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Sequoia Fonds
Voor onderzoek naar veroudering 

en geestelijke gezondheid

SCHENKEN AAN HET SEQUOIA FONDS
Schenkingen zijn zeer welkom op IBAN-rekening
nummer BE45 7340 1941 7789, BIC-code
KREDBEBB van de KU Leuven met vermelding
ELG-FOSQA1-O2010. Voor giften vanaf 40 euro
per jaar ontvangt u een fiscaal voordeel van 
de KU Leuven. Deze attesten zijn ook erkend 
in Nederland.

TIP
Contacteer het Universiteitsfonds als u interesse
hebt om ter gelegenheid van uw feest of activiteit
een oproep tot schenken te lanceren voor het Sequoia
Fonds, zodat wij u tijdig kunnen informeren over
instructies inzake een fiscaal voordeel. We bezorgen u
dan een unieke referentie, zodat u nadien weet hoeveel
uw actie heeft opgeleverd.

MEER INFORMATIE OVER HET SEQUOIA FONDS
Prof. dr. Mathieu Vandenbulcke
mathieu.vandenbulcke@uzleuven.be

BEHEERDERS VAN HET FONDS
prof. dr. Mathieu Vandenbulcke
prof. dr. Filip Bouckaert
mr. Luc Van de Ven
prof. dr. Jan Van den Stock

MEER INFO OVER SCHENKINGEN
Universiteitsfonds
Minderbroedersstraat 5 bus 5020
3000 Leuven
tel. + 32 16 32 37 39 | fax + 32 16 32 37 40
www.kuleuven.be/mecenaat 

De dienst ouderenpsychiatrie UPC KU Leuven /

UZ Leuven heeft zorg-, opleidings- en onder -

zoeks programma’s rond depressie, psychose

en dementie (met deelwerking jongdementie) en

richtte in juli 2017 samen met de KU Leuven 

het Sequoia Fonds op.

Doel van het fonds

Ouderen zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van

geestelijke gezondheidsproblemen. Vereenzaming,

verlieservaringen en veroudering van de hersenen

ondermijnen de psychische weerbaarheid. Maar ook

omgekeerd leiden psychische problemen vaak tot

sociaal isolement en vereenzaming. Veel ouderen

leven in angst of zijn in de war. De zelfdodings cijfers

bij ouderen zijn de hoogste van alle leeftijden. 

Met een ouder wordende bevolking neemt het aantal

ouderen met psychische problemen of dementie

alsmaar toe. Maar helaas is er een zeer groot gebrek

aan kennis over geestelijke gezondheids problemen

bij ouderen. 

DOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
TE STEUNEN, HELPT U ANDERE MENSEN.

Dit fonds wil het onderzoek steunen dat

bijdraagt tot het opsporen, begrijpen en

behandelen van psychische of cognitieve

problemen bij ouderen. Het doel is om 

de levenskwaliteit en het welbevinden 

van ouderen te verhogen. 

<



Steun het Sequoia Fonds en help ons om het

kluwen te ontwarren en het evenwicht in het hoofd

van ouderen te herstellen. 

Impact

Mensen die het zelf meegemaakt hebben, weten

hoe pijnlijk het is om te zien hoe hun partner, vader

of moeder de grip op de realiteit verliest door een

depressie, een psychose of dementie. Op zo’n

moment wil je begrijpen hoe het komt dat de geest

ontspoort en wens je de best mogelijke behandeling.

U kan ons helpen in de zoektocht naar 

de best mogelijke zorg door het Sequoia

Fonds te steunen. 

Voorkomen van geestelijke
gezondheidsproblemen 
bij ouderen

Meer dan een kwart van de bevolking is ouder dan 

65 jaar. 1 op de 10 ouderen kampt met depressieve

gevoelens. 1 op de 20 ouderen heeft waanideeën 

of hallucinaties. Ongeveer 200.000 Belgen hebben

dementie. Tegen 2050 zal dit aantal verdubbelen.

Meer dan de helft van de personen met dementie

hebben naast geheugenproblemen ook ernstige

psychologische problemen of een gedragsstoornis.

Angst of depressie is bovendien ook aanwezig bij 

1 op de 3 familieleden die zorg dragen voor personen

met dementie.

Over geestelijke gezond -
heids problemen bij ouderen

Het ontstaansmechanisme van geestelijke gezond -

heidsproblemen bij ouderen is bijzonder complex.

Hersencircuits betrokken bij denken en emoties raken

verstoord door aandoeningen zoals de ziekte van

Alzheimer of aantasting van de bloedvaten. Naast het

lichaam wordt ook de geest minder soepel, waardoor het

omgaan met problemen moeilijker wordt. Ook de

samenleving en de nieuwe vormen van communicatie

blijken vaak te ingewikkeld. Daarenboven brengen

verlies, isolement, misbruik en andere omgevings -

factoren het geestelijk welzijn verder in het gedrang.

Tot de veer breekt. 

“Om de knopen in het hoofd 
van ouderen te kunnen 
ontwarren, is kwaliteitsvol 
multi disciplinair onderzoek
nodig”

prof. dr. Mathieu Vandenbulcke

De Sequoia of mammoetboom kan meer dan 3000 jaar oud worden.


