
 

 
 

Persbericht 

 

Het Kinderziekenhuis en The Belgian Kids’ Fund for 
Pediatric Research zamelen fondsen in voor onderzoek 
naar zeldzame ziekten 
 
Brussel, 04/03/2021 - Naar aanleiding van de sensibiliseringscampagne #Notaunicorn 
gelanceerd op de Internationale Dag van de Zeldzame Ziekten door RaDiOrg (Rare Disease 
Organisation), lanceren het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en The Belgian 
Kids’ Fund for Pediatric Research samen een fundraising campagne om pediatrisch 
onderzoek te steunen. 75% van de mensen die lijden aan zeldzame ziekten zijn immers 
kinderen! 

 
Naar aanleiding hiervan geven het Kinderziekenhuis en BKF het woord aan kinderen met 
zeldzame ziekten, aan hun gezin en aan de multidisciplinaire teams die hen verzorgen, in een 
reeks getuigenissen die je terugvind op de website www.huderf.be/notaunicorn. Deze 
verhalen schetsen de situatie in verschillende disciplines zoals in endocrinologie, in genetica, 
in hemato-oncologie, in neurologie en bij mucoviscidose; maar ze tonen ook de grote 
verschillen in het lange en moeilijke traject van kinderen, hun families en de verzorgers : van 
prenatale genetische testen, een juiste diagnose stellen, het al dan niet bestaan van 
geneesmiddelen, tot therapie trouw, progressieve zelfstandigheid en uiteindelijk de transitie 
naar volwassen zorg. 

 
Om een gift te doen, surf naar de website van het Kinderziekenhuis of de website van The 
Belgian Kids’ Fund for Pediatric Research : https://www.belgiankidsfund.be/fr/2021-not-a-
unicorn.cfm. 
 
 

*** Einde van het persbericht *** 
 

Voor meer informatie en andere invalshoeken rond deze campagne : lees de volledige 
persmap. 

 
Over vzw The Belgian Kids’ Fund for Pediatric Research (BKF) 

 
Het Wetenschappelijk Fonds van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) 
werd in 1995 opgericht door enkele artsen van het Kinderziekenhuis, om wetenschappelijk 
onderzoek in de pediatrie te promoten. Deze vzw heeft als missie om aan jonge onderzoekers 
de kans te bieden een onderzoeksproject op te starten, in het kader van een doctoraatsthesis 
en zo de nodige vaardigheden te ontwikkelen, die essentieel zijn voor een betere gezondheid 
van kinderen. www.belgiankidsfund.be 

Contact voor de pers : 
Laurence Bosteels - 0474/34.53.63 
Laurence.bosteels@huderf.be 
Project manager - The Belgian Kids’ Fund 
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Over het Kinderziekenhuis 

 
Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola is het enige Belgisch ziekenhuis dat zich 
uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten en heeft de volgende missies : 

- Kinderen, tieners en hun naasten bijstaan en verzorgen, dankzij een uitgebreide, 
multidisciplinaire, humanistische en uitstekende aanpak. 

- Een opleiding en onderzoek van een hoog niveau aanbieden, dankzij regelmatige 
innovatie en kennisontwikkeling. 

- Actief bijdragen aan preventie en opvoeding rond gezondheid. 

Door al het mogelijke te doen om het welzijn van kinderen te verbeteren, steunt het 
Kinderziekenhuis hen om actief deel te nemen aan hun eigen ontwikkeling en zich te 
ontplooien in de samenleving. 

Het UKZKF in cijfers: 183 bedden, bijna 135.000 consultaties, 36.000 bezoeken op de 
spoedafdeling en meer dan 41.000 ligdagen per jaar. Vandaag werken er meer dan 1000 
mensen. 

Contact pers 

 

Maud ROUILLE – 02 477 36 12 

0490 493 111 

Maud.rouille@huderf.be  
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