
 zen 
den

 (UHasselt)

en steeds betere 

LIMBURG CLINICAL 
RESEARCH PROGRAM

(LCRP)

GEBUNDELDE KRACHTEN, BETERE PATIËNTENZORG

STEUN 
ons ONDERZOEK

door  

 
Een  kan onder de vorm van een bedrag in geld, bv. storting. Hiervoor is geen tussenkomst van 
een notaris vereist. Bij een schenking krijgt de overdracht een officieel karakter met een akte voor de 
notaris, bv. via testament bij overlijden (duo-legaat).

 
De Universiteit Hasselt is gemachtigd om  af te leveren. U ontvangt een attest als uw 

bij uw bankinstelling te starten. Al uw giften die in de loop van een kalenderjaar op de rekening van het 

inkomen bedraagt. Bij een duo-legaat betalen de erfgenamen niet langer successierechten, wat 
toelaat om de netto-erfenis voor hen te laten stijgen.

KIES WAAR U VOOR GEEFT 
• U geeft een algemene gift die het LCRP vrij kan inzetten voor een project of initiatief waar de nood 

het hoogst is.

•  clusters of drie platformen.

•

UW STEUN KAN VIA DE VOLGENDE GEGEVENS: 
 Universiteit Hasselt 

Adres:
KBC bank:
of BNP PARIBAS FORTIS:
of ING: 

 LCRP onderzoek (of naam van cluster, platform of onderzoeksfonds)

ONDERZOEKSFONDSEN 
In de verschillende onderzoeksclusters van het LCRP werden tevens fondsen opgericht om specifieke 
studies verder uit te bouwen en te ondersteunen (nieuwe fondsen zullen opgericht worden in de 
toekomst):

CLUSTER ONDERZOEKSFONDS VERMELDING

Cluster cardiologie ‘Hartfalen’ HARTFALEN

TAVI

INTERVCARD

WALKINGEGG

Cluster infectie ‘Hepatitis’ HEPATITIS

Cluster oncologie ‘ ’ ONCOLOGIE

CONTACT

LIMBURG CLINICAL RESEARCH PROGRAM (LCRP) 
dr. Helene Piccard, Projectcoördinator LCRP
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan, gebouw D, BE-3500 Hasselt
Tel.: +32 11 26 85 05, E-mail: infoLCRP@uhasselt.be, www.uhasselt.be/LCRP

MEER INFORMATIE OVER HET MEDISCH-WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: 
Twitter: @LCRPmedResearch 
LinkedIn groep: Limburg Clinical Research Program (LCRP)

Mede dankzij financiële steun van:
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ZES MEDISCHE DOMEINEN 

• cardiologie
• oncologie
• neurologie / anesthesie
• gynaecologie / fertiliteit
• infectieziekten / immuniteit
• obesitas

.

neurologie / anesthesie

cardiologie

gynaecologie / fertiliteit

infectieziekten / immuniteit

obesitas

oncologie

BIJDRAGEN AAN BETER  GEZONDHEIDSZORG

rken artsen, zorgverleners en 
wetenschappers binnen het LCRP samen aan onder andere: 

•
•
• innoverende meettechnieken om neurologische schade na een harts

•
•

•  ke

•
•
• …

BETERE PATIËNTENZORG VIA PLATFORMEN 

bundelen en het onderzoek vanuit een brede benadering ondersteunen en versterken:

 

verricht
met hartziekten

 

innovatief wetenschappelijk onderzoek naar zowel ondersteunende technologische hulpmiddelen voor 

assis

opent de deur voor een waaier aan toepassingsmogelijkheden binnen verschillende clusters van het 

Sinds de start in 2010 is het LCRP uitgegroeid tot een toonaangevend programma voor 
medisch-wetenschappelijk onderzoek in Limburg, met: 

• Talrijke doctoraatsprojecten in uitvoering
• Veelbelovende onderzoeksresultaten vertaald in talrijke wetenschappelijke publicaties en prijzen
• Uitgebreide aandacht op nationale en internationale congressen
• Sterke media-aandacht
• Onderzoekssamenwerking met industrie
• Onderzoeksfondsen ter ondersteuning en uitbouw van medisch-wetenschappelijk onderzoek

TOONAANGEVEND PROGRAMMA
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