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COVID LONG (o PASC) - follow-up
Er zijn momenteel 16.188 wetenschappelijke artikelen opgenomen in de PubMed-databank (National Institute of
Health-USA Library) en 240 gepubliceerd in 2022 die handelen over COVID LONG en hersenen.

In het artikel in de Financial Times van 19 mei wordt melding gemaakt van in Nature   gepubliceerde resultaten die zijn
verkregen door vergelijking van de beeldvorming van de hersenen (MRI) van 785 mensen, waarvan er 401 COVID-
positief waren (met of zonder ernstige symptomen). Vergelijking van de beelden vóór en na besmetting met COVID
brengt duidelijke verschillen aan het licht tussen degenen die met COVID zijn besmet en degenen die niet zijn besmet. 
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Deskundigen hebben een nieuwe term voor dit syndroom voorgesteld: post-acute sequelae van SARS-CoV-2-infectie (PASC).1

SARS-CoV-2 is geassocieerd met veranderingen in hersenstructuur in UK Biobank. Nature. 2022 Apr;604(7907):697-707.
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In het bijzonder i) een afname van de dikte van de grijze stof in 2 hersengebieden (orbitofrontale cortex en
parahippocampale gyrus), ii) grotere veranderingen in markers voor weefselschade in gebieden die verbonden zijn
met de olfactorische cortex en iii) een grotere afname van de hersengrootte. Geïnfecteerde deelnemers vertoonden
ook een grotere cognitieve achteruitgang.

BBC Algemene Vergadering van 16 mei 2022

Hybride assemblage:
1) Vooraf bij het hoofdkantoor van de BBC, Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel
2) Online via het TEAMS-platform voor elektronische communicatie
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Aanwezig ter plaatse:

Charles van der Straten (Ligue Nationale de la Sclérose en
Plaques)
Laurence Ris pour BSNeurosciences
Lia Le Roy pour Hersentumoren
Roland Pochet – secrétaire général (ULB)
Marguerite Mormal (Aidants Proches)
Marie-Anne Dage (Association Dégénerescence Maculaire liée
à l’Age)
Irakiza Latifah (EBC)

Online aanwezig:

Jean Schoenen (EDAB)
Philippe Lenders – (OUCH Belgium)
Chantel Fouche (ADHD)
Beverly Sinton (ADHD)
Ann van der Jeugd (Leuven Brain Institute)
Freddy Hannot (APEPA)
Mathieu Rudgers (Belgian Stroke Council)
Monique Sprumont (Le Ressort)
Olivia Gosseries (COMA-Uliège)
Marie Bourcy (Alzheimer Belgique)
Ann Beckers
Ligue Alzheimer

Volmachten:
Gianni Franco (Ensemble Pour le Cerveau), 
Christine Pahaut (Association Parkinson), 
Rebecca Muller (Ups & Downs), 
Cécile Grégoire (Action Parkinson), 
Spyros Zorbas (EPIONI),
Albert Counet (Ligue Huntington), 
Delobbe Yolande (Belgique Acouphènes), 
Christian Gérard (Ligue Belge contre les Céphalées)

Excused:
Dirk Van Roost, Rufin Vogels

Gasten:
Rose Bruffaerts (Uantwerpen), Ruth Krebs
(Center for Cognitive Neuroscience UGent),
Marina Bassas (EU4EU Intern), Monika Hoang
The (BBC Intern)

Beschikbaar in 3 talen: (FR, NL en EN)
Verzonden per gewone post aan alle leden
Samenvatting in 10 dia's

Hendrik Kajosch

Rose Bruffaerts (Universiteit Antwerpen)
·Ruth Krebs (Center for Cognitive Neuroscience UGent)

1. Goedkeuring van de agenda: Goedgekeurd
2. Goedkeuring van de notulen van de AV van 18 mei 2021: Goedgekeurd
3. Presentatie door Laurence Ris van haar actieplan voor 2022-2023
4. Activiteitenverslag 2021 gepresenteerd door Roland Pochet met commentaar op de activiteiten

5.  Resultatenrekening en balans 2021
Presentatie en toelichting: Charles van der Straten, penningmeester.
Goedkeuring van de rekeningen: Goedgekeurd (19/19 effectieve leden en 9/9 gevolmachtigden)
Goedkeuring van de begroting 2022 :Goedgekeurd (13/13 aanwezige gewone leden en 8/8 gevolmachtigden)
6.  Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur: Goedgekeurd (19/19 aanwezige effectieve leden en 9/9
gevolmachtigden)
7. Verwijdering en benoeming van leden van de Raad van bewind.
Ontslagnemingen:

Afspraken:
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Op 10 mei werd in de Beierse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie de 8e Academie van Nationale
Hersenraden gehouden. Onder de deelnemers bevonden zich de voorzitters van de nationale hersenraden van
Duitsland (Ulrike Shara-Schmidt), Frankrijk (Philippe Gorwood), België (Laurence Ris), Noorwegen (Henrik Peersen),
Spanje (Mara Driessens), Griekenland (vertegenwoordigd door Nikolaos Grigoriadis) en Servië (Pavle Andjus). 

De agenda was toegespitst op de nationale hersenplannen en de plannen inzake geestelijke gezondheid. Drie landen
(Duitsland, Noorwegen en België) hebben de stand van hun plannen gepresenteerd. Uit de besprekingen van de
Academie is naar voren gekomen dat een model voor een hersenplan moet worden opgesteld en aan de verschillende
NBC's moet worden voorgelegd om, ondanks de heterogeniteit van het volksgezondheidsbeleid van de lidstaten, een
samenhangend project te hebben dat kan worden voorgelegd aan de Europese Commissie, die bereid is een project in
het kader van het hersenplan te steunen, zoals zij dat ook voor het kankerplan heeft gedaan.
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BBC-NBCs-National Brain Plan

https://www.kuleuven.be/brain-institute
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Deze 3 presentaties kunnen worden gedownload van onze website (7th NBC Academy).

https://www.braincouncil.be/lobbying
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De BBC is verheugd het CENTER FOR COGNITIVE NEUROSCIENCE (CCN) van de Universiteit Gent als nieuw lid te
mogen verwelkomen. Dit centrum verenigt de afdelingen experimentele psychologie, klinische en
gezondheidspsychologie en data-analyse van de Faculteit Psychologie.

Ter herinnering: de cognitieve neurowetenschappen bestuderen neuronale verbindingen en bepalen hoe de
hersenen de functies uitvoeren die zij uitvoeren. Het is een transdisciplinair gebied dat biologische wetenschappen,
gedragswetenschappen en neuro-imaging combineert. Het SCC wordt momenteel geleid door Prof. Ruth Krebs.

BBC Nieuw Lid

De piek op 11 september wordt verklaard door onze COVID Long WEBINAR, de andere 5 komen overeen met de
publicatie van nieuwsbrieven en die op 16 mei met onze Algemene Vergadering.

De site werd (tussen juli 2021 en mei 2022) bezocht door 1.412 sessies gedurende een gemiddelde tijd van 4 min. 50
seconden (wat opmerkelijk is!).

Het merendeel van de bezoekers bevindt zich in België (80%), verspreid over 182 steden. De overige 20% zijn verdeeld
over 32 landen.

BBC website statistics

https://www.ugent.be/pp/ccn/en
https://www.kuleuven.be/brain-institute
https://www.kuleuven.be/brain-institute
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BBC en Care4Autism

Op 28 maart organiseerde de BBC-coördinator van het Erasmus+ Care4Autism-project een startbijeenkomst in een
hybride vorm. Alle partners waren aanwezig in de pre-tentatieve of online.

https://www.kuleuven.be/brain-institute
https://www.kuleuven.be/brain-institute
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Voorts heeft deze bijeenkomst geprofiteerd van de interventie van een lid van het Europees Parlement, mevrouw
Maxova, die te zien is op Youtube, Prof. Mikael Kissinne van de vereniging ACTE en mevrouw Alice Suls van de vereniging
APEPA (geassocieerde partners).

Nieuws van onze leden

Ter gelegenheid van de Wereld MS Dag op 30 mei vindt u in bijlage een "open brief" waarin de Federale MS Liga een
beroep doet op onderzoekers en de medische wereld, alsook op politieke, economische en sociale leiders, voor een
betere zorg voor mensen met multiple sclerose. Wij hopen dat deze oproep gehoor zal vinden bij iedereen in onze
samenleving en dat de verantwoordelijken de nodige maatregelen zullen nemen om de levenskwaliteit te verbeteren van
de mensen die aan de ziekte lijden, maar ook van hun familieleden, hun verzorgers, hun familie en hun
beroepsomgeving.

Via deze link u zult ook videoclips kunnen bekijken, ontroerende getuigenissen van jonge mensen met MS, vol moed en
veerkracht.

Steun onze
acties I

BBC ACCOUNT: BE87 7512 0194 0094

De BBC is te vinden
op de volgende

sociale netwerken:

https://www.youtube.com/watch?v=NNHfuTXn8uA
https://www.kuleuven.be/brain-institute
https://www.kuleuven.be/brain-institute
https://www.youtube.com/channel/UCMnwt-9xuFpFeEL6pboHCbA/videos
https://www.linkedin.com/company/73779929/admin/
https://www.facebook.com/BelgianBrainCouncil
https://twitter.com/BelBrainCouncil
https://www.youtube.com/channel/UCVFu6Cf2m-D1cYmbiCz-U-g
https://www.instagram.com/belgianbraincouncil2005/
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Samenstelling van het Uitvoerend Comité voor de période 2021-2022 
President: Professeur Laurence RIS

Secretaris Generaal: Professeur Roland Pochet
Vice-voorzitters: Professeur Chris Bervoets, Docteur Gianni Franco,

Baron Charles van der Straten-Waillet
Penningmeester: Baron Charles van der Straten -Waillet

Secretaris: Madame Lia Le Roy

Data om te onthouden

11 juin 5-9 juillet

Belgian Pain
Society

Congress

ICNMD -
International
Congress on

Muscular Diseases 

https://www.belgianpainsociety.org/bps-congress-2022?lang=fr
https://icnmd.org/

