UZA foundation in cijfers

Samen maken we het verschil! Dankzij jullie steun wordt continuïteit in innovatieve onderzoeken gegarandeerd en kunnen we onze expertise verder uitbouwen zodat we in
de toekomst steeds meer mensen kunnen helpen.

UZA foundation
is er voor baanbrekers
Verander jij levens met ons?

UZA foundation is een Stichting van Openbaar Nut die het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek aan het UZA ondersteunt. Wij zorgen ervoor dat jouw gift terechtkomt waar jij dat wil. Is
er een bestaand project, specifieke dienst, onderzoek of klinische studie die jou nauw aan het hart
ligt? Wil ook jij graag je steentje bijdragen? Schenken kan heel eenvoudig. Elke schenking, klein of
groot, maakt een substantieel verschil.

UZA foundation - Wilrijkstraat 10 - 2650 Edegem
iban BE69 0017 9875 6478 / bic GEBABEBB
ONLINE SCHENKEN MOGELIJK VIA WWW.UZA.BE/SCHENKING

Vergeet bij je schenking niet te vermelden welk onderzoek of project je graag wilt
ondersteunen. Voor elke schenking van 40 euro of meer ontvang je een fiscaal attest.
Met dit attest kan je tot 45% van je schenking recupereren.

Neem UZA foundation op in je testament
Je kan UZA foundation ook als goed doel opnemen in
jouw testament. Zo kan je met jouw erfenis een onderzoek
en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor onze
patiënten vooruit helpen. Je kan zelf beslisen welk onderzoek je steunt.
Meer info vind je op www.uza.be/testament. Voor meer
informatie kan je rechtstreeks contact opnemen met Ann
Verbeeck via ann.verbeeck@uza.be of +32 498 07 71 20.

Vragen? Wij staan voor jou klaar!
UZA foundation team
Axelle Staes, Ann Verbeeck, Tamar van den Broek
tel +32 3 275 70 29 – gsm +32 498 07 71 20 – uzafoundation@uza.be
Wilrijkstraat 10 - 2650 Edegem
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In 2019 investeerden we 1.600.000 euro in klinisch onderzoek. Dit was mogelijk dankzij de steun van 1.519 schenkers en de organisatie van 47 acties. We zijn jullie dan ook
zeer dankbaar. In 2019 konden we belangrijke steun verlenen aan het Centrum voor
Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG) en aan expertisecentra in het Koningin Mathilde Moeder- en Kindcentrum. Ook de integrale zorg voor kankerpatiënten
en onderzoeken naar de ontwikkeling van immuuntechnologie, naar chronische pijn bij
kinderen en adolescenten en naar neurologische ziektes, zoals Parkinson en Multiple
Sclerose, werden verder ondersteund.

Onderzoek redt mensenlevens

www.uzafoundation.be

www.uzafoundation.be

Onderzoek met impact

Wij hebben jou nodig!

Koning Filip bezocht het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG)

Succesvolle eerste editie van mountainbike wedstrijd Wolvenbos

Op 3 mei 2019 mocht het UZA, koning Filip ontvangen ter gelegenheid van het 30-jarig
bestaan van Kom op tegen Kanker. “We zijn zeer vereerd dat zij ons onderzoek naar een
kankervaccin kozen om deze mijlpaal te vieren,” aldus
prof. Zwi Berneman, diensthoofd hematologie en
medisch directeur van het CCRG.

Op 25 mei 2019 sprongen bedrijven, particulieren en
sponsors op de fiets. “Ik ben fier op de amicale sfeer van
de dag en natuurlijk ook op het resultaat. We zamelden
een mooi bedrag van 150.000 euro in dat aan drie beloftevolle onderzoeken naar innovatieve kankertherapieën op het UZA wordt toegekend,” verklaart Yolande Avontroodt, lid van de Raad van Bestuur van UZA
foundation. “Het parcours liep door prachtige bossen. Ook fietsten we door privé-eigendommen, die dankzij de families Buchmann en Kronacker en met de medewerking van de
burgemeester van Kapellen, opengesteld werden. We willen de gemeente Kapellen, WTC
Kapellen en hun vrijwilligers, Eric Verbeeck, Lieven Maesschalck en DPG media hartelijk
danken voor hun waardevolle bijdrage.” De tweede editie zal plaatsvinden op 29 mei 2021.
Meer info via www.uza.be/wolvenbos2021

“Het was een ontroerende dag voor mezelf, alle onderzoekers, medewerkers en het UZA. Het is een grote eer
om deze erkenning te krijgen van de hoogste persoon
in ons land.” Met het onderzoek naar cellulaire immuun- ©Digitalclickx
therapie staat het UZA internationaal aan de top. Mede dankzij de financiële steun van
UZA foundation heeft het UZA, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, een
therapeutische vaccin tegen acute myeloïde leukemie, longvlieskanker, hersenkanker
en uitgezaaide borstkanker ontwikkeld.

Onze helden

“Omdat elke patiënt belangrijk is”
Johnny Van der Straeten - voorzitter Raad van Bestuur UZA foundation

Wetenschappelijk onderzoek is de motor voor klinische studies en innovatie
Met de steun van onze partners en trouwe schenkers hebben wij belangrijke vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van een therapeutisch vaccin voor de behandeling
van kanker. In 2019 hebben we, op basis van de positieve resultaten in klinische studies,
een dossier voorgelegd aan het RIZIV. Bij goedkeuring kunnen we dit vaccin aanbieden
voor behandeling van een eerste beperkte groep patiënten. Een belangrijke mijlpaal in
de concrete toepassing van cellulaire immuuntherapie.
Wij appreciëren heel erg jouw engagement, jouw deelname aan onze fundraising events
en jouw enthousiasme om via acties ons onderzoek te steunen. Jouw steun aan onze
onderzoekers zorgt voor een dynamiek en vernieuwing die het leven van onze patiënten
beter maakt. We hopen dat we ook in de toekomst op jou kunnen blijven rekenen en samen met jou verdere stappen in de ontwikkeling van nieuwe therapieën kunnen zetten.

“In klinische studies zien we dat, dankzij dit vaccin, de gemiddelde overleving van kankerpatiënten stijgt met 60% of meer. Momenteel onderzoeken we hoe we immuuntherapie optimaal kunnen combineren met de standaard kankerbehandeling van chemotherapie en bestraling,” vult onderzoeksprofessor Evelien Smits (UAntwerpen) aan. “Ons
streefdoel is om dit kankervaccin na de klinische studies breed beschikbaar te maken
voor patiënten in het ziekenhuis.”
Lees meer over het innovatief kankervaccin via www.uzafoundation.be
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Dankzij onze helden kunnen we blijven investeren in baanbrekende expertise. Zo zet
de familie Nys zich vrijwillig en enthousiast in om UZA foundation te steunen. Onder
de naam ‘Pepino Bambino’ organiseren ze verschillende geldinzamelacties. Ontdek hun
volledige verhaal op www.uzafoundation.be
‘Onze zoon Pepijn kreeg in mei 2018 de diagnose van een zeld zame kanker , hij was toen twee jaar . S indsdien is P epijn kind
aan huis bij het UZA. “W anneer gaan we nog eens naar mijn
UZA,” vraagt Pepijn. Het klinkt misschien gek, maar het was
altijd fijn om naar het UZA te gaan . D at is dubbel natuurlijk ,
want je wil daar eigenlijk niet zijn , maar ons verblijf is er
steeds aangenaam geweest .’
De familie Nys wou graag het personeel in het kinderziekenhuis bedanken. “Je kan hen
bedanken met een cake en een kaartje, maar naar zinvolheid vonden we het belangrijker en nuttiger om het onderzoek naar kinderkanker te steunen. “, aldus familie Nys.
Lees meer over het belang van het onderzoek naar kinderkanker door prof. dr. Koen
Norga en over de acties van Pepino Bambino op www.uzafoundation.be

