ACTIVITEITENVERSLAG 2015 BRUGMANN
STICHTING
I.

Geschiedenis en doelstellingen van de Stichting

Het Universitair Verplegingscentrum Brugmann is één van de grootste Brusselse
ziekenhuizen :
• 854 bedden
• 24.500 opnames per jaar
• de grootste Belgische kraamkliniek
• 330.000 raadplegingen per jaar in de polikliniek.
Wetenschappelijk onderzoek is van cruciaal belang om nieuwe kennis te verwerven
en doeltreffende oplossingen aan te bieden, aangepast aan de noden van elke patiënt.
Of het nu gaat om het redden van een patiënt met een hartstilstand, om het aanpakken
van ouderdomskwalen of om de vervulling van een kinderwens, niets van dit alles is
mogelijk zonder de vooruitgang die men boekt in wetenschappelijk onderzoek.
Om die reden werd in 2011 de Brugmann Stichting opgericht, een Stichting van
Openbaar Nut, waarvan de officiële acte op 26 mei 2012 in het Belgisch Staatsblad
verscheen en waarvan een statutenwijziging werd doorgevoerd op 27 juni 2012. Het
ondernemingsnummer van de Brugmann Stichting is 0839.235.387. Artikels 4 en 5
van de statuten bepalen het doel en de activiteiten van de Stichting:
Artikel 4: “De Stichting heeft als doel het uitvoeren van wetenschappelijk en medisch
onderzoek, het bevorderen, het aanmoedigen en financieren ervan, meer in het
bijzonder in de schoot van het Universitair Verplegingscentrum Brugmann of in het
kader van het netwerk waar het deel van uitmaakt”.
Artikel 5: In het kader van de realisatie van het doel, zal de Stichting onder andere de
volgende activiteiten uitoefenen:
- het initiëren en het begeleiden van klinische en wetenschappelijke
onderzoeksprojecten in alle domeinen vertegenwoordigd in de schoot van het UVC
Brugmann;
- het bevorderen van de medisch-wetenschappelijke en technologische
partnerschappen met andere centra of hospitaal- en universitaire instellingen, zowel
in België als in het buitenland;
- het inzamelen van middelen die het UVC Brugmann, sterk in het ziekenhuismilieu,
bevorderlijk voor het klinisch onderzoek, toelaat om in zijn schoot een
wetenschappelijke programmering aan te moedigen en te ontwikkelen ter verzekering
van een continuüm tussen het laboratorium en de patiënt;
- het aanmoedigen van de ontwikkeling van klinisch onderzoek.

1

De Stichting kan eveneens alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel, onder meer elke organisatie of dienst daartoe tot
stand brengen, alle initiatieven nemen, elke medewerking verwezenlijken, het
financieren of de deelname aan de financiering van materiaal en uitrusting, alle giften
ontvangen en leningen sluiten, in natura of speciën, het organiseren van alle
handelingen of het nemen van alle maatregelen van aard om bij te dragen tot de
realisatie van haar doel, binnen de wettelijke normen.
II.

Activiteitenverslag 2015
A. Kwijtschriften

Dank zij een beslissing van de Minister van Financiën genomen op 19.04.2013 is de
Brugmann Stichting gemachtigd kwijtschriften uit te reiken voor giften die recht
geven op een belastingvermindering bij de schenker.
Voor 2015 is het bedrag van het totale aantal giften die aan de Stichting werden
overgemaakt 12.345 €. Deze giften werden integraal aangewend om het medisch
wetenschappelijk onderzoek in het UVC Brugmann te financieren, in het kader van de
beurzen en subsidies die de Stichting jaarlijks toekent.
B. Projecten geselecteerd door het Wetenschappelijk Comité
Artikel 18 van de statuten bepaalt dat: “De Raad van Bestuur benoemt een
Wetenschappelijk Comité bevoegd voor het verstrekken van advies bij de keuze van de
wetenschappelijke projecten rechtstreeks verband houdende met het doel van de
Stichting en relevant op wetenschappelijk gebied. De leden van het Wetenschappelijk
Comité worden gekozen onder de wetenschappers erkend voor hun ervaring op het
gebied van onderzoek of uitoefening van de geneeskunde en voor hun onafhankelijke
meningsvorming. Maximaal 2 leden van het Wetenschappelijk Comité kunnen lid zijn
van het UVC Brugmann, waarvan één het secretariaat waarneemt van het
Wetenschappelijk Comité; deze laatste leden beschikken over een raadgevende stem.
De organisatie en de werking van het Wetenschappelijk Comité zullen deel uitmaken
van een reglement van inwendige orde, goedgekeurd door de Raad van Bestuur”.
De volgende leden maken deel uit van het Wetenschappelijk Comité :
Professor Arsène Burny (FA Gembloux – FNRS Télévie) – Voorzitter van het Comité
Professor Gilbert Vassart (Genetica – ULB – Francqui prijs)
Professor Robert Muller (Moleculaire beeldvorming – UMH)
Professor Jean-Louis Vincent (Intensieve Zorgen – ULB)
Professor Bart Leroy (Oftalmologie-Genetica – UGent)
Professor Johan Kips (Directeur Erasmus Ziekenhuis)
Professor Miriam Cnop (Laboratorium experimentele geneeskunde-ULB)
Professor Olivier Degomme (Reproductieve Gezondheidszorg-UGent)
Professor Vincent Donckier (Abdominale transplantatie ULB).
Het secretariaat van het Wetenschappelijk Comité wordt waargenomen door Dr
Florence Hut, Algemeen Medisch Directeur van het UVC Brugmann.
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Op 4 maart 2015 werd een projectoproep gelanceerd binnen het UVC Brugmann. De
leden van het Wetenschappelijk Comité van de Brugmann Stichting hebben de
aanvragen geanalyseerd en hebben de Raad van Bestuur gevraagd de volgende
projecten te ondersteunen:
Type beurs

Naam

Discipline

Bedrag

Onderzoeksmandaat
Onderzoekssubsidie
Onderzoeksmandaat
Onderzoekssubsidie
Onderzoekssubsidie
Onderzoekssubsidie
Onderzoekssubsidie
TOTAAL

S. Campanella
X.Noël
A.Legrand
C.Mabiglia
H.El Kenz
E.Leys
I.Stany

Psychiatrie
Psychiatrie
Plastische chirurgie
Neuroradiologie
Klinische biologie
Oftalmologie
Anesthesiologie

35.000 €
5.245 €
10.000 €
5.000 €
25.202 €
35.000 €
12.605 €
128.052 €

Ondersteunde projecten
1. Mr. Salvatore Campanella, Psychiatrie
Investigate whether the use of neurophysiology and more precisely of cognitive
event-related potentials is an interesting way to identify sub groups of alcoholic
patients displaying cognitive disturbances
2. Mr Xavier Noël, Psychiatrie
Towards a more optimal interaction between impulsive and supervisory
neurocognitive systems by training in alcohol dependent inpatients: study protocol for
a randomized controlled trial
3. Dr. Anaïs Legrand, Plastische chirurgie
Tendon and bone tissue engineering and characterization of a new allogenic nonhydrogel in an in vitro and in vivo model (rabbit model, rotation cuff, rat)
4. Dr. Chiara Mabiglia, Neuroradiologie
Evaluation de la dacryo IRM chez les patients atteints d’épiphora : Etude
comparative par rapport au cone beam CT
5. Dr Hanane El Kenz, Klinische Biologie
Evaluation of the impact on red cell allo-immunization and the feasibility of using red
cell genotyping for patients presenting an important risk of allo-immunization
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6. Dr Emmanuelle Leys, Oftalmologie
Chronic Central Serous Chorioretinopathy
7. Dr Ida Stany, Anesthesiologie
Protocole Cristalloïde versus Colloïde en chirurgie abdominale majeure
Etude multicentrique contrôlée randomisée en double aveugle
C.Nationale Loterij
c.1. Onderzoeksproject in foetale geneeskunde
De Brugmann Stichting heeft een subsidie van 60.000 € verkregen van de Nationale
Loterij om een specifiek onderzoeksproject in foetale geneeskunde te financieren:
Celvrije foetale DNA-test bij tweelingzwangerschappen en de strijd tegen iatrogeen
verlies van foetussen ten gevolge van vruchtwaterpuncties.
Om dit onderzoek in goede banen te leiden werd een echografiemachine, gefinancierd
door de Nationale Loterij, aangekocht.
D.Koning Boudewijnstichting
d.1. Administratieve opvolging van het project « Evaluation of cardiac
hemodynamic modifications during temporary left atrial appendage occlusion »,
goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting, Fonds Dr en Mevrouw René
Tagnon, voor een bedrag van 25.000 € ;
d.2. Administratieve opvolging van het project « Testons la mémoire des immigrés
d’Emirdag », goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting, Fonds Amélie,
voor een bedrag van 20.000 €.
E. Stichting tegen Kanker
De Stichting tegen Kanker heeft een subsidie van 60.000 € goedgekeurd voor het
project ‘medisch-sociale Coaching van de geïsoleerde kankerpatiënt’ dat de
Brugmann Stichting in samenwerking met de sociale dienst en de dienst hematooncologie van het UVC Brugmann zal uitvoeren.
Met de hulp van de “sociale coach” – van opleiding maatschappelijk werker – streven
we naar een meer duurzame interventie dan diegene die op dit ogenblik door het
institutionele kader wordt aangeboden. De geïsoleerde kankerpatiënten beschikken
niet over de nodige middelen (financieel, familiaal, taalbarrière, analfabetisme,
psychiatrische ziektebeelden) om aan hun specifieke behoeften tegemoet te komen.
Deze behoeften houden o.a. fysieke begeleiding bij administratieve procedures en
organisatie van dagelijkse activiteiten in. De “sociale coach” werkt met
vertrouwenspartners. Hij zal de beoordeling uitvoeren d.m.v. huisbezoeken. De noden
van de patiënt houden ook coördinatie en beheer van doktersafspraken en organisatie
van vervoer in.
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F. Varia
f.1. De Stichting staat in voor het monitoren en analyseren van projectoproepen. In
het kader hiervan werden samenwerkingsverbanden aangegaan met onder andere
de Europese Commissie, het FRS/FNRS, het FWO, BELSPO, INNOVIRIS, de
Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, en met Stichtingen die ook
actief zijn op het vlak van medisch wetenschappelijk onderzoek, met
ondernemingen en met de Universiteiten verbonden aan het UVC Brugmann.
f.2. De Stichting verspreidt op maandelijkse basis een informatiebulletin.
f.3. Op 9 november 2015 werd in de boekhandel Filigranes een Nocturne
georganiseerd ten voordele van de Brugmann Stichting. Dit evenement heeft
7.000 € opgebracht.
f.4. Een twintigtal personen hebben deelgenomen aan de editie 2015 van de 20 km
van Brussel om de Brugmann Stichting te ondersteunen.
f.5. Organiseren van een mailing (4X/jaar)
f.6. Contacten met Brusselse notarissen m.b.t. het bekomen van duo legaten.

31 januari 2016
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