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Kom naar de themanamiddag Brandwondenverzorging van de afdeling
Verpleegkunde, Paramedisch Instituut, donderdag 29 april van 13u tot 16u,
Laarbeeklaan 121, Campus Jette.

WAT IS EEN BRANDWOND EN HOE VERZORG IK HET?
Als kind wordt het je ingeprent: speel niet met vuur! Toch is een ongelukje
gauw gebeurd. “Snel reageren kan dan het verschil maken”, zegt Anja
Caudron, docent Verpleegkunde aan het Paramedisch Instituut te Jette.
Deelnemers aan de themanamiddag maken bovendien kans op een 27-delig
EHBO-heuptasje. Wie meer informatie wilt over brandwonden en de verzorging
ervan is van harte welkom op de themadag ‘Brandwondenverzorging’, 29 april,
van 13u tot 16u, Laarbeeklaan 121, Campus Jette.
Iedereen kent de wijsheid ‘eerst water, de rest komt later’. Maar er zijn nog een
aantal handelingen waarmee je de schade kunt beperken. Bovendien ontstaat een
brandwond niet alleen door brand.
“Wrijvingen, elektriciteit of bepaalde vloeistoffen kunnen de huid in die mate
beschadigen dat we ook spreken van een brandwond. De zon is trouwens een
belangrijke veroorzaker. Met de zomer voor de deur kan een beetje uitleg dus geen
kwaad”, zegt Anja Caudron.
Tijdens de themadag organiseert de afdeling Verpleegkunde van het Paramedisch
Instituut een prijsvraag waarmee u een handig heuptasje kan winnen met hierin een
27-delige EHBO-set. Er worden in totaal een tiental heuptasjes verloot.
De afdeling Verpleegkunde van het Paramedisch Instituut te Jette richt zich tot
iedereen die verpleegkundige wil worden en ouder is dan 18 jaar.
Zit u in het laatste jaar beroeps- of technisch onderwijs of plant u een
carrièreswitch en lijkt een opleiding tot verpleegkundige u wel wat? Neem dan
contact op met het Paramedisch Instituut in Jette, tel: 02/472.52.00 of
hbo.jette@paramedin.be
“Onze opleiding Verpleegkunde is voor iedereen vanaf 18 jaar toegankelijk, ongeacht
zijn of haar vooropleiding. Bovendien vragen we geen inschrijvingsgeld en is het
lesprogramma flexibel opgedeeld in afzonderlijk af te ronden modules. VDABstudenten kunnen de opleiding volgen met behoud van loon”, zegt Anja Caudron,
docent Verpleegkunde aan het Paramedisch Instituut te Jette. “Kortom, maak van je
ideaal je beroep én kies voor 100% werkzekerheid!”
Journalisten die meer informatie wensen, contacteren:
Anja Caudron 0485/07.12.50
hbo.jette@paramedin.be

