- Persmededeling De BELGIAN BRAIN COUNCIL stelt
de Cefaly Technology Award in
ter waarde van 15.000 EUR
met de steun van de gelijknamige Luikse firma

OPROEP tot het indienen van PROJECTEN
Brussel, 04 december 2015
De BELGIAN BRAIN COUNCIL * viert dit jaar zijn tienjarig bestaan.
De in 2005 opgerichte Vereniging is lid van de European Brain Council en streeft drie doelen na:
-

het verbeteren van de financiering van het onderzoek en de zorg in België voor patiënten die
aan neurologische en psychiatrische aandoeningen lijden,
het optimaliseren van de vooruitgang op onderzoeksgebied door het bevorderen van
interdisciplinaire uitwisseling en
het vormen en informeren van het grote publiek over de hersenen en de disfuncties ervan.

De VZW is een platform dat verenigingen van neurologen, neurochirurgen, psychiaters,
neurowetenschappelijke onderzoekers, patiëntenverenigingen en geneesmiddelenbedrijven groepeert
en dat een vijftigtal leden telt op nationaal niveau.
In mei 2015, vroeg de BELGIAN BRAIN COUNCIL in het Egmontpaleis aan de Belgische politieke
beslissers en aan mecenassen om het belang te beseffen van de hersenziekteproblematiek en om meer
middelen te geven aan het onderzoek in dat domein.

Vandaag stelt de Vereniging de Cefaly Technology Award in.
Die prijs ter waarde van 15.000 EUR zal een specifiek onderzoeksproject belonen
op het gebied van klinische en/of fundamentele neurowetenschappen, dat
bijdraagt tot een betere kennis van de hersenen en de ziekten en disfuncties
ervan.
De Cefaly Technology Award zal worden uitgereikt tijdens het Belgian Brain Congress 2016 **,
dat op 8 oktober 2016 te Bergen (MICX) zal plaatsvinden.

Eender welk team van onderzoekers kan een project indienen zolang er minstens één
onderzoeker van het team lid is van een bij de BELGIAN BRAIN COUNCIL aangesloten
vereniging of firma. De kandidaturen moeten uiterlijk op 30 april 2016 toekomen ***.
De jury zal bestaan uit leden van het uitvoerend bureau van de BBC en uit twee onafhankelijke
deskundigen die op basis van hun expertise en naargelang de onderwerpen van de ingediende
projecten zullen worden gekozen. (De firma Cefaly Technology maakt geen deel uit van de jury) ****

“De geldmiddelen die aan onderzoek naar hersenziekten worden toegekend”, zo verklaart
Prof. Jean Schoenen, Lid van het Uitvoerend Comité van de BELGIAN BRAIN COUNCIL

en Medevoorzitter van het Belgian Brain Congress 2016, “beantwoorden niet aan het belang
dat dit vandaag echt heeft voor onze samenleving. Hersenziekten vertegenwoordigen immers
méér dan 35 % van alle soorten medische handicaps en ze kosten de Belgische samenleving
ongeveer 18,3 miljard euro per jaar, terwijl er minder dan 12 % van alle overheidskredieten
voor medisch onderzoek worden toegekend aan het onderzoek naar de hersenen en de ziekten
ervan.”
“Eén Belg op twee zal vroeg of laat direct met een hersenziekte te maken krijgen”, voegt Dr.
Pierre Rigaux, CEO van Cefaly Technology n.v.**** daaraan toe. “Door die prijs samen
met de BELGIAN BRAIN COUNCIL op te richten, wensten wij, op ons niveau, bij te dragen
tot de vooruitgang van het onderzoek op een zeer belangrijk gebied, en de grote uitdagingen
aangaan, die dat aan onze tijd stelt.”
“Het gaat hier om een primeur voor de BELGIAN BRAIN COUNCIL, die al 10 jaar opkomt
voor een verhoging van de middelen die ter beschikking worden gesteld. Meer bepaald door
het mecenaat”, besluit Prof. Jean Schoenen, “waarvan de Cefaly Technology Award een
perfect voorbeeld is, dat volledig in de lijn ligt van de aanbevelingen en wensen die we in mei
jongstleden hebben geformuleerd.”

XXX
(*) www.belgianbraincouncil.be
(**) Belgian Brain Congress 2016 – “The gene-environment tango in the healthy and
diseased brain”- Bergen – MICX, 8 oktober 2016
(***) De formulieren zijn beschikbaar op www.belgianbraincouncil.be en dienen te worden
opgestuurd naar Roland Pochet, Algemeen Secretaris van de vereniging – rpochet@ulb.ac.be
– met een beknopt CV van de hoofdonderzoeker. De kandidatuurformulieren moeten uiterlijk
op 30 april 2016 zijn ingediend.
Een evaluatieverslag en de onderzoeksresultaten moeten uiterlijk 2 jaar na de toekenning van
de prijs worden voorgesteld in het kader van het Belgian Brain Congress.
Alle verdere informatie kan worden verkregen bij Prof. Roland Pochet, Algemeen Secretaris,
op volgend e-mailadres: rpochet@ulb.ac.be
Meer informatie vindt u ook op www.rechercheneurologie.org

(****) www.cefalytechnology.be
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