
Dan wil je ongetwijfeld weten wat je te wachten staat en 
wanneer je helemaal genezen bent. Of misschien vraag 
je je af hoe je daar moet mee omgaan?

Op www.omgaanmetbrandwonden.be vind je het 
antwoord op vragen zoals:

            Hoe ontstaan brandwonden?

            Hoe erg is mijn brandwonde?

            Wat kan helpen?

            Wanneer kan ik weer naar school?

            Kan ik ooit weer gaan voetballen, 
            dansen of zwemmen

Er is niks leuks aan een brandwonde. Maar hoe moet het 
nu verder? Zoek het uit op:
www.omgaanmetbrandwonden.be

Geen nood, veel kinderen reageren nét zoals jij!
Praat erover. 
Met je papa of mama om te beginnen.

En bezoek onze website. Je zal merken dat het heel 
normaal is dat je je zorgen maakt.

Hoe meer je weet, hoe vlugger je geneest.

Tijdens je herstel krijg je immers te maken met een 
heleboel gevoelens die je misschien nog niet kende.

Gevoelens die kunnen voorkomen zijn:

angst

schaamte

boosheid

schuld

eenzaamheid

verdriet

Leer hoe je brand voorkomt en 
blust dankzij onze online games.

Speel mee online met Flamio, de 
blauwe brandweerolifant en 
Pyromuis. Zij maken je wegwijs 
met leuke opdrachten!

(tekst nalezen en verbeteren door 
Frank)

Kleur je liever gewoon wat 
plaatjes? Geen nood, we hebben 
voor elk wat wils.

Ontdek het op:
www.omgaanmetbrandwonden.be

Speel mee met 
Flamio online

Heb je een
 brandwonde 

opgelopen of ken je iem
and 

met brandwonden?
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Heb je een vraag 
over brandwonden?

kinderen

www.omgaanmetbrandwonden.be

Alle info over brandwonden
en hoe ermee om te gaan.

omgaan met 
brandwonden

Your scar, our care

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
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Je zit m
et een 

heleboel vragen 

en twijfels.

www.omgaanmetbrandwonden.be

“Blijkbaar ervaart iedereen met brandwonden min of meer 
hetzelfde. Een hele geruststelling!” 

(Marieke, 11 jaar)

“Dankzij deze website weet ik wat mijn beste vriendje 
allemaal doormaakt en hoe ik hem kan steunen.” 

(Luca, 9 jaar)

“Coole games! Flamio is een lieve olifant, maar ik heb 
hem niet meer nodig om brand te voorkomen.” 

(Senne, 6 jaar)

getuigenissen

De website www.omgaanmetbrandwonden.be
is er gekomen, omdat veel mensen zich afvragen 

wat er allemaal gebeurt als je een brandwonde oploopt.

Misschien vind je een antwoord, goede raad
of simpelweg troost op de website.


