HELP ONS
Onderzoeksbeurzen financieren kan enkel
dankzij de genereuze bijdrage van onze sponsors,
schenkers en vrijwilligers.

DOE EEN GIF T
1 uur onderzoek......................................................... 40 €
1 dag............................................................................. 250 €
1 maand...................................................................4.000 €
6 maanden.......................................................... 20.000 €
1 jaar onderzoek of zelfs een jaarlijkse beurs,
op naam of anoniem....................................... 41.000 €
Denk aan een gift naar aanleiding van een geboorte,
een verjaardag, een bruiloft… Sponsor een van onze
evenementen: gala-avond, golftoernooi, kerstmarkt...

DOE EEN SCHENKING
OF LEGA AT
Het Wetenschappelijk Fonds kan worden aangewezen
als de begunstigde van een erfenis. Neem contact op
met uw notaris en bezoek www.giften-legaten.be,
waar u alle nodige informatie vindt over schenkingen,
legaten en duo-legaten.
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CONTACT
The Belgian Kids’ Fund for Pediatric Research
c/o Fondation Reine Elisabeth
Jean-Joseph Crocqlaan, 1/3
1020 Brussel, België
Tel 02/477 25 89 of 477 36 34 (dinsdag/donderdag)
bkf@huderf.be
www.belgiankidsfund.be
www.facebook.com/belgiankidsfund

WORD VRIJW ILLIGER
Zin om te verkopen, te bakken, te versieren…?
Kom ons dan helpen tijdens de Kids ‘Days, of bij een
optreden, een galadiner, een tombola, onze jaarlijkse
kerstmarkt... Iedereen is steeds welkom!
Voor meer informatie, neem contact op met het
secretariaat 02/477 25 89 of 477 36 34
(dinsdag / donderdag) of bkf@huderf.be
In naam van alle kinderen, voor welke bijdrage u ook kiest,

HARTELIJK DANK!

IBAN: BE20 3101 2668 8756
BIC: BBRUBEBB
Fiscale vrijstelling vanaf 40€

Onze dank gaat naar
de Nationale Loterij alsook naar de vzw ARTHUR forever
voor hun trouwe steun sinds vele jaren.

Onderzoek steunen
is kinderen genezen !

Uitstekende specialisten opleiden ten dienste van kinderen.

MISSIE

DOEL

“The Belgian Kids’ Fund for Pediatric Research”
(BKF) of Wetenschappelijk Fonds van het Universitair
Kinderziekenhuis Koningin Fabiola heeft als missie
onderzoek in de pediatrie te steunen en ook meer
belangstelling voor het onderzoek in de pediatrie
te ontwikkelen. Dit wordt verwezenlijkt door één of
meerdere jaren onderzoek te financieren van jonge
kinderartsen of andere paramedici of biomedische
wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied
van kindergeneeskunde. Dit zal hen in staat stellen
wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in het kader
van een doctoraatsthesis.

Uitstekende specialisten opleiden ten dienste van
kinderen, opdat kinderziektes beter worden begrepen
en meer kinderen kunnen genezen in de toekomst.

Om ziektes beter te bestrijden is het belangrijk ze
goed te begrijpen.

• Openbare campagnes opzetten die bijdragen tot een
betere mentale en fysieke gezondheid van kinderen.

BKF zet zich in voor de ondersteuning en ontwikkeling
van de academische activiteiten van het Universitair
Kinderziekenhuis Koningin Fabiola.

BKF neemt drie initiatieven om aan alle kinderen de beste
medische zorg te bieden:
• Eén of meerdere jaren onderzoek financieren voor jonge
pediaters of onderzoekers die werkzaam zijn op het
gebied van pediatrie, in België of in het buitenland.
• De kennis van kinderartsen voortdurend bijwerken.

WERKING
De afgelopen jaren heeft het Wetenschappelijk Fonds
meer dan 140 beurzen uitgereikt die geleid hebben tot
36 proefschriften en meer dan 300 publicaties in peerreviewed medische tijdschriften. Hierbij kwamen alle subspecialiteiten van kindergeneeskunde aan bod.
Sommige laureaten hebben ook prestigieuze prijzen
gewonnen, waaronder de GSK Vaccines-prijs in
immunologie. Deze werd uitgereikt aan Professor
Pierre Smeesters door de Koninklijke Academie voor
Geneeskunde van België.

BEURSSTUDENTEN
Een internationaal Wetenschappelijk Comité
selecteert jaarlijks de laureaten uit de talrijke
aanvragen. Twee voorbeelden uit de beursstudenten
van het jaar 2017-2018:
Nicolas Dierckxsens:
“Development of a Precision de Novo Alignment
Algorithm for Pediatrics (NovoPedia)”
Beurs van de Nationale Loterij 2017-2018

Zijn onderzoek is gericht op de identificatie van
genen die betrokken zijn bij aandoeningen van de
brandstofcellen (mitochondriën) van het lichaam.
Dit gebeurt in samenwerking met verschillende
universiteiten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika
en Azië.
Dokter Sandra Coppens:
“Identification of genetic causes of congenital
myopathies through an integrated approach
with a comprehensive phenotypic analysis,
exome sequencing and zebrafish knock-outs”
Beurs Steve en Elisabeth Freidberg - Strauss 2017-2018

Dit proefschrift heeft tot doel de genetische
oorzaken van myopathieën (ziektes die
spierverlamming bij kinderen veroorzaken) te
identificeren. Hiermee hopen we een bijdrage te
leveren aan een betere diagnose en de toekomstige
behandeling van jonge patiënten.

