Wil je geld storten om
onze droom te kunnen
verwezenlijken?
Fantastisch!

Het Brandwondencentrum Groningen is
onderdeel van het Martini Ziekenhuis en
één van de drie brandwondencentra in
Nederland, naast die in Rotterdam en
Beverwijk.

Je kunt dat doen op:
NL93 RABO 0388013222
t.n.v. Brandwonden Stichting
o.v.v. WAUW Groningen, Wauw 050

Bic code RABONL2U

Brandwondencentrum Groningen
Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen

We behandelen per jaar ongeveer 700 mensen met
brandwonden op onze polikliniek en nemen per jaar

Heeft u vragen?

ongeveer 250 mensen op in Brandwondencentrum.

Mail ons dan via: info@wauw050.nl

Ruim een kwart hiervan is kind. Het gaat vooral om
kleine kinderen van één tot vier jaar. Zij worden vaak

BrandwondencentrumGroningen

het slachtoffer van ongelukjes in huis, zoals met hete

@Wauw050

thee, de waterkoker, een hete pan of kop soep die
net in dat ene onbewaakte moment...

Voorkomen is beter

www.wauw050.nl

Samen met Brandweer Groningen geeft
Brandwondencentrum iedere eerste maandag
van de maand een preventietip om brand en
brandwonden te voorkomen.
Volg daarvoor @BwcGroningen of
@BRWGroningen op Twitter.
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Loop
jij ons
naar
wauw?

Van au…
Brandwonden zijn heel erg pijnlijk en dat geldt ook
voor het dagelijks verwisselen van het verband. Een
echte vergelijking is niet te maken, maar we kennen

Nu...

allemaal het gevoel van de pleister die van onze
geschaafde knie af werd getrokken. Zoiets is het,
maar dan vele malen pijnlijker, over een groter
oppervlakte en ook nog elke dag.

…naar beter
Door wetenschappelijk onderzoek en ervaringen
weten we dat naast medicijnen tegen de pijn, ook
een goede begeleiding en het afleiden van de patiënt
erg goed werken om de pijn van de dagelijkse
verbandwisselingen te verzachten. Dat is mogelijk
met een speciale verbandwisselkamer voor kinderen.

Onze droom...

Spelend in water, in een ruimte die voor kinderen
tot de verbeelding spreekt en die op hun leeftijd is
aangepast. We kunnen met zo’n ruimte de angst voor
dit dagelijkse pijnlijke ritueel enorm verminderen.

Het zal je maar gebeuren

4 Mijl

Je bent vier jaar oud en door een stom ongelukje

Tot en met de 4 Mijl van Groningen op 12 oktober

beland je in Brandwondencentrum Groningen van

2014 zamelen we met de actie WAUW geld in

het Martini Ziekenhuis. Elke dag opnieuw moet je

om deze prachtige droom te realiseren. En jij

verband worden gewisseld. Een pijnlijk ritueel.

kunt daarbij helpen om de droom van de nieuwe
verbandwisselkamer te realiseren. Iedere euro,

Maar het kan beter; in water met de juiste begeleiding

ingezameld met een sponsorloop, veiling, bingo

en afleiding ervaar je de pijn minder erg. Daarom

of welk ander idee ook is van harte welkom.

wil Brandwondencentrum Groningen de meest

Zo kunnen de kinderen in Brandwondencentrum

kindvriendelijke verbandwisselkamer van Europa

Groningen met minder pijn genezen, want

bouwen.

brandwonden zijn al erg genoeg.

