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Onderzoek redt mensenlevens 

Verander jij levens met ons?

Vragen? Wij staan voor jou klaar!

Een vooruitblik op 2021

€2.169.978,50
Dankzij de giften die we van al onze schenkers, partners en sponsors ontvingen,  

konden we in 2020 dit prachtige bedrag investeren in onderzoeken aan het UZA. Wij  

geven aan elke schenker de mogelijkheid om zelf te kiezen welk concreet project of onder-

zoek hij/zij wenst te steunen. Wij garanderen dat elke gift op de juiste plaats terecht komt. 

 

UZA foundation is een Stichting van Openbaar Nut die het grensverleggend weten-

schappelijk onderzoek aan het UZA ondersteunt. Wil ook jij graag je steentje bijdra-

gen? Schenken kan heel eenvoudig. Elke schenking, klein of groot, maakt het verschil.   

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.

In 2021 lanceren we de campagne ‘Helden zorgen voor helden’.  Immuuntherapie staat centraal 

binnen deze campagne. Met deze campagne steunen we het klinische onderzoek op UZA. In dit 

klinisch onderzoek integreren we nieuwe behandeligen met de standaard zorg voor onze patiën-

ten. Zo ontwikkelen we nieuwe behandelingen voor kankerpatiënten.

Samen met onze patiënten werken we zo aan de gezondheidszorg van morgen.  

 

Ook jij kan onze held worden door deze campagne te steunen.  

Ga snel naar helden.uzafoundation.be en word onze held! 

 

UZA foundation ondersteunt, naast het kankeronderzoek, ook onderzoek binnen de domeinen 

van COVID-19, zeldzame ziekten en kindergeneeskunde. Ontdek al onze onderzoeken op 

www.uzafoundation.be. Wil je graag op de hoogte blijven van onze onderzoeken en acties? 

Schrijf je zeker in op onze nieuwsbrief via www.uza.be/nieuwsbrief. 

UZA foundation - Drie Eikenstraat 655 - 2650 Edegem
iban BE69 0017 9875 6478  /  bic GEBABEBB
ONLINE SCHENKEN MOGELIJK VIA WWW.UZA.BE/SCHENKING 

UZA foundation team
Ann Verbeeck, Axelle Staes,  
Tamar van den Broek, Emma Staut

 tel +32 3 275 70 29   
 gsm +32 483 81 67 58  
 uzafoundation@uza.be
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“expertise is zo belangrijk tijdens een pandemie”
      Johnny Van der Straeten - voorzitter Raad van Bestuur

De COVID-19 crisis heeft in 2020 laten zien hoe belangrijk onze gezondheid is.  De pandemie heeft 

ook aangetoond hoe snel we ons kunnen aanpassen.  Alle experten uit de farma én de overheid voor-

spelden dat de ontwikkeling van een vaccin normaal minstens tien jaar duurt.  Het heeft minder dan 

een jaar geduurd!  De redenen zijn divers, maar de twee belangrijkste zijn geld en samenwerking.  De 

industrie, de universiteiten en de ziekenhuizen gingen samen wereldwijd al hun onderzoeksmidde-

len toespitsen op COVID-19.  Buiten COVID-19 gingen alleen nog studies door voor levensbedreigen-

de aandoeningen, zoals kanker.

Onze wetenschappers hebben een belangrijke rol gespeeld – en nog altijd – in de bestrijding van 

COVID-19.  We hebben hierdoor extra giften voor dit onderzoeksdomein ontvangen. Onze weten-

schappers die gesteund worden door UZA foundation zetten zich hard in om de resultaten van hun 

onderzoek in de klinische praktijk te brengen. Het zijn moderne wetenschappers die in teamverband 

werken en zich omringen met zorgverstrekkers uit de praktijk.  Wij hebben een sterk vertrouwen in 

hun wetenschappelijke expertise en de sterkte van hun teams.  Net zoals voor het onderzoek naar 

COVID-19, hebben zij financiële middelen nodig om succes te kunnen hebben.  Dankzij uw steun lukt 

dat.  

We hopen dat deze steun ook de volgende jaren blijft groeien. In dit jaarverslag kan je aan de hand 

van een aantal voorbeelden zien wat de impact is van jullie schenkingen op ons onderzoek.

Wist je dat je ook kan schenken aan UZA foundation via je erfenis? Vanaf 1 juli 2021 is een nieu-

we erf- en schenkbelasting in Vlaanderen van kracht. Waardoor de belasting voor erfenis-

sen aan goede doelen is verlaagd naar 0%. Dit betekent dat je achtergelaten vermogen aan 

een goed doel, zoals UZA foundation, rechtstreeks en integraal naar het onderzoek gaat.  

Je bepaalt zelf welk onderzoek je steunt. Zo kregen we in 2020 een mooie erfenis ter ondersteu-

ning van het onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Uit deze studie van prof. David Crosiers 

blijkt dat bepaalde slaapritmestoornissen wijzen op de ontwikkeling van parkinson, lang voordat 

de klassieke symptomen zich voordoen. De mogelijkheid tot diagnose in een zeer vroeg stadium 

maakt een vroegtijdige behandeling en afremming van de ziekte mogelijk. Deze erfenis draagt 

dus bij tot een belangrijke benefit voor onze patiënten. Ook jij kan onderzoek met impact steunen.  

Vraag je brochure rond testamenten op via www.uza.be/testament. Heb je vragen? Neem contact 

met ons op en we begeleiden je persoonlijk.

Wij hebben jou nodig!

Onderzoek met impact

Kankeronderzoek

Fonds COVID-19

2020 was een uitdagend jaar. Onze zorgverleners stonden aan de frontlinie. De solidariteit die 

naar boven kwam om onze zorgverleners een hart onder de riem te steken was hartverwarmend.  

Naast de materiële giften, gaven 386 schenkers een financieel duwtje in de rug van het COVID-19 

fonds, voor een totaal bedrag van maar liefst €513.870!  

Dankzij dit fonds hebben we een aantal onderzoeksprojecten 

kunnen opstarten. Zo hebben we het UZA@Home platform 

kunnen uitrollen voor thuisbegeleiding van (post) COVID-19 

patiënten. Een gebruiksvriendelijk systeem dat persoon-

lijke begeleiding op afstand mogelijk maakt.  Lees meer 

over het COVID-19 fonds op www.uza.be/fondsCOVID19. 

Cardiogenetica, voor patiënten met zeldzame hartaandoeningen 

Eind 2020 ontving prof. Bart Loeys de Francqui-Collen Prijs als erkenning voor zijn baanbrekende 

cardiogenetisch klinisch onderzoek. Hart- en vaataandoeningen blijft één van de belangrijkste 

oorzaken van sterfte in België. Plotse hartdood bij jonge mensen heeft vaak een genetische oor-

sprong. In dit cardiogenetisch onderzoek helpt prof. Loeys zijn patiënten met een correcte me-

dische diagnose. Tegelijk zoekt hij ook naar effectieve behandelingen voor deze aandoeningen. 

 “Het is een eer voor mij,  maar ook voor mijn hele team. Ik ben fier op de vele talentvolle onder-

zoekers in mijn groep. Het is dankzij hen dat we erin geslaagd zijn om zoveel wetenschappelijke 

vooruitgang te realiseren”,  aldus prof. Bart Loeys. 

Op uzafoundation.be vind je meer informatie over het onderzoek rond cardiogenetica.
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Onderzoekers leren het lichaam vechten tegen kanker 

Onderzoekers van het UZA en de UAntwerpen ont-

wikkelen een immuuntherapie op basis van dendriti-

sche cellen die het immuunsysteem activeert om kan-

kercellen te herkennen en te vernietigen. Op basis van 

positieve resultaten met deze behandeling bij volwassen 

patienten,  zal nu ook een studie worden opgestart voor 

behandeling van kinderen met agressieve hersenkanker. De  

Nederlandse Stichting Semmy ondersteunt dit onderzoek. 

“Krachten internationaal bundelen is essentieel. We hopen 

met deze samenwerking patiëntjes met aggresieve hersen-

kanker een beter toekomstperspectief te geven. Hoe meer 

onderzoek we kunnen opstarten, hoe meer kans.”  
Nicole van Dijk en John Emmerik 

oprichters van Stichting Semmy 

Jouw nalatenschap 


