
Fiscaal aftrekbare gift

Wilt u een gift overmaken en zo het fonds ondersteunen? 
Dat kan door een overschrijving op nr BE100-00000000-404 
van de Koning Boudewijnstichtig met vermelding van de 
gestructureerde code 017/1180/00026

Giften zijn fi scaal aftrekbaar vanaf een bedrag van 
40 euro. U heeft recht op een belastingsvermindering 
van 45% op het bedrag van uw schenking. 
De Koning Boudewijnstichting stuurt u in de loop 
van het daaropvolgend jaar een fi scaal attest op.

Zelf een actie opzetten

Wilt u zelf een actie opzetten voor een project dat past 
binnen de fi losofi e van het fonds? Neem gerust contact 
op op 053 72 48 38 of via klinischestudies@olvz-aalst.be*

Een schenking of een (duo-)legaat

U kan het fonds ook steunen via een schenking of legaat. 
Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee 
u een bepaald goed of een vastgestelde som aan een 
persoon of instelling nalaat.

Een schenking of legaat is onderworpen aan verlaagde 
schenkings- of successierechten. Bij vragen raden wij 
u aan contact op te nemen met uw notaris of de Koning 
Boudewijnstichting.

*Speciale actiecodes kunnen aangevraagd worden bij 
de Koning Boudewijnstichting

Telefoon 053 72 48 38
E-mail klinischestudies@olvz-aalst.be

Verantw. uitgever: vzw OLVZ, Moorselbaan 164, 9300 Aalst

Fonds OLV Ziekenhuis 
voor klinisch onderzoek 
& innovatieve technieken

Steun klinisch onderzoek en projecten 
die de zorg, het genezingsproces of de 
levenskwaliteit van onze patiënten 
bevorderen



Centrale studiedienst voor klinisch 
onderzoek en innovatieve technieken

Het OLV Ziekenhuis is een lokaal verankerd ziekenhuis 
met een breed zorgaanbod en internationale uitstraling 
in specifi eke zorggebieden. Het ziekenhuis is steeds 
toonaangevend geweest betreft het gebruik van minimaal 
invasieve technieken en toepassen van microchirurgie 
door middel van de robot.

Kwaliteitsvolle dienstverlening 
waarbij de patiënt centraal staat doen 
we o.a. door verschillende medische 
disciplines in te schakelen in functie 
van de noden.

Het ziekenhuis wil de zorg blijven 
optimaliseren en onze patiënten 
toegang geven tot de laatst 

ontwikkelde behandelingen en technieken. 
Participeren aan en zelf opzetten van klinische onderzoek 
maakt het mogelijk om dit innoverend karakter ook 
onmiddellijk toe te passen in de dagelijkse praktijk. 
Het onderzoek kan bijdragen aan een sneller 
genezingsproces, een verbetering van de levenskwaliteit 
of een verhoging van de overlevingskansen.

Het oprichten van een centrale dienst voor 
klinisch onderzoek, die toelaat om in een 
professionele infrastructuur, met goed opgeleide 
mensen alle medisch en paramedisch 
wetenschappelijk onderzoek te coördineren 
en te ondersteunen, wil op duurzame en 
lange termijn gestalte geven aan deze visie.

Doel van het fonds

Ter ondersteuning en in samenwerking met 
de Koning Boudewijnstichting is een fonds 
opgericht met aandacht voor 2 domeinen:

• ondersteunen van klinisch wetenschappelijk  
 onderzoek in alle domeinen van 
 de gezondheidszorg,

• mogelijk maken om nieuwe innovatieve  
 technieken te ontwikkelen en/of toe 
 te passen.


