... er ieder jaar meer en meer patiënten met brandwonden langskomen in het nazorgcentrum Oscare?
... de grootste oorzaak van brandwonden hete
vloeistoffen zijn?
... bij 0-3 jarigen de meeste brandwonden opgelopen
worden binnenshuis en bij 17-21-jarigen buitenshuis?
... 29% van de kleuters zich verbranden op school, in de
kinder- of jeugdopvang?
... gemiddeld genomen 6 op de 10 brandwonden thuis
worden opgelopen?
... het meest getroffen lichaamsdeel het bovenbeen is?
... je nog veel meer kan te weten komen en leren?

Op je evenement:
De Flamiomobiel, onze interactieve belevingsruimte.
Een educatieve stand.
Een verkoopstand (optioneel).
Op je school of jeugdbeweging:

BRANDVEILIG
WWW.LEEFBRANDVEILIG.BE

Een hele dag vol educatie, amusement en interactieve spelletjes
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0-18 jaar
18+

Flamiomobiel.
Preventielessen op maat.
Leuk aandenken voor iedere deelnemer.
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Wil jij het LEEF-team ontmoeten?
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Op een educatief moment: Een les over brandveiligheid, eerste hulp bij brandwonden:

aantal patiënten behandeld in het nazorgcentrum voor brandwonden en littekens Oscare vzw
16%

ANDERE

14%

VLAMVERBRANDING

12%

43%

22%

24%

CHEMISCHE STOFFEN

20%

11%

HETE
VLOEISTOFFEN

CONTACTVERBRANDING

3%

FRICTION BURN

1%

Bij Oscare, in combinatie met een rondleiding door
het nazorgcentrum en een bezoek aan de Flamiomobiel (optioneel)
Op verplaatsing: preventieles (+ Flamiomobiel
optioneel).

ELECTRICITEIT

meest getroffen lichaamsdelen

oorzaak brandwonden

46%

27%

29%

0-12 jaar
13-21 jaar

13%

22-64 jaar

5%

65+ jaar

0-12 jaar

19%

13-21 jaar

17%

22-64 jaar

0-3 jaar
13%
4-7 jaar
37%
34% 8-12 jaar
13-16
jaar
27%
60% 17-21 jaar
54% 22-64 jaar
65+
16%

65+ jaar

12%

20%

87%
63%
66%
73%
40%
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84%

Steun de strijd tegen brandwonden nu!

11%

U kan ons steunen via www.oscare.dono.be of
via onderstaande gegevens.

brandwonden buitens- en binnenshuis

plaats van het ongeval

5%

29%

0-3 jaar
(peuter)

4-7 jaar
(kleuter)

verbrandingen op school, kinder- of jeugdopvang

17%

9%

8-12 jaar
(kind)

13-16 jaar
(tiener)

Deze pakketten zijn telkens op maat van de doelgroep
en kunnen in samenspraak verder afgestemd worden.
Er bestaan al pakketten voor kinderopvang, scholen,
volwassen- en senioren verenigingen, sport- en jeugd
verenigingen, brandweerkorpsen, politiezones en
bedrijven.
Meer info 03/640.10.80 of info@oscare.be

3%

17-21 jaar

(adolescent)
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BLUSDEKEN

Plaats je bbq op een stabiele
ondergrond en zorg dat hij
uit de wind staat.

Blusdeken

Hete Vloeistof

Rookmelder

Vergif

Gevaarlijke
electriciteit

Heet om aan
te raken

Brandonveilige
situatie

Veilige vluchtweg maken

Plaats rookmelders in
elke ruimte (behalve keuken,
badkamer, garage).

Test je rookmelders iedere
eerste donderdag van
de maand.

Smeer je regelmatig in
met zonnecrème
(20 min. voor je gaat zonnen).

Vermijd de zon op de heetste
uren van de dag
(tss 11u en 15u).

Gebruik geen aansteekvloeistoffen. Aanmaakblokjes
zijn veiliger.

Volg je vluchtplan en ga
naar de afgesproken
plaats buiten. (je hebt 3 min.)

Contacteer de hulpdiensten
nadat je veilig buiten
bent.

Draag beschermende kledij,
een zonnebril en een
zonnehoedje.

Drink voldoende water
(1,5 tot 2 liter per dag).

KEN

BLU
SDE

Wie bakt is BOB!
Hou kinderen en huisdieren
uit de buurt van de barbecue!

Plaats blusmiddelen in de buurt
van je barbecue! Blusdeken,
zand, brandblusser,..

www.veiligbarbecuen.be

www.leefbrandveilig.be

www.slimzonnen.be

