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Sponsoringsaanvraag 
Polyvalente sportzaal  



 

1. IDENTITEIT ORGANISATIE 
 

NAAM ORGANISATIE 
 
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL 

Laarbeeklaan 101 

1090 Brussel 

Telefoon  : 02/477.41.11 

Fax  : 02/477.55.66 

E-mail  : info@uzbrussel.be 

Website  : www.uzbrussel.be 

Rekeningnummer  : 375-1007077-05 

Ondernemingsnummer : 0449.012.406 

 

 

 

 

CONTACTPERSOON 
 
VERMEULEN KARIN 

Directie 

Organisatie en Exploitatie 

Laarbeeklaan 101 

1090 Brussel 

Telefoon : 02/476.37.80 

GSM : 0475.21.02.02 

E-mail : karin.vermeulen@uzbrussel.be 



2. UZ BRUSSEL - PAIKA 

 

MISSIE UZ BRUSSEL 
 

In het Universitair Ziekenhuis Brussel komt de patiënt altijd op de eerste plaats met 

respect voor hem als mens, ongeacht zijn afkomst, taal, sociale status of filosofische 

overtuiging en voor zijn recht op zelfbeschikking.  

  

Het Universitair Ziekenhuis Brussel streeft op regionaal, nationaal en internationaal vlak 

naar een totaalpakket aan erkende gezondheidsdiensten van de hoogste kwaliteit dat zowel 

basisgeneeskundige zorg als spitstechnologie omvat en toegankelijk is voor iedereen. 

  

Als universitair ziekenhuis oefent het Universitair Ziekenhuis Brussel 

een  onderwijsopdracht uit en organiseert het wetenschappelijk onderzoek. Het ziekenhuis 

werkt nauw samen met de faculteit geneeskunde en farmacie en met andere faculteiten. 

  

Het Nederlandstalige Universitair Ziekenhuis Brussel wil een gedreven en innovatieve 

werkgemeenschap zijn die vertrekt van een open humanistische ethiek en van actief 

pluralisme. Het respecteert het welzijn van de medewerkers binnen een onafhankelijke en 

financieel gezonde organisatie. 

 

 

DOEL VAN PAika 
 

PAika, de Psychiatrische Afdeling voor infants, kinderen en adolescenten, situeert zich in 

het Universitair Ziekenhuis Brussel. 

 

PAika in het UZ Brussel is de eerste en dus enige Nederlandstalige afdeling Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie in Brussel, waar kinderen en jongeren met een vermoeden van 

psychiatrische, emotionele, relationele en gedragsproblemen terecht kunnen voor 

uitgebreide diagnostische en/of gespecialiseerde hulp. 

 

 

ACTIVITEITEN VAN PAika 
 

De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt sinds 1980 een uitgebreid polyklinisch 

aanbod (gemiddeld 800 à 1000 nieuwe patiënten per jaar). Ondertussen werd dit 

aangevuld met de referentiecentra voor autisme en chronisch vermoeidheidssyndroom, 

een project voor psychiatrische zorg voor kinderen en jongeren thuis, een eetkliniek, een 

stevige liaisonwerking en de VZW Solentra. 

 

Vanaf januari 2009 opent het UZ Brussel de opname-afdeling PAika voor infants, 

kinderen en adolescenten met de mogelijkheid tot opname voor korte observatie en 

behandeling in 15K- (dag- en nachtopname) en 5k- (dagopname) bedden voor kinderen 

tussen 0 en 17 jaar in een aantrekkelijke omgeving met aangepaste therapeutische 

omkadering. 

 

 



DOELPUBLIEK VAN PAika 
 

Als enig Nederlandstalig ziekenhuis in Brussel doen wij qua werking een extra inspanning 

om kinderen uit Brussel en omgeving een gepaste behandeling aan te bieden. 

Gezien het universitair karakter van het ziekenhuis worden eveneens kinderen 

doorverwezen vanuit het, voornamelijk, ganse Vlaamse landsgedeelte. 

 

 

3. PROJECT 
 

KORTE OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT 
 

Bewegingstherapie of Psychomotorische therapie in de polyvalente sportzaal van 

PAika 

 

Door het uitvoeren van bewegingsopdrachten, sport- en spelspelen of 

ontspanningsoefeningen worden nieuwe vaardigheden ontwikkeld en de ervaringswereld 

van het kind verruimd. Een polyvalente sportzaal met diverse nieuwe materialen en 

sportmogelijkheden om jongeren te motiveren om te bewegen, is dan ook onontbeerlijk op 

een psychiatrische afdeling. 

 

Kinderen met autisme, emotionele stoornissen, leerstoornissen en gedragsproblemen 

hebben vaak een verstoorde motorische ontwikkeling. 

 

De polyvalente sportzaal zal gebruikt worden voor het observeren en het testen van 

kinderen en jongeren met motorische problemen. Relaxatietherapie, Sherbone, speel- en 

leerfabriek voor peuters, klimtouwparcours, Tai-tsi, spiegeloefeningen, looptherapie, 

fitness, alternatieve sportspelen, danstherapie behoren tot de vele mogelijkheden die we 

willen bieden aan deze kinderen met de nieuwe sportzaalfaciliteiten. 

 

Ook onze adolescentenpopulatie met o.a. eetstoornissen, chronische vermoeidheid, 

psychosomatische klachten en gedragsstoornissen heeft nood aan bewegingsvrijheid en 

ontspanningsmogelijkheden. 

 

Dit alles zal een daadwerkelijke bijdrage leveren tot een gezonde geest in een gezond 

lichaam, wat in PAika, meer dan elders, op zijn plaats is. 

 

Daarnaast zal deze polyvalente sportzaal ook gebruikt worden voor de revalidatie van 

kinderen en jongeren met respiratoire, cardiologische of neurologische pathologie. 

 

 

DOELSTELLING VAN HET PROJECT 
De polyvalente sportzaal zal gebruikt worden voor: 

- de psychomotorische begeleiding van de PAika patiëntjes, zowel therapeutisch als 

recreatief 

- de revalidatie van respiratoire (o.a. mucoviscidose patiënten), cardiologische en 

neurologische patiënten 

 

 



TIMING 
PAika opende zijn deuren in januari 2009. 

 

 

KOSTENRAMING 
Een bedrag van 62.773,05€ is nodig voor de inrichting van de polyvalente sportzaal van 

PAika. Een gedetailleerde opsomming van de materialen en hun omschrijving kan u 

bezorgd worden. 

 

PAika is voor de inrichting van de polyvalente sportzaal volledig aangewezen op externe 

financiering. Het UZ Brussel heeft niet de mogelijkheid de kosten voor de inrichting van 

de polyvalente sportzaal zelf te dragen. De materialen zullen aangekocht worden in 

functie van de ter beschikking gestelde budgetten vanwege externe organisaties. 

 

 

 

4. COMMUNICATIE 
 

Uw steun kan door onze organisatie op meerdere manieren zichtbaar/bekend gemaakt 

worden naar het ruime publiek. 

 

Op een goed zichtbare locatie bij het binnenkomen van de afdeling zal een plaat met de 

namen van de sponsors aangebracht worden. 

 

Daarnaast behoren een naamsvermelding in het personeelsblad UZegt, het Intranet, het 

Internet, de persinformatie naar aanleiding van de officiële opening (mits tijdige 

goedkeuring van het dossier) zeker ook tot de mogelijkheden. 


