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Michaël Van Waeyenberge Fonds steunt al 
tien jaar stamcelonderzoek 

 

Op woensdag 6 april werd het tienjarig bestaan gevierd van het Michaël Van Waeyenberge 

Fonds. Ter gelegenheid van de viering werd teruggeblikt op de talrijke verwezenlijkingen van 

het fonds. Het steunde de voorbije tien jaar het stamcelonderzoek aan de K.U.Leuven. 

Woensdagavond werd bovendien een nieuwe cheque van 250.000 euro aan het Leuvens 

Stamcelinstituut (SCIL) overhandigd. 

 

In 2001 richtten de ouders van Michaël Van Waeyenberge het fonds op ter nagedachtenis 

aan hun zoon, die aan leukemie overleed toen hij 17 was. Michaël was 

stamceltransplantatiepatiënt aan de UZ Leuven. Het Michaël Van Waeyenberge Fonds 

verzamelde sindsdien vele gelden voor onderzoek en hulpverlening aan patiënten met 

kwaadaardige bloedziekten. Bovendien heeft het fonds een aparte jongerenwerking, waarbij 

jongeren zelf geld inzamelen met de organisatie van fuiven en andere activiteiten. 

 

Professor Marc Boogaerts, hematoloog en mede-oprichter van het Leuvens Stamcelinstituut, 

licht toe: “Het Michaël Van Waeyenberge Fonds is op verschillende vlakken actief. Het wil 

heel concreet jonge patiënten, specifiek adolescenten, sociaal-psychologisch ondersteunen 

tijdens en na hun ziekte, door psychologen te financieren en revalidatieprogramma’s op te 

zetten. Daarnaast wil het fonds nieuwe medicatie promoten, zodat die sneller beschikbaar 

wordt voor patiënten. Ten slotte steunt het fonds het Leuvens Stamcelinstituut, dat in 2005 

door professor Catherine Verfaillie en mezelf werd opgericht.” 

 

Stamceltransplantatie: de helft is nog te weinig  

 

Aan de K.U.Leuven wordt niet alleen fundamenteel onderzoek gedaan in het 

stamcellaboratorium onder leiding van professor Catherine Verfaillie. De verworven kennis 

wordt ook zo snel als kan toegepast bij de patiënten van de Afdeling Hematologie van UZ 

Leuven. Professor Boogaerts: “Door stamceltransplantatie kunnen inmiddels vijftig procent 

van de leukemiepatiënten geholpen worden, maar dat vinden wij uiteraard veel te weinig. 

Daarom kijken we nu hoopvol naar het gebruik van de zogenaamde MAP-cellen, dat zijn 

volwassen stamcellen die professor Verfaillie ontdekt heeft, waarmee ze wereldfaam heeft 

verworven en die ons nu hopelijk gaan helpen bij de bestrijding van afstoting. Die MAP-cellen 

worden nu voor het eerst toegediend aan de mens, enerzijds in de VS, en anderzijds – en 

daar is Catherine heel trots op – hier in Leuven.” 

 



 

Volgens Boogaerts moet er een snellere ‘translatie’ of overzetting gebeuren van 

basisonderzoek naar toepassing bij patiënten. “Translationeel onderzoek is nog steeds het 

buzz-word. Wij mogen zeggen dat we in Leuven met stamcelonderzoek voorop lopen. Over 

enkele jaren weten we hoeveel we die vijftig procent omhoog hebben gekregen. Bovendien 

zijn de cellen van Catherine hopelijk niet enkel heilzaam voor bloedziekten, maar ook voor 

chronische darmziekten zoals colitis, en op termijn kunnen we er hopelijk ook hart-, lever- en 

hersenaandoeningen mee helpen genezen.” 

 

Op dit moment barst het Leuvens Stamcelinstituut uit zijn voegen met meer dan honderd 

onderzoekers uit alle delen van de wereld. Het stamcellaboratorium verhuist weldra naar het 

nieuwe gebouw Onderwijs & Navorsing 4, waar het drie keer meer ruimte ter beschikking zal 

hebben. Professor Boogaerts: “Heel die operatie is uiteraard een enorme investering, waarbij 

onder meer de steun van het Michaël Van Waeyenberge Fonds zeer welgekomen is.” 

 

http://www.mvwfonds.be  

http://www.kuleuven.be/mecenaat   
  
 

 
 

Overhandiging van 250.000 euro.  

Vlnr: Véronique De Clerck-Santens, voorzitter  

werkingscomité fonds; prof. Marc Boogaerts;  

Yolande Van Waeyenberge-Zelderloo 

© Rob Stevens 

 

 



 
 

De ouders van Michaël Van Waeyenberge,  

geflankeerd door premier Yves Leterme (rechts)  

en gewezen minister Jos Chabert (links) 
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Verwelkoming door professor Marc Boogaerts 
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Toespraak door premier Yves Leterme 

© Rob Stevens 

 

 



 
 

Toespraak door professor Guy Mannaerts,  

voorzitter Bestuurscomité Universitaire Ziekenhuizen 
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Toespraak door rector Mark Waer 

© Rob Stevens 

 

 



 
 

Overhandiging oorkonde aan het Fonds.  

Vlnr: professor Marc Boogaerts, rector Mark Waer,  

ouders Gabriël en Yolande Van Waeyenberge-Zelderloo 

© Rob Stevens 

 

 

 
 

Toespraak door Yolande Van Waeyenberge-Zelderloo 
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