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Brussel 13 juli 2022 

 
Geachte heer De Ridder, 
 
Betreft: Vraag om een onderhoud met u en minister Vandenbroucke i.v.m. het 
ontwikkelen van een Nationaal Breinplan 
 

• Voorbereidingen 
Zoals u weet bestaat de Belgian Brain Council (BBC) al 16 jaar als vzw.  We zijn een a-
politiek platform met 2 pijlers die onze missie ondersteunen (patiëntenverenigingen en 
wetenschappelijke verenigingen) als volwaardige leden en farmaceutische bedrijven 
als partners (geen stem in de Raad van Bestuur). De lijst van de leden (22 
patiëntenverenigingen - 27 wetenschappelijke verenigingen in volgorde van de 
bijdragen voor 2022) met de naam van hun correspondent is beschikbaar op onze 
website (zie https://www.braincouncil.be/about).  
Dit platform, dat patiënten en deskundigen op het gebied van de hersenen en 
hersenaandoeningen samenbrengt, is uniek in België.  
Bovendien fungeert de BBC als verbindingsorgaan tussen de European Brain Council en 
de nationale Brain Councils. 
 

• Nationaal Breinplan 
• Wat heeft de BBC tot nu toe gedaan? 

De afgelopen 5 jaar heeft de BBC van het “Belgisch Breinplan” een prioritaire activiteit 
gemaakt en heeft zij de volgende documenten gepubliceerd 

1. Consensusverklaring van de Belgian Brain Council voor de goedkeuring 
van een NATIONAAL BREINPLAN 

2. Een list van 10 prioriteiten voor een nationale plan voor 
hersenenaandoeningen en geestelijke gezondheid gepubliceerd in 
2019 in samenwerking met de Franse Brain Council, de Consejo 
Espanol del Cerebro en de Servische Brain Council in het Kroatisch 
Medisch Tijdschrift (https://doi.org/10.3325/cmj.2019.60.152) 

Bovendien: 
 

• Ter gelegenheid van de 7e Academy of National Brain Councils, die in mei 2021 
online werd gehouden, maakte de directeur-generaal van DG Gezondheid van 
de Europese Commissie, de heer Pierre Delsaux, duidelijk dat de Commissie 
voorstander was van de oprichting van een Europees Breinplan, maar daarvoor 
de steun van de lidstaten nodig had (see comments below).   

• Op de 8e Academie van Nationale Brain Councils, die op 10 mei 2022 werd 
gehouden in de Permanente Vertegenwoordiging van Beieren bij de Europese 
Unie, was het hoofdthema de Nationale Breinplannen. De stand van zaken van 
de Duitse, Noorse en Belgische Nationale Breinplannen werd gepresenteerd 
(de Power Points van deze 3 presentaties zijn te vinden op 
(https://www.braincouncil.be/lobbying). Een van de conclusies van deze 
zitting was de Brain Councils van andere staten een model voor te stellen om 
hen te helpen de noodzakelijke fasen en doelstellingen van een dergelijk plan 
schriftelijk vast te leggen (een document is in voorbereiding, het ontwerp is 
bijgevoegd). 
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 Wat stelt de BBC voor als volgende stap? 
o Wij vragen dat de Federale Minister van Volksgezondheid, na zijn wil 

te hebben bekrachtigd om een Nationaal Hersenplan uit te werken, 
het operationele aspect aan competente en actieve structuren 
toevertrouwt, wetende dat er geen budget is voor dit werk. 

o De BBC stelt voor deel te nemen aan deze uitvoeringsfase van het 
project, waarvoor met o.a. registers moeten worden aangelegd met de 
gegevens die nodig zijn om een dynamisch overzicht van 
hersenaandoeningen te krijgen. Het verzamelen van dergelijke 
gegevens en de homogene presentatie ervan is een gevoelig 
onderwerp dat nog niet is verwezenlijkt, althans niet om op een 
globale manier te worden gebruikt. Wij zijn van mening dat de BBC de 
bevoegdheid en de legitimiteit heeft om deze functie te vervullen.  

 
• Waar vraagt de BBC om?     

Dat de Minister van Volksgezondheid zijn vertrouwen in de BBC stelt en haar de 
opdracht geeft deze functie uit te oefenen en de nodige fondsen te vinden. 
  
Geachte heer De Ridder, wij zouden deze brief willen beëindigen met u te citeren en u 
te verzoeken dit “burning platform” op de regering toe te passen: 
"Een eerste taak is dan ook een “burning platform” te creëren om duidelijk te maken 
dat ons systeem echt niet "goed genoeg" is.  Een “burning platform” betekent dat je 
een gevoel van bezorgdheid creëert, dat nodig is voor verandering.”   
 
En zo snel mogelijk een afspraak met u te hebben voor verder besprekingen. 
 
Met onze beste gevoelens van hoogachting, 
 
 
 
 
Roland Pochet         Laurence Ris       Lia Le Roy      Dirk Van Roost  
Secretary General   Présidente         Secrétaire    Past President 

 
 
Delsaux comments: We encourage you to listen to the messages and the statement of 
Mr. Pierre Delsaux, General Deputy Director of DG HEALTH at the European 
Commission in favour of openness towards research on the brain, mental health and 
brain diseases (to be listened to between 16 min 45 sec and 27 min 30 sec of 36 min 
recording), as well as the dialogue between the CEO of the EBC and Mr. Delsaux who 
insists on our role (as National Brain Councils) in our policies cf Highlights from the 7th 
National Brain Councils Academy - YouTube  to be listened between 27 min 18 sec and 
33 min.     
 

https://www.youtube.com/watch?v=VlZML3cSxrc&t=1749s
https://www.youtube.com/watch?v=VlZML3cSxrc&t=1749s
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