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1. Voorwoord

2021 was een bewogen jaar o.a. gekenmerkt door de bestorming van het Capitool in
Washington op 6 januari en de ongeziene overstromingen tussen 13 en 15 juli die de
provincie Luik geteisterd hebben en door de aanhoudende gezondheidscrisis die, net
zoals het jaar tevoren, nog steeds gevolgen had voor patiënten- en wetenschappelijke
verenigingen, waaronder de BBC. Zij hebben zich moeten aanpassen door o.a. hun
activiteiten te verplaatsen en hun personele en financiële middelen bij te sturen. Zo is BBC
overgegaan naar virtuele vergaderingen, zoals bv de AV 2020 die op 18 mei 2021 is
doorgegaan. 
Dankzij de voorzitter is de webpagina van de BBC herboren en kon de BBC zich opnieuw
positioneren ten opzichte van haar partners. De verspreiding in 2021 van 9 nieuwsbrieven,
met een aantrekkelijkere vormgeving, onder leden en vrienden van de BBC, heeft ervoor
gezorgd dat ze doeltreffend werden voorgelicht en hun eigen activiteiten ook kenbaar
hebben kunnen maken met als effect een betere participatie. Ondanks de
alomtegenwoordige pandemie in 2021 heeft de BBC een correct activiteitenniveau
gehandhaafd door te zorgen voor de coördinatie en de verspreiding onder haar leden
van de activiteiten in het kader van de Week van de Hersenen, die virtueel hebben
plaatsgevonden in de Universiteit van Luik, in Brussel (ULB), Leuven (KUL), Bergen
(UMons), in La Défense, en in Namen (EplC). Deze staan vermeld in de nieuwsbrief van
maart nr. 38. De BBC heeft haar activiteiten uitgebreid door een nog grotere
betrokkenheid bij de Erasmus+-programma's die gewijd zijn aan medisch onderwijs voor
volwassenen. Het hoogtepunt van 2021 was ons professioneel voorbereid webinar op 11
september met de steun van 9 van onze partners uit de farmaceutische industrie over
een bijzonder actueel en belangrijk onderwerp: COVID-LONG. 

2. COVID-19 en BBC

De BBC heeft via haar nieuwsbrieven (zie het editoriaal van Charles van der Straten,
nieuwsbrief nr. 38 van maart) voortdurend kwaliteitsinformatie verstrekt over de kennis
van COVID-19 en de gevolgen daarvan voor de hersenen en de geestelijke gezondheid.
De BBC heeft ook een redactioneel artikel gewijd (zie nieuwsbrief nr. 37 van februari) aan
een uitzonderlijke conferentie op initiatief van het Institute for Interdisciplinary Innovation
in Healthcare (I3h, lid van de BBC), het Collège de Belgique en het Collège de France,
waarin het verhaal wordt verteld van het huzarenstukje om in één jaar tijd een vaccin
COVID-19 op de markt te brengen, dat een onvoldoende geïnformeerde bevolking totaal
in de war heeft gebracht. Deze lezing is te zien op YouTube en is al meer dan 1.800 keer
bekeken. Wat de vaccinatie betreft, heeft de BBC het persbericht van de Belgian Stroke
Council overgenomen en gepubliceerd in zijn nieuwsbrief nr. 37. Door leden-clinici
gealarmeerd over het opduiken van COVID-symptomen die na meer dan 6 weken nog
steeds aanhielden, heeft de BBC, in het kader van zijn informatieopdracht en dankzij haar
competentienetwerk, op zaterdag 11 september onderzoekers, clinici en patiënten
uitgenodigd om een inventaris van de situatie op te maken en aanbevelingen te 
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https://youtu.be/UwCUsaFFiqw
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formuleren naar de politieke mandatarissen. Dankzij de steun van 9 industriële partners
werd een tweetalig FR/NL interactief webinar georganiseerd over het thema “Impact van
COVID-19 op hersenziekten en geestelijke gezondheid", gemodereerd door Vanessa
Costanzo, voormalige journaliste bij RTL. De BBC gaf vervolgens commentaar op het
KCE-rapport: NEEDS AND FOLLOW-UP OF PATIENTS WITH COVID LONG dat een maand
na ons webinar werd gepubliceerd (zie nieuwsbrief nr. 44 van november-dec).



De sponsors
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De conferentie in FR of NL staat op onze website. 

3. BBC, European Brain Council en de andere National Brain
Councils

Op 15 april werd de 7e Academie van Nationale Hersenraden (NBC's) online gehouden.
Ter gelegenheid van deze academie heeft de heer Pierre Delsaux, directeur-generaal (dd)
van het DG Gezondheid ("Health") van de Europese Commissie de belangstelling van de
Europese Commissie voor hersenonderzoek onderstreept, daarin gesteund door de heer
Tomislav Sokol, lid van het Europees Parlement. De heer Delsaux wees ook op de rol van
de Lidstaten bij deze keuze van prioriteiten. Deze presentatie zet alle NBC's aan om in
overleg te treden met de besluitvormers in hun land. Deze video staat op onze website.
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https://www.braincouncil.be/copie-de-erasmus
https://nl.braincouncil.be/lobbying


De BBC werd aangesproken om deel te nemen aan de “Global Brain Health Survey”
die gevoerd werd om de perceptie van een aantal waarnemers over de gezondheid
van de hersenen en hun invloedsfactoren. 

Jean Schoenen gehuldigd: Het Fonds Wernaers 2021 van het FNRS heeft professor
Jean Schoenen, stichtend voorzitter van de Belgian Brain Council, gehuldigd voor de
creativiteit, de innovatie en de relevantie van zijn e-boek over migraine voor het grote
publiek.

4. Van onze leden
 

De BBC zet zich in om haar leden te steunen en bij te dragen tot hun  zichtbaarheid en de
aandacht voor hun activiteiten te vergroten via haar nieuwsbrief, die gericht wordt tot
een 1500 bestemmelingen. Deze mailings worden regelmatig bijgehouden. De volledige
lijst van berichten die door onze leden worden uitgestuurd is te vinden hier.

Enkele voorbeelden: 
- EplC : conférence sur l’Intelligence Artificielle (cf newsletter 37)
- COMA-wetenschapsgroep: oproep om te stemmen voor hun campagne ten gunste van
neuro-imaging (zie nieuwsbrief nr. 38). COMA heeft de publieksprijs gewonnen (zie  hier) -
- APk: Wereld Parkinson Dag 2021 (zie nieuwsbrief nr. 39)
- Huntington League: Crisiscommunicatie (zie nieuwsbrief nr. 40)
- Charcot Stichting: Symposium (zie nieuwsbrief nr. 40)
- KUleuven-LIB: Conferentie: Goed Leven met een kwetsbaar brein (zie nieuwsbrief nr 41) 
- Actie Parkinson: Conferentie: De juiste houdingen om vallen te voorkomen (zie
nieuwsbrief nr. 41)
- BASS: Najaarsvergadering (nieuwsbrief nr. 43)
- IMEP: een nieuw lid (Institut supérieur de musique et pédagogie) Symposium: Muziek en
geneeskunde (zie nieuwsbrief #44) 
- BSC: Nationaal Symposium + persberichten (nieuwsbrieven nr. 38 en nr. 43)
- BPS : congres + prijs + najaarsvergadering (nieuwsbrieven nrs. 42, 43 en 44)

5. Andere activiteiten
 

Er werden 27.590 antwoorden verzameld in 81 landen. De resultaten en de daaruit
voortvloeiende aanbevelingen zullen beschikbaar worden gesteld in een
wetenschappelijke publicatie. 
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https://nl.braincouncil.be/news
https://www.youtube.com/watch?v=Z0YyW7S3O8I


ADHD-CARE: Uitwisseling van goede praktijken voor mensen met “Attention Deficit
Hyperactivity Disorders” en hun verzorgers. De slotzitting vond plaats op Cyprus. De
coördinator was de Servische Hersenraad. Lia le Roy en BBC-stagiaire Marina Bassas
vertegenwoordigden de BBC, die ook Chantel Fouche, secretaris-generaal van ADHD,
ASC & LD België, een BBC-lid, had uitgenodigd.
Share4Brain met 4 andere partners Epioni + Universiteit van Athene (Griekenland), de
Servische en Spaanse Hersenraden. Twee bijeenkomsten waren voorzien:

6. BBC en Erasmus+

In 2021 is de BBC ook een actieve partner in 2 projecten geweest:

a) De eerste vond plaats in Athene in oktober. Twee BBC-stagiairs (Valentina di Micco en
Monika Hoang) vergezelden Roland Pochet (zie hier) en Monika, een stagiair
verantwoordelijk voor communicatie en sociale media. Haar video-verslag is te vinden op
YouTube.

b) De tweede die doorging in Madrid, werd bijgewoonddoor onze voorzitter, Laurence Ris,
de algemeen secretaris, Roland Pochet en Fréderic Destrebecq, uitvoerend directeur van
de EBC. Bij deze gelegenheid hield Fréderic Destrebecq een slottoespraak die perfect de
rol illustreerde die de BBC kan spelen op het niveau van het Belgische en Europese beleid.
De conclusie luidt als volgt:
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https://sbc.ac.rs/adhd-care/
https://www.share4brain.org/
https://www.youtube.com/watch?v=aYe3bF5WieY


De BBC heeft in 2021 ook twee nieuwe projecten ingediend; één als coördinator:
Care4Autism met 4 andere partners (zie logo's) en één als partner met Epioni en de
Servische Hersenstichting: E-CARE4PD gecoördineerd door de Miradas Foundation
(Madrid). De resultaten van deze 2 aanbestedingen zullen begin 2022 bekend zijn.

7. Algemene vergadering van 18 mei 2021

De notulen van de AV kunnen worden geraadpleegd op onze website. Op de AVA
presenteerde onze nieuwe voorzitter, Laurence Ris, haar actieplan voor 2021-2022, de
secretaris-generaal presenteerde het activiteitenverslag, de winst- en verliesrekening en
de balans voor 2020 werden toegelicht door de penningmeester Charles van der Straten.
Ann van der Jeugd, PhD werd verkozen als vertegenwoordiger van het Leuvense
Herseninstituut en Prof. Chris Bervoets als vertegenwoordiger van de Vlaamse Vereniging
voor Psychiatrie. Mevrouw Rebecca Muller en de heren Alain Chaspierre en Chris Baeken
hebben ontslag genomen uit de raad van bestuur.

8. Financieel verslag

                                                                                           INCOME 2021
cotisations sociétés scientifiques                                    2 586,67 €   
cotisations ass. Patients                                                   1 208,84 €              
cotisations partenaires industrie                                    10 467,82 €              
cotisations personnes physiques                                    322,27 €
BBC Webinar                                                                     16 777,69 € 
cotisations antérieures annulées                                    -1 489,99 €
Erasmus+                                                                           7 389,40 €  
PRODUITS FINANCIERS                                                    4,48 € 
                                                                               TOTAL 37 267,18 € 
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https://fr.braincouncil.be/news


                                                                                               EXPENSES 2021
SHARE4BRAIN ERASMUS+                                                   6 401, 05 €
BRAIN AWARENESS WEEK                                                   350,00 €
ADHD-CARE ERASMUS+                                                       988,35 €                
TELEPHONE                                                                           84,70 €
INTERNET                                                                              613,88 €              
GESTION SITE INTERNET                                                     14,95 € 
FOURNITURES BUREAU                                                       515,56 €              
FOURNITURES INFORMATIQUES                                        10,70 €          
Logiciels INFORMATIQUES                                                  782,11 €   
FRAIS POSTAUX                                                                   820,37 € 
DOCUMENTATION PROFESSIONNELLES                            195,04 € 
FRAIS D'INSCRIPTION                                                          164,63 € 
PUBLICITE                                                                             999,52 € 
HONORAIRES CONSEIL FISCAL                                           1 194,78 € 
SECRETARIAT                                                                       7 809,92 € 
HONORAIRES TRADUCTION                                               800,00 € 
FRAIS CONFERENCES                                                          10 959,34 € 
ASSURANCE                                                                         273,13 € 
FRAIS LOCATION BUREAU                                                  1 000,00 € 
FRAIS VOYAGES                                                                   754,20 € 
FRAIS HOTEL                                                                        100,00 € 
TRANSPORTS EN COMMUN                                                18,20 € 
IND. KILOMETRIQUES                                                          105,77 € 
PARKING                                                                               7,52 € 
RESTAURANT                                                                       636,60 € 
RECEPTION                                                                           92,09 € 
COTISATIONS PROFESSIONNELLE                                     740,00 € 
CHARGES BANCAIRES                                                          343,90 € 
                                                                              TOTAL     36 776,31 €      
                                                                         BALANCE     490,87 €    

9. Tot slot

Na 16 jaar heeft de BBC, ondanks een aantal struikelblokken, zich weten aan te passen.
Door te innoveren heeft ze haar positie weten te consolideren, haar competentie
vergroot en haar werkterrein weten uit te breiden. De BBC is er trots op een vrouw als
voorzitter te hebben die door haar bekwaamheid, vriendelijkheid en beschikbaarheid tot
deze heropleving heeft bijgedragen en de BBC nieuw leven heeft kunnen inblazen. De
BBC dankt haar leden voor hun vertrouwen, een essentiële drijfveer om vooruitgang te
boeken.
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