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Inleiding:
Terwijl de brandwondenzorg door de oprichting van gespecialiseerde brandwondencentra sterk
verbeterde, vertaalde zich dit voor de patiënt niet naar een analoge en aangepaste verhoging
van de terugbetaling door het RIZIV.
De Belgische BrandwondenStichting werd 20 jaar geleden opgericht om brandwondenpatiënten
financieel te steunen, druk uit te oefenen op de overheid om de terugbetaling aan te passen aan
de nieuwe behandelingstechnieken, om aan preventie en aan wetenschappelijk onderzoek te
doen.
Resultaat: De terugbetaling van de medische kosten is er op vooruit gegaan, maar de
brandwondenpatiënt draait eens het ziekenhuis verlaten is voor het grootste deel zelf op voor de
kosten van de nazorg.

Keerpunt: gasramp in Ghislenghien
De overheid heeft begrepen dat de patiënt nood heeft aan psychologische hulp en aan een
zorgtraject dat dient gecoördineerd te worden. Daarop heeft de bevoegde minister beslist een ½
tijd psycholoog en een ½ tijd zorgcoördinator te voorzien voor elk brandwondencentrum.

Het nazorgtraject
Patiënten terug een leven geven, terug integreren in de maatschappij zijn de essentiële
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doelstellingen van het nazorgtraject.

●

De zorgcoördinator dient ervoor te zorgen dat er geen slachtoffers buiten de boot
vallen van het zorg- en nazorgtraject

●

Hiervoor worden registratiesystemen opgezet die de follow-up van de patiënt binnen
en buiten het brandwondencentrum moet mogelijk maken

●

Er wordt een “Best Practices” voor het nazorgtraject opgesteld, in samenspraak
tussen BABI en de Belgische BrandwondenStichting

●

Volgende behandelingen/activiteiten vallen hieronder: maquillage, thermale kuren,
juridische bijstand, hulp bij studies, hulp bij zoeken naar aangepaste job, juridische
bijstand, naast de behandelingen die door het brandwondencentrum in het zorgplan
worden vastgelegd

●

Voor patiënten die niet over de financiële middelen beschikken zal de Belgische
BrandwondenStichting tussenkomen op basis van een dossier opgesteld door de
sociale commissie waarin de financiële en familiale situatie van slachtoffer en gezin
wordt geanalyseerd.

●

BABI en de Belgische BrandwondenStichting ijveren bij de bevoegde instanties voor
terugbetaling van de essentiële elementen van het nazorgtraject.

Uitdaging
BABI en Belgische BrandwondenStichting werken samen om de “Best Practices” van het
nazorgtraject te definiëren en bij de follow-up van de patiënt de nodige gegevens uit te wisselen.
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