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Een schenking doen

Giften zijn welkom:
 Op het rekeningnummer BE43 0018 8459 3701  

met referentie ‘Fiscaal attest FS/MEG/001’.
 Online via www.uzgent.be/fonds-zeldzame-ziekten.

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

↘ MAAK HET VERSCHIL  
 VOOR BIJNA 8 OP  
 DE 100 LANDGENOTEN



Wat gebeurt er met uw schenking?

U kunt de zorg voor patiënten met een zeld-
zame aandoening of het wetenschappelijk 
onderzoek naar zeldzame aandoeningen in 
het algemeen steunen door een schenking 
of legaat aan het Fonds Zeldzame Ziekten. 
Maar evengoed kunt u een specifiek project 
of dienst/arts een duwtje in de rug geven. 
Neem gerust contact op voor verdere 
toelichtingen.

Bij het Fonds Zeldzame Ziekten kunnen mede-
werkers van het UZ Gent aankloppen voor 
financiële steun bij de volgende initiatieven:

 Werkingsmiddelen, mandaten of leerstoelen 
voor klinisch, fundamenteel, translationeel 
of toegepast wetenschappelijk onderzoek 
naar zeldzame aandoeningen

 Investeringen in technologische innovatie 
en infrastructuur

 Organisatie van opleidingen, symposia, 
congressen, informatiesessies over  
zeldzame aandoeningen en dit zowel  
voor onderzoekers, zorgverleners als 
(familie van) patiënten

 Initiatieven die het comfort voor (familie-
leden van) patiënten met een zeldzame 
aandoening verbeteren

 Activiteiten die de bewustwording over 
zeldzame aandoeningen bij het brede 
publiek vergroten

 Initiatieven voor een grotere 
patiëntenparticipatie

Hoe kunt u bijdragen? 

U bepaalt zelf hoe u als particulier of bedrijf 
het Fonds steunt: met een gift of schenking, 
een evenement of een legaat. 

Gift of schenking
Een gift kan een eenmalige schenking zijn 
maar ook een maandelijks of jaarlijks bedrag. 
Misschien wil u wel een bijzondere gebeurtenis 
met ons delen, zoals uw verjaardag, jubileum, 
een geboorte of pensionering? U kunt  
bijvoorbeeld uw gasten uitnodigen om bij  
te dragen aan het Fonds Zeldzame Ziekten.  
Ook kunt u bijvoorbeeld een ambitieus  
onderzoeks- of onderwijsproject steunen via 
een leerstoel.

Evenement organiseren
Bent u meer het hands-on type? Bent u  
een creatieve geest, een muzikale ziel,  
een handige Harry/Harriette of culinair  
aangelegd? Organiseer zelf een (bedrijfs)-
evenement waarmee u geld inzamelt voor 
het Fonds. U kunt daarbij het crowdfunding-
platform van het UZ Gent gebruiken:  
https://schenkingen.uzgent.be. Met dit platform 
kunt u eenvoudig een actie opzetten, delen 
via sociale media en online giften verzamelen. 

Legaat
U wil na uw overlijden iets nalaten aan de 
maatschappij en in het bijzonder het Fonds 
Zeldzame Ziekten? Ook dat kan. Informeer u 
over uw opties bij uw advocaat, notaris of 
vermogensbeheerder of contacteer de dienst 
Fondsenwerving van het UZ Gent.

Met uw steun aan het Fonds Zeldzame  
Ziekten van het UZ Gent kiest u bewust voor 
kwaliteitsvolle en warme zorg. In het UZ Gent 
staan verschillende multidisciplinaire teams 
klaar om mensen met een zeldzame ziekte  
bij te staan in hun zoektocht naar de juiste 
diagnose en behandeling.

Daarnaast kunt u ook bijdragen aan baanbrekend  
wetenschappelijk onderzoek. De onderzoekers van  
het UZ Gent en de UGent zetten zich in om met  
de nieuwste technologieën bij te dragen aan een betere  
diagnostiek en behandeling voor vele zeldzame  
aandoeningen.
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Wat is een zeldzame aandoening? 

Een aandoening is zeldzaam als minder dan één op de 2.000 mensen eraan  
lijden. Een bepaalde zeldzame aandoening treft dus slechts een handvol mensen.  
Wereldwijd zijn er echter meer dan 7.000 zeldzame aandoeningen beschreven.  
Samen gaat het dus om een grote groep van patiënten. Zo lijden ongeveer  
800.000 Belgen aan een zeldzame aandoening. 


