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BBC lanceert campagne om de verwezenlijking van een nationaal breinplan 
te versnellen

Een brief van 13 juli gericht aan Dr. Ri De Didder, directeur van de eenheid Volksgezondheid/Gezondheidsbeleid;
Onderschrijving van deze actie bij de minister van Volksgezondheid door alle BBC-leden en partners. Ondanks de
zomerperiode zijn de reacties positief, met name de patiëntenverenigingen hebben al massaal en allemaal positief
gereageerd.

Tot dusver zijn twee recente acties gelanceerd:

Deze actie maakt deel uit van een bredere campagne onder leiding van de nationale hersenraden van Duitsland,
Kroatië, Spanje, Noorwegen, Portugal en Servië.

Ter herinnering en als aanloop tot onze campagne heeft de BBC het persbericht onderschreven dat door de Belgian
Stroke Council is gepubliceerd en met name in het Libre Belgique van 23 februari is overgenomen: 

Redacteur: Roland Pochet, bestuurslid BBC, Egmontstraat 11, 1000 Brussel.
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Deze campagne ligt in de lijn van de conclusies die Dr. Ri De Ridder publiceerde in zijn boek: GOED ZIEK: Hoe we onze
gezondheidszorg veel beter kunnen maken ? : Een eerste taak is dus een brandend 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 om te veranderen.

Hommage aan Colin Blakemore (1944-2022)

Redacteur: Roland Pochet, bestuurslid BBC, Egmontstraat 11, 1000 Brussel.

Neurowetenschapper, uitmuntend wetenschapscommunicator, voorvechter van dierenrechten,
rationaliteit en openheid.

The Observer beschreef Blakemore als een van de meest invloedrijke wetenschappers van het Verenigd Koninkrijk en
een vastberaden en moedige tegenstander van het geweld van de dierenrechtenbeweging. Colin bleef, ondanks
bedreigingen aan zijn adres en dat van zijn gezin, waaronder een door zijn kinderen geopende pakjesbom (die niet
ontplofte), het gebruik van dieren voor zijn hersenonderzoek verdedigen. Colin schreef en sprak over wetenschap
met warmte en elegantie en deze kwaliteiten maakten hem zeer gegeerd in de gedrukte en omroepmedia.

In 1976, op 32-jarige leeftijd, werd hij de jongste persoon die de BBC Radio Reith Lectures gaf. Onder de titel
Mechanics of the Mind leggen deze zes lezingen een verband tussen de neurowetenschappen en de samenleving
aan de hand van onderwerpen zoals slaap, taal, bewustzijn en geestesziekten. Hij heeft verschillende prijzen gekregen
voor wetenschapscommunicatie, waaronder de Michael Faraday-prijs van de Royal Society. Dit onderzoek heeft
bijgedragen tot een groeiend begrip van neurale plasticiteit - het idee dat de hersenen het vermogen behouden om
zichzelf opnieuw te bedraden als reactie op veranderingen in de omgeving - waardoor de traditionele opvatting dat
hersenbeschadiging onomkeerbaar is, radicaal is herzien.

In 2003 werd Blakemore benoemd tot Chief Executive van de Medical Research Council. Enkele maanden na zijn
benoeming publiceerde de Sunday Times een uitgelekt document waaruit bleek dat ambtenaren hem, in
tegenstelling tot alle voorgaande MRC-chefs, "ongeschikt" hadden geacht voor een ridderorde vanwege zijn
compromisloze houding ten opzichte van dierproeven. Blakemore dreigde met aftreden als een minister niet
publiekelijk de steun van de regering zou bevestigen aan wetenschappers die dieren in hun laboratoria gebruikten.
Hij kreeg de steun van premier Tony Blair, maar werd pas in 2014 geridderd, zes jaar na afloop van zijn ambtstermijn
als directeur-generaal.
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De BBC kreeg de kans om Colin, toen vicevoorzitter van de European Dana Alliance for the Brain (EDAB), in 2011 uit te
nodigen om in samenwerking met STOA (Science and Technology Assessment) een lezing te geven voor een groep
studenten en parlementsleden tijdens de Internationale Breinweek in het Europees Parlement. Dit werd gevolgd door
een workshop over "Ethische dilemma's in hersenonderzoek", waarin Colin uitlegde: "Alle onderzoek, hoe goed bedoeld
ook, houdt noodzakelijkerwijs risico's in.

Colin was voorzitter van de Motor Neurone Disease Association van 2008 tot 2019. De heer Blakemore, een
langeafstandsloper die 18 marathons heeft gelopen en tot ver in de zeventig een benijdenswaardig niveau van fitheid
heeft gehandhaafd, kreeg in 2021 zelf de diagnose van de fatale neurodegeneratieve ziekte.

De BBC verliest een vriend en een voorvechter van de waarden die wij steunen.
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BBC, EBC en de Europese Commissie
Naar aanleiding van de uitnodiging van de Europese Commissie aan belanghebbenden in de gezondheidszorg om
voorstellen in te dienen voor een nieuwe ronde van thematische netwerken, georganiseerd in het kader van het
Europees platform voor gezondheidsbeleid, heeft de European Brain Council een reactie opgesteld (zie bijgevoegde
tekst). De EBC stelt voor dat de gemeenschap opnieuw met één stem moet spreken om te pleiten voor een verschuiving
in de prioriteit van hersengezondheid - neurologisch en mentaal - ten voordele van de samenleving als geheel. Het
Uitvoerend Comité van de BBC heeft er namens zijn leden van harte mee ingestemd medeondertekenaar te worden.
Wordt vervolgd...

De BBC was daar

Wereld Parkinson Dag Luik 8 april 2022

14th Meeting of the Belgian Society for Neurosciences May 9, 2022

17th International Congress of Neuromuscular Diseases Patient’s Day July 5, 2022

Véronique Bissay, Alexandra Belayew, Gauthier Remiche

https://www.kuleuven.be/brain-institute
https://www.kuleuven.be/brain-institute
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11th June 2022 Belgian Pain Society        10th July FENS FORUM 2022

De workshop over pleitbezorging voor nationale verenigingen en nationale hersenraden van de FENS vond
plaats op zondag 10 juli 2022, van 14:30-15:45 uur. 
Sprekers waren Jean-Antoine Girault (voorzitter, Federation of European Neuroscience Societies), Kirk Leech (uitvoerend
directeur, European Animal Research Association) en Frédéric Destrebecq (uitvoerend directeur, European Brain
Council). De training omvat groepsdiscussies en dient om nationale hersenraden en verenigingen die lid zijn van de
FENS bij elkaar te brengen om ervaringen uit te wisselen, behoeften aan belangenbehartiging kenbaar te maken en
meer gecoördineerde promotie en belangenbehartiging voor hersenonderzoek en gezondheid in Europa aan
te moedigen.
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Nieuws van onze leden

Het e-book "#Migraine-Too" van Jean Schoenen is nu voor iedereen beschikbaar.
Papierversie (19€): link.

De BBC is aanwezig
op de volgende

sociale netwerken:

Ter herinnering en zoals aangekondigd in onze
nieuwsbrief nr. 41 van juni 2021, heeft het

Fonds Wernaers 2021 van het FNRS professor
Jean Schoenen, stichtend voorzitter van de
Belgische Hersenenraad, onvoorwaardelijk
beloond voor de creativiteit, innovatie en

relevantie uitgedrukt in zijn algemeen publiek e-
boek over migraine.

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/
https://www.kuleuven.be/brain-institute
https://www.kuleuven.be/brain-institute
https://orbi.uliege.be/
https://pressesuniversitairesdeliege.be/produit/migraine-too/
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Samenstelling van het Uitvoerend Comité voor de periode 2021-2022 
President: Professeur Laurence RIS

Secretaris-Generaal: Professeur Roland Pochet
Vice-President: 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

1-2 September 13-14 September

vCare Shaping a
new approach
to home-based
rehabilitation 

EBC Strategic
Workshop &

Board Meeting

19-20 September

Leuven Brain
Institute

conferences

https://vcare-project.eu/vcare-final-open-event/
https://vcare-project.eu/vcare-final-open-event/
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Data om te onthouden

27 September

8 October

Action Parkinson

NeuroVision hôtel
Van Der Valk

(Diegem)

14 October

Autumn BASS
Meeting in Nivelles

+ André Kahn
Sleep Award 

18 October

Le Parkinson
dynamique!


