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Ons verhaal 
Hoe ons leven veranderde … 

 
 
In januari 2006 is onze zoon Jérémy 16 jaar oud. Na thuiskomst van een week skiën, klaagt hij over 
ademhalingsmoeilijkheden. Het jaar ervoor waren er al enkele voortekenen van problemen met de 
ademhaling. Maar we hadden nog geen idee van wat er ons boven het hoofd hing. 
 
Omdat de behandelingen niet aanslaan, wordt beslist om een bloedonderzoek te doen en een 
thoraxfoto te maken. Op de foto is een grote, abnormale massa te zien ter hoogte van de borst. 
Gezien de alarmerende resultaten ga ik met Jérémy en zijn dossier naar de spoedgevallendienst van 
het Universitaire Ziekenhuis Saint-Luc, waar men zich onmiddellijk over hem ontfermt. 
 
Op donderdag 18 januari 2006 om 18.00 uur valt het verdict: leukemie. We moeten nog wachten tot 
de dinsdag daarop om 20.00 uur voor de definitieve uitslag.  
 
De ziekte van Hodgkin (lymfeklierkanker). 
 
De behandeling wordt gestart: herhaalde chemotherapie in drie cycli van twee maanden, gevolgd 
door 20 sessies radiotherapie. 
 
Jérémy bereikt een complete remissie na de eerste cyclus chemotherapie. 
 
Gedurende deze periode wordt Jérémy voortreffelijk ondersteund door de Directie en de 
leerkrachten van het College Saint-Servais (Namen), zodat hij zijn schooljaar haalt. 
Het leven herneemt zijn normale gang, afgewisseld met driemaandelijkse controles. 
 
Drie jaar later … het is september 2009. Het nieuwe schooljaar gaat van start en Jérémy begint zijn 
laatste jaar secundair. 5 september 2009: een eenvoudige routinecontrole. Het eerste 
bloedonderzoek is niet goed. Wij zijn ervan overtuigd dat het om een vergissing gaat. De artsen doen 
een nieuw bloedonderzoek ter controle. 
 
Dezelfde avond krijg ik telefoon van Professor Eric Van den Este, plaatsvervangend Diensthoofd van 
de Dienst* hematologie volwassen van Saint-Luc, die - helaas - bevestigt dat er geen vergissing in het 
spel is en dat de afbraak van de rode bloedcellen zich verder heeft ontwikkeld sinds de middag. 
Alles wijst op een vernietiging van de rode bloedcellen: Jérémy hervalt in de ziekte … De volgende 
dag, terug in het ziekenhuis Saint-Luc, stort mijn zoon in de gang van de Dienst hematologie in elkaar. 
 
Dankzij de goede zorgen van de Dienst hematologie van het Universitaire ziekenhuis Saint-Luc is 
Jérémy nu genezen 
 
Alles begint weer van voor af aan, dit keer met een ziekenhuisopname van twee maanden op de 
Dienst hematologie. Jérémy krijgt elke dag nieuw bloed, want zijn lichaam vernietigt 1 tot 2 zakken 
bloed per dag. 
 

                                                 
*
 zie bijlage 1 voor meer informatie over de Dienst hematologie volwassenen 
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Opnieuw stellen de directie en de docenten van het College Saint-Servais (Namen) alles in het werk 
om het onderwijs van Jérémy te garanderen. En ook dit keer haalt hij zijn jaar. 
 
Door dit alles en het geluk dat mijn zoon nog in leven is, brengt mijn persoonlijke geloof en diepe 
overtuiging me ertoe om aan het leven terug te geven wat het leven ons heeft gegeven. 
 

 Aan de school van Jérémy heb ik computerapparatuur geschonken ter waarde van € 5.000. Zo 
beschikken zij voortaan over de middelen om hun onderwijstaak nog beter uit te voeren en 
studenten te ondersteunen zoals ze ook zo opmerkelijk hebben gedaan voor Jérémy. 

 

 Naar aanleiding van de 49 transfusies die Jérémy heeft ontvangen, heb ik vanaf 2010 een grote 

bloedinzameling gehouden, die sindsdien elk jaar rond 15 augustus plaats vindt in het dorp 
Grez-Doiceau. Het is een telkens weer een groot succes! Het doel is om zoveel mogelijk 
jongeren te interesseren om bloed te geven en zoveel mogelijk nieuwe donoren te werven.  

 
Ook het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc wil ik bedanken voor hun goede verzorging van Jérémy: ik 
steun voortaan intensief de Dienst hematologie van professor Cedric Hermans in Saint-Luc. 
In dit kader wil ik nu een project ontwikkelen van het niveau van de waarde van het leven van mijn 
zoon. 
 
Enkele ontmoetingen met de verantwoordelijken van het Ziekenhuis Saint-Luc en de Dienst 
hematologie inspireerden me tot een nieuw project dat beantwoordt aan mijn diepste verlangens. Ik 
nodig u uit om het te ontdekken op de volgende pagina's. 
 
Hoewel een leven geen prijs heeft, zal ik wanneer het project verwezenlijkt is, mijn opdracht 
vervuld hebben en zal ik vrede hebben met het leven. 
En wie weet, zal na dit project misschien een ander project worden uitgevoerd met het eenvoudige 
doel om anderen te helpen en de geneeskunde te ondersteunen voor het welzijn van ons allemaal. 
 
Ik heb uw hulp nodig om dit project te verwezenlijken! 
 
 
Alvast hartelijk DANK voor uw waardevolle steun! 
 
 
 
Philippe Lenaerts, 
Papa van Jérémy 

                                                 

 Zie bijlage 2 voor meer informatie over de bloedinzamelingsactie 
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Draag bij aan een betere levenskwaliteit 
van de patiënten 

 

Steun de oprichting van een nieuwe 
Dagkliniek van de Dienst hematologie 

volwassenen in het Kankercentrum van 
Saint-Luc 

 
 

In april 2013 
zal de dagkliniek van de Dienst hematologie volwassenen verhuizen naar een tijdelijk 
onderkomen. 
 
Enkele maanden later 
zullen deze Dienst en het Kankercentrum* van het Universitaire ziekenhuis Saint-Luc één 
gemeenschappelijke structuur vormen. Dit is een unieke gelegenheid om in de nabije 
toekomst over een nieuwe, gastvrije dagkliniek hematologie te beschikken op mensenmaat, 
die tegelijk gezellig en discreet is en bevorderlijk is voor routinematige activiteiten en 
onderzoek. 
 
"De behandeling van bloedziekten heeft de afgelopen jaren grote veranderingen ondergaan. 
Dit is het gevolg van een beter begrip van de mechanismen waarom bloedcellen 
kwaadaardige veranderingen ondergaan, maar ook van verbeterde diagnostische technieken. 
Dit is ook en vooral het resultaat van tal van nieuwe geneesmiddelen die gerichter inwerken 
op de kankercellen en ook minder toxisch zijn. Bovendien is het voortaan mogelijk een groot 
aantal zogenaamde ambulante chemotherapiebehandelingen toe te dienen in de dagkliniek. 
In het verleden was soms een ziekenhuisopname van meerdere dagen nodig voor de 
traditionele behandelingen, terwijl tegenwoordig een paar uur of op zijn hoogst een korte 
dag steeds vaker voldoende zijn om patiënten effectief te behandelen zonder dat zij nog 
nachten moeten doorbrengen in het ziekenhuis. Deze evolutie draagt bij tot de 
levenskwaliteit van de patiënten en een evenwichtig persoonlijk en gezinsleven, maar ook 
tot hun veiligheid, omdat het risico op infectie door specifieke (nosocomiale) 
ziekenhuisbacteriën vrijwel afwezig is. 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
* Zie bijlage 3 voor meer informatie over het Kankercentrum 
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De Dagkliniek hematologie werd ruim 30 jaar geleden geopend en is al vele jaren een van de 
eerste structuren voor ambulante hematologie in België en zelfs in Europa. De dagkliniek 
voor hematologie van het Ziekenhuis Saint-Luc combineert consultaties, daghospitalisatie, 
stamcelinzameling en bloedbank in één functionele en rationele structuur, zodat complexe 
zorg in één en dezelfde unit kan worden verleend. De stijging van het aantal patiënten en de 
ontwikkeling en rationalisatie van de behandelingen rechtvaardigen evenwel een herziening 
en aanpassing van de structuur op zeer korte termijn om te kunnen voldoen aan de 
kwaliteitseisen van een hematologiecentrum met constant toenemende activiteiten dat een 
belangrijke rol spelt in het hematologische onderzoek. Het vooruitzicht om te kunnen 
beschikken over nieuwe, beter aangepaste lokalen beantwoordt aan de vurigste wensen van 
de patiënten en al het medisch en paramedisch personeel van de dienst." 
 
 

Wij hebben uw steun nodig! 
 

Het Universitaire ziekenhuis Saint-Luc, met een capaciteit van meer dan 1.000 bedden, is 
afhankelijk van inkomsten uit hun verschillende diensten en krijgt daarnaast subsidies en 
andere openbare middelen. Dit is echter onvoldoende om specifieke onderzoeksprojecten 
en beurzen voor specialisatiecursussen te financieren in gereputeerde centra in het 
buitenland of om geavanceerde apparatuur aan te schaffen. 
 
Privémecenaat vormt dan ook een essentiële aanvulling op deze financieringsbronnen, zodat 
de teams van het Ziekenhuis Saint-Luc referentiezorg kunnen blijven verlenen en aan de top 
kunnen blijven op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en nieuwe medische 
ontwikkelingen. 

 
 
 

Ons doel: minstens € 600.000 inzamelen  
voor de bouw van deze nieuwe Dienst. 

 
De ingezamelde fondsen worden gebruikt voor de financiering van de bouw en de inrichting 
en de aanschaf van materialen en apparatuur voor de Dienst hematologie volwassenen. 
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Hier volgen twee voorbeelden van grote verbeteringen voor Saint-
Luc die niet mogelijk waren geweest zonder de gulle financiële 

steun van een aantal mecenassen van de Stichting Saint-Luc 
 

 
 

De Dienst urologie heeft zijn nieuwe lokalen in maart 2009 ingewijd. De lokalen werden niet alleen 
gerenoveerd, maar de hele organisatie van de Dienst werd herzien en verbeterd.  
 

"Alle activiteiten van de Dienst, van de consultatie, de 
medisch-technische zalen en het operatieblok tot aan de 
ontwaakzaal, zijn nu gegroepeerd in één unit", legt Prof. 
Bertrand Tombal, hoofd van de Dienst urologie, uit. Deze 
nieuwe configuratie is ruim en gezellig en houdt rekening 
met de specifieke kenmerken van urologie, dat wil zeggen 
een medisch en chirurgisch specialisme waar heel veel 
verschillende uiterst technische handelingen worden 
verricht op een klein aantal organen. 
Aan alles is gedacht om het comfort van de patiënt te 
verbeteren. “De concentratie van onze infrastructuur op één locatie is een belangrijke troef voor de 
patiënten die meestal ouder en/of gehandicapt zijn en potentieel medisch-chirurgisch. Zo kunnen we 
alles in één dag doen: de consultatie en, indien nodig, medisch-technische onderzoeken zoals 
radiografie, een urodynamisch onderzoek of zelfs een chirurgische ingreep." Want de grote 
vernieuwing is de inrichting van een echt operatieblok bestaande uit twee operatiekamers en een 
ontwaakzaal. “Een ontwaakzaal naast de deur hebben, is een grote geruststelling voor de patiënten 
omdat ze dezelfde gezichten na de operatie terugzien”, aldus professor Tombal. “Het is ook een 
pluspunt voor het personeel, dat niet langer naar de operatieafdeling van het ziekenhuis hoeft te 
gaan op de onderste verdieping.”  
De zorgcoördinatrice oncologie en de kantoren voor de coördinatie van het klinisch onderzoek 
bevinden zich ook in dezelfde unit. Dit project is een mooi voorbeeld van een technische 
ontwikkeling ten dienste van het welzijn van de patiënt. 

 
 
 

 
De Dienst radiotherapie ontvangt de patiënten in een nieuwe 
kleurrijke en gezellige open ruimte. Een relooking die de Dienst 
hard nodig had. 
 
Sinds maart worden de patiënten verwelkomd in een volledig 
gerenoveerde Dienst. Geen donkere kamertjes meer in de 
Dienst radiotherapie (gelegen in de kelder op - 4) maar kleurrijke 
designruimtes met een gewaagde toets appelgroen die de 
hoofdkleuren crème en chocolade een vrolijk tintje geven. 

Het consigne van het architectenbureau tijdens dit renovatieproject was het creëren van een warme, 
gezellige ruimte waarin de patiënt zich goed voelt. Zo werd de opening naar de gang verbreed om de 
ingang naar de Dienst gemakkelijker herkenbaar te maken. De wachtkamer vormt het hart van de 
Dienst. In deze grote ruimte installeren de patiënten zich in comfortabele fauteuils, terwijl artsen, 
fysici en ingenieurs tussen hen doorlopen. 

 

Alle activiteiten van de Dienst urologie samengebracht onder één dak 

Een menselijk gezicht voor de radiotherapie 
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Interesse? 
 
 

Fiscaal instrument 
België heeft een aantal fiscale maatregelen om bedrijven die winst maken in staat te stellen 
een fiscaal aftrekbaar bedrag over te maken aan organisaties die erkend en goedgekeurd zijn 
als instelling van openbaar nut. Dit is het geval van de Stichting Saint-Luc. 
 
Voor het boekjaar 2013 zijn de regels als volgt: 
Fiscaal aftrekbare giften van particulieren: minimaal 40 € per jaar. 
Het maximumbedrag dat van de inkomsten van 2012 mag worden afgetrokken, mag niet 
meer bedragen dan 10% van het totale netto-inkomen per belastingplichtige met een 
maximum van € 353.480. 
 
Fiscaal aftrekbare giften van bedrijven: maximaal 5% van het totale belastbare inkomen met 
een maximum van € 346.100. 
 
Uitvoeringsgarantie 
Om het juiste gebruik van het door u gedoneerde geld te garanderen, worden uw giften 
gestort op een speciale bankrekening van het "Fonds Jérémy". Het doel is om een strikte 
controle uit te oefenen op deze fondsen en donateurs het juiste gebruik van de giften te 
garanderen. 
Een comité, bestaande uit meerdere leden, beheert het "Fonds Jérémy" en moet de 
toewijzing van de middelen unaniem ondertekenen. 
 
Elke gestorte euro wordt geïnvesteerd in het project 
De uitmuntende prestaties en het humanisme in het Universitaire ziekenhuis Saint-Luc 
versterken en bestendigen door middel van het mecenaat, is het doel dat de Stichting Saint-Luc 
zich sinds 1986 gesteld heeft. De stichting draagt ertoe bij de geneeskunde van morgen verder 
te ontwikkelen en de zorg aan de patiënten een nog menselijker gezicht te geven. 
 
Sinds 1986 heeft de Stichting Saint-Luc: 

 meer dan 270 medewerkers van het ziekenhuis de kans gegeven specialisatiecursussen 
te volgen in de beste centra in het buitenland en draagt zodoende rechtstreeks bij aan de 
verbetering van de patiëntenzorg; 

 tal van onderzoeksactiviteiten gesteund in Saint-Luc of in de laboratoria van de Faculteit 
Geneeskunde van de UCL. 

 De beurzen en mandaten van klinisch onderzoekers vertegenwoordigen een 
totaalbedrag van circa € 12.000.000 dankzij het mecenaat 

 Daarnaast konden specifieke onderzoeksprojecten voor technologische innovaties of 
vermenselijking van het ziekenhuis uitgevoerd worden voor een totaalbedrag van meer 
dan € 6.000.000, ook weer dankzij donaties. 

 
Er wordt niets ingehouden op de gift van een weldoener 
Het bedrag dat aan de Stichting Saint-Luc wordt overgemaakt voor een arts en/of Dienst, wordt 
integraal doorgestort naar die Dienst of arts zonder inhoudingen. 
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Hoe kunt u samen met mij het Fonds 
Jérémy concreet ondersteunen? 

De Stichting Saint-Luc is dé referentie op het gebied van het mecenaat in het Universitaire 
ziekenhuis Saint-Luc. Deze stichting ondersteunt uitmuntendheid en humanisme in het 
ziekenhuis en bevordert het klinisch onderzoek. 

De Stichting controleert de toewijzing van de giften en informeert de schenkers in overleg 
met de begunstigden over de status van de diverse ondersteunde projecten. 

Giften kunnen rechtstreeks worden overgemaakt op de rekening van de Stichting Saint-Luc, 
hetzij als een eenmalig bedrag of periodiek via een doorlopende opdracht. 

Giften van € 40 en meer zijn fiscaal aftrekbaar 

Speciaal bankrekeningnummer van het Fonds Jérémy:  

IBAN: BE13 0688 9526 2739 

BIC: GKCCBEBB 

Vermeld bij uw overschrijving: “Fonds Jérémy” 

Om u op de hoogte te houden van het gebruik van de fondsen die u hebt gestort, kunt u een 
e-mail sturen naar philippe@mdj.be met de vermelding "Donateur Fonds Jérémy". U 
ontvangt dan zowel informatie rechtstreeks van de Stichting Saint-Luc als van mij. 

Voor meer informatie        
 

Stichting Saint-Luc 
Tessa Schmidburg – Algemeen Secretaris           Philippe LENAERTS 
+32 2 764 15 23 of +32 477 33 57 23   avenue Félix Lacourt, 114 
Tessa.Schmidburg@uclouvain.be   1390 Grez-Doiceau 
      +32 477 338 792      info@mdj.be  
         philippe@mdj.be 
Stichting Saint-Luc       
Universitair ziekenhuis Saint-Luc (UCL) 
Hippocrateslaan 10 / 1590 
1200 Brussel 

 
 

http://www.saintluc.be/services/medicaux/hematologie/index.php 
           http://www.fondationsaintluc.be   

http://www.saintluc.be 

mailto:philippe@mdj.be
mailto:Tessa.Schmidburg@uclouvain.be
mailto:info@mdj.be
mailto:philippe@mdj.be
http://www.saintluc.be/services/medicaux/hematologie/index.php
http://www.fondationsaintluc.be/
http://www.saintluc.be/
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Bijlage 1 
 

De Dienst hematologie 

Hematologie omvat de diagnose en behandeling van bloedziekten zoals: 

 anemieën  
 afwijkingen van de witte bloedcellen  
 stollings- en tromboseproblemen  
 problemen met transfusies.  

Kwaadaardige bloedaandoeningen omvatten: 

 de verschillende vormen van chronische en acute leukemieën  
 myeloproliferatieve aandoeningen waarbij het beenmerg te actief is  
 lymfomen en de ziekte van Hodgkin  
 immunocytomen zoals multipele myeloom.  

Deze ziekten worden ambulant, op de raadpleging en/of in het centrum hematologie 
behandeld of tijdens een hospitalisatie. 

Klinische activiteiten 

Er zijn twee hospitalisatie-eenheden: de zogenaamde "open" eenheid (U52) en de 
aseptische eenheid (U56). Patiënten die worden opgenomen in de U56 moeten geïsoleerd 
worden vanwege hun verminderde weerstand. In deze eenheid worden ook de patiënten 
opgenomen die een beenmergtransplantatie ondergaan of behandeld worden met 
hematopoëtische cellen. 

De vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt in de behandeling van bloedziekten en met 
name leukemie, lymfomen en myelomen, houdt verband met verbeterde 
diagnosemethoden (cytologie, histologie, immunofenotypering, cytogenetica, moleculaire 
biologie) en de keuze van de therapeutische middelen (cytostatica, monoklonale 
antilichamen, hematopoëtische celtransplantatie), die steeds beter aangepast zijn aan de 
patiënten en de ziekte. 

Het lopende onderzoek omvat de studie van de chromosomen van kwaadaardige cellen, het 
verbeteren van de chemotherapie en de succesfactoren bij transplantaties. 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over onze activiteiten op het gebied van kankerpathologie, ga dan naar 
de website van het Kankercentrum: http://www.saintluc.be/services/medicaux/centre-du-
cancer/index.php (in het Frans) 

http://www.saintluc.be/services/medicaux/centre-du-cancer/index.php
http://www.saintluc.be/services/medicaux/centre-du-cancer/index.php
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Bijlage 2 
 

Bloedinzameling-2010 

Aan de basis van dit project dat in augustus 2010 werd opgezet, ligt het verhaal van Jérémy Lenaerts, 

dat we in het begin van dit dossier vertelden.  

Hij is nu 22 jaar.  

 

Tijdens zijn hospitalisatie heeft Jérémy niet minder dan 49 zakken bloed gekregen, om hem in leven 

te houden tijdens het zoeken naar de oorzaak van zijn ziekte. Zijn vader wilde aan het leven 

teruggeven wat het leven hem gegeven had en heeft een grote bloedinzamelingsactie op touw 

gezet. 

 

Op 14 augustus 2010 werd de eerste grote bloedinzameling georganiseerd. Er werden 191 zakjes 

bloed ingezameld en 142 nieuwe donoren gaven voor het eerst bloed.  

Aanvankelijk wilden we maar één enkele bloedinzameling organiseren, maar het jaar daarop vroeg 

iedereen ons wanneer we weer een bloedinzamelingsactie zouden houden? Op algemene vraag 

werd op 13 augustus 2011 de tweede grote inzamelingsactie gehouden in Grez-Doiceau. 

Die dag werden 280 donoren geregistreerd, zamelde het Rode Kruis 224 eenheden bloed in en gaven 

136 nieuwe donoren voor het eerst bloed. 

Om de donoren zo goed mogelijk te ontvangen, werden naast de bloedinzameling aanvullende 

activiteiten georganiseerd (strandbar, barbecue, pannenkoeken, pitta’s, vruchtensap en een 

muziekpodium) en werd een omzet gehaald van € 4.295. 

 

Alle inkomsten werden overgemaakt aan de vereniging "Kinderen van Salus Sanguinis" van het 

Universitaire ziekenhuis Saint-Luc. Twee maanden later werd samen met de Stichting Saint-Luc met 

dit bedrag state-of-the-art apparatuur aangeschaft en in gebruik genomen in de Dienst pediatrische 

hematologie van het Ziekenhuis Saint-Luc. 

Dit opmerkelijke cijfer is te danken aan uw inzet, uw giften, uw tijd en de onuitputtelijke energie van 

95 vrijwilligers uit Grez-Doiceau. 

Rest mij nog een ding te zeggen: ik dank u uit de grond van mijn hart! 

 

Voor verdere informatie: Philippe LENAERTS 0477/338.792  of  info@mdj.be 
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4
e
 Grote bloedinzameling 

 

Resultaten van de inzameling 

van 10 augustus 2013 
 

 

 

199 eenheden bloed 
 

 

91 nieuwe donoren 
 

239 donoren in totaal 
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Bijlage 3 

 

 
Het Kankercentrum van het Universitaire ziekenhuis Saint-Luc is een Europees 
referentiecentrum en leader in Franstalig België in de zorgverlening voor kankerpatiënten.  
Door zijn integratie in een algemeen universitair ziekenhuis is de globale zorgverlening aan 
de patiënten van een hoog niveau, en wordt er zeer veel aandacht besteed aan het 
menselijke aspect. 
 
Zestien multidisciplinaire overleggroepen behandelen alle vormen van kanker bij 
volwassenen en kinderen. In het totaal garanderen meer dan 150 professionals - artsen, 
zorgcoördinatoren, psychologen en coördinatoren klinisch medisch onderzoek - een perfect 
op elkaar afstemde en humane medische zorg van een hoog niveau aan hun patiënten. 
 
Om de patiënten de best mogelijke zorg te bieden, investeert het Kankercentrum 
voortdurend in steeds efficiëntere technologie. 
De Hi-Art van Tomotherapy bijvoorbeeld, was een van de eerste apparaten voor 
radiotherapie in Europa. Hiermee kan men de tumor constant met grote precisie en dus 
efficiënter bestralen, terwijl de omliggende gezonde weefsels worden gespaard, waardoor er 
dus minder bijwerkingen zijn als gevolg van de behandeling. 
 
Om de zorg een menselijker gezicht te geven, heeft het Kankercentrum dankzij de giften 
diverse initiatieven ontwikkeld, zoals het wellness center, waar verschillende diensten 
worden aangeboden aan de patiënten, zoals advies en behandelingen door een 
schoonheidsspecialiste, massagetherapeute enz. 
 
Het Kankercentrum maakt deel uit van een universitair ziekenhuis en wijdt zich ook aan 
onderzoek. Zo lopen er meer dan 100 klinische onderzoeksprotocollen in het Kankercentrum, 
zodat sommige patiënten nieuwe geneesmiddelen kunnen krijgen. 
 
Perspectieven 
 
Het voornaamste doel is het versterken van de positie van het Kankercentrum als 
referentiecentrum en van zijn leadership op nationaal niveau. Ook willen we onze 
internationale aanwezigheid, niet alleen in het onderzoek, maar ook in het onderwijs en de 
patiëntenzorg uitbreiden. 
 



 13 

In het onderzoek blijven we bestaande therapieën verder perfectioneren en innovatieve 
therapieën ontwikkelen. 
 
Op klinisch vlak zullen twee grote projecten het levenslicht aanschouwen. 
 
Het eerste project, de oprichting van de Kankerruimte, heeft tot doel ambulante activiteiten 
van het Kankercentrum in één site samen te brengen: de verschillende consultaties en 
dagklinieken voor medische oncologie (de zogenaamde “solide” tumoren) en hematologie 
(de zogenaamde "niet solide" tumoren), het wellness center, de kantoren van het personeel, 
en de overige activiteiten van de dienst hematologie voor volwassen. 
Deze ruimte heeft het voordeel dat de patiënten ontvangen worden in één locatie zonder de 
lange gangen van de kliniek te hoeven doorlopen en telkens overal te moeten wachten. In 
deze eenheid kunnen ze alle medisch specialisten en paramedici ontmoeten die betrokken 
zijn bij hun behandeling. Dit kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van de 
patiënten tijdens het gehele traject. Om de patiënten te kunnen ontvangen in een gastvrije 
en gezellige omgeving die het best aan hun specifieke situatie beantwoordt, is de steun van 
donateurs essentieel. 
 
Het tweede project dat ons na aan het hart ligt, is de creatie van het Call Center van het 
Kankercentrum. Momenteel is de hulplijn van het Kankercentrum verdeeld over de recepties 
van de diverse bij het Kankercentrum betrokken afdelingen (dat zijn er een twintigtal). Om 
de patiënten beter van dienst te kunnen zijn, willen we een call center in het leven roepen 
met één centraal telefoonnummer. Het doel van dit call center is in de eerste plaats om  een 
afspraak te maken met de juiste specialisten, en ten tweede om patiënten met een specifiek 
probleem in verband met hun situatie  of hun behandeling in contact te brengen met de 
juiste persoon. Naast een uitgebreide opleiding door de medische diensten krijgen de 
secretaresses ook een communicatieopleiding. Uiteindelijk zal dit call center deel gaan 
uitmaken van de Kankerruimte. Dit project is begin 2013 van start gegaan. De financiering 
door het ministerie omvat geen permanente bemanning. Het is daarom van essentieel 
belang om beroep te doen op andere, externe financieringsbronnen, zoals het mecenaat, 
om het call center dagelijks te kunnen bemannen. 
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Bijlage 4 

Samenstelling van het Beheerscomité 
van het Fonds Jérémy 

 
Een comité, bestaande uit acht personen, beheert het “Fonds Jérémy”. Ze moeten allen 
gezamenlijk tekenen om fondsen vrij te maken. 
 
 
Dit comité is als volgt samengesteld:  

 De familie is vertegenwoordigd door de heren Jérémy Lenaerts en Philippe Lenaerts 

 Het Universitaire ziekenhuis Saint-Luc is vertegenwoordigd door zijn medische 
directeur, professor Jean-François Gigot 

 De Dienst hematologie is vertegenwoordigd door de professoren Cédric Hermans en 
Eric Van Den Neste 

 De Financiële Dienst is vertegenwoordigd door de heer Philippe Dehaspe, financieel 
directeur van het Universitaire ziekenhuis Saint-Luc 

 De Technische dienst is vertegenwoordigd door de heer Paul van Vyve, adjunct 
administrateur-generaal van het Universitaire ziekenhuis Saint-Luc 

 De Stichting Saint-Luc is vertegenwoordigd door mevrouw Tessa Schmidburg, 
algemeen secretaris van de Stichting Saint-Luc  
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Bijlage 5 

Raad van Bestuur 

van de Stichting Saint-Luc 

 
Voorzitter 

De heer Regnier Haegelsteen  
Voorzitter van het Directiecomité van de Bank Degroof 

Erevoorzitters 

De heer Pierre Werner (+)  
Ereminister van Staat van het Groothertogdom Luxemburg  
De heer Gaston Thorn (+)  
Oud-voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen 
Erevoorzitter van de Regering van het Groothertogdom Luxemburg 
Z.K.H. Prins Philipp Erasmus van Liechtenstein  
Voorzitter van LGT Group 

Bestuurders 

De heer Jacques Berghmans  
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Treetop Asset Management S.A.  
De heer Philippe Bioul  
Afgevaardigd bestuurder - Marsh SA  
De heer Philippe Dehaspe  
Financieel directeur - Universitair ziekenhuis Saint-Luc  
Professor Bruno Delvaux  
Rector van de Université catholique de Louvain  
Professor Pierre Gianello  
Voorzitter van de Wetenschappelijke raad van de Stichting Saint-Luc 
De heer Renaud Mazy  
Afgevaardigd bestuurder van het Universitair ziekenhuis Saint-Luc  
Professor Jacques Melin  
Vicerector van de sector Gezondheidswetenschappen (UCL)  
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Professor Jean-François Gigot 
Medische Directeur van het Universitair ziekenhuis Saint-Luc  
Voorzitter van het Uitvoerend Bureau van de Stichting Saint-Luc  
De heer Dominique Opfergelt  
Administrateur generaal van de Université catholique de Louvain  
De heer Patrick Parmentier  
Advocaat aan de balie van Brussel – Cabinet Dal & Veldekens & Associés  
De heer Michel Peterbroeck  
Afgevaardigd Bestuurder & Institutional Trading - Petercam  
De heer Jean Stéphenne  
Voorzitter van de Fondation Louvain 
Mevrouw Brigitte Ullens de Schooten  
Managing Director van Intuition sprl 
De heer Pierre Van den Eynde  
Notaris  
Gravin Tanguy de Villegas de Saint-Pierre Jette  
Professor Jean-Jacques Viseur  
Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Universitair ziekenhuis Saint-Luc 

Algemeen Secretaris 

Mevrouw Tessa Schmidburg  
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Bijlage 6 

Wetenschappelijke Raad 

van de Stichting Saint-Luc 
 
De Wetenschappelijke raad werkt de wetenschappelijke richtlijnen uit van de stichting. Met 
behulp van het Algemeen secretariaat van de Stichting stelt de Raad de lijst op van projecten 
die van voldoende kwaliteit geacht worden om in aanmerking te komen voor financiering 
door de Stichting.  
 

 Professor Xavier Banse, Adjunct Chef de clinique van de Dienst orthopedie 
 Professor Pierre Gianello, Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad en 

Onderzoekscoördinator van de sector Gezondheidswetenschappen (UCL)  
 Professor Jean-François Gigot, Medische Directeur van het Universitair ziekenhuis 

Saint-Luc en voorzitter van het Uitvoerend Bureau van de Stichting Saint-Luc 
 Professor Vincent Grégoire, Chef de Clinique, Dienst oncologische radiotherapie van 

het Universitair ziekenhuis Saint Luc 
 Professor Michel Jadoul, Diensthoofd Nefrologie 
 Professor Jean-Marie Maloteaux, Diensthoofd Neurologie en Voorzitter van de 

hospitalo-facultaire Commissie biomedische ethiek 
 Professor Jacques Melin, Vicerector van de sector Gezondheidswetenschappen (UCL)  
 Professor Etienne Sokal, Diensthoofd Gastro-Enterologie en Pediatrische 

Hepatologie 
 Professor Thierry Vander Borght, Adjunct Medisch Directeur belast met het 

onderzoek en onderwijs in het CHU Mont-Godinne 
 Professor Jean-Louis Vanoverschelde, Diensthoofd Cardiovasculaire Pathologieën en 

Voorzitter van het Institut de Recherche Expérimentale Clinique 

 
 
 
  


