
tekst nog aangeleverd krijgen ...Dan verlangt u ongetwijfeld naar duidelijkheid. 
U wilt weten wat u te wachten staat.

Het is belangrijk dat u zich goed informeert over 
alle stappen van het genezingsproces bij ernstige 
brandwonden. Op die manier bent u voorbereid
op een vlotte revalidatie.

Op www.omgaanmetbrandwonden.be leest u 
het antwoord op vragen zoals:

            Hoe ernstig is mijn brandwonde?
 Wat gebeurt er in een brandwonden-
 centrum?
 Hoe verloopt de revalidatie? En hoelang   
 duurt ze?
 Zal mijn wonde ooit helemaal genezen?
 Waar kan ik terecht als ik het niet meer 
 zie zitten?
 Hoe maak ik mijn huis brandveilig?

Maar op een zekere dag mag hij/zij weer naar huis, 
en volgt een lange revalidatie met vallen en opstaan. 
U wil uw partner steunen, er zijn voor hem/haar. 
Dat is normaal. Maar vergeet niet dat:   
 
 ook u moet wennen aan een nieuwe situatie.
 het ongeval ook u raakt in het leven van  elke 
 dag en dat van morgen.

Aarzel niet een psycholoog in te schakelen. 
Een goed gesprek kan wonderen verrichten!

www.omgaanmetbrandwonden.be

TipsHeeft u of uw partner
een brandwonde opgelopen?

Heeft uw partner een brandwonde opgelopen?
Hij/zij krijgt eerst verzorging in een gespecialiseerd 
brandwondencentrum.

Dokters, chirurgen en psychologen behandelen uw 
geliefde zodat die weer beter wordt. U kan hem/haar
bezoeken, maar veel meer kan u ook niet doen in deze 
fase.



www.omgaanmetbrandwonden.be
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Heb je een vraag 
over brandwonden?

www.omgaanmetbrandwonden.be

Alle info over brandwonden
en hoe ermee om te gaan.

Your scar, our care

volwassenen

“Toen ik het even niet meer zag zitten, deed ik 
een beroep op een psycholoog. Op de website 

omgaanmetbrandwonden.be las ik immers dat mijn 
emoties niet zo uitzonderlijk zijn. Dat hielp.” (Dirk, 32 jaar)

“Als partner voel ik een sterke behoefte 
aan informatie, maar ik wil de dokters van het 
brandwondencentrum niet altijd lastig vallen. 

Die info vond ik op omgaanmetbrandwonden.be.” 
(Els, 51 jaar)

“Iedereen zou de brandpreventietips moeten 
downloaden en in huis hangen. Had ik ze eerder gelezen, 

was me veel ellende bespaard gebleven.” 
(Erik, 27 jaar)

Een brandwonde kan uw leven grondig 
door mekaar schudden. 

Ook als partner krijgt u te maken met een 
heel nieuwe situatie. 

De website www.omgaanmetbrandwonden.be
biedt een antwoord op de groeiende vraag naar
laagdrempelige informatie over brandwonden.

Misschien vindt u een antwoord, goede raad 
of simpelweg troost op de website.

vertelt je alles wat je wil weten over brandwonden
en vooral dan hoe ze precies genezen.
             
is een website van Oscare, het nazorg- en onderzoeks-
centrum voor brandwonden en littekens. 
Meer info vind je op hun website www.oscare.be

Getuigenissen

Omgaan met 
brandwonden

U zit met een heleboel 
vragen en twijfels.


