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TOPIC CENTER : HOSPITAL MANAGEMENT

"Cinema for all" brengt bioscoopfaciliteiten in 5 Belgische ziekenhuizen
bewerken

BRUSSEL 10/12 - Het liefdadigheidsproject CINEMA FOR ALL is
erop gericht door middel van film, momenten van ontspanning en
vermaak in te lassen voor ziekenhuispatiënten. Ter uitvoering van
dit project voorziet uFund Belgische ziekenhuizen van
bioscoopfaciliteiten, door ze de nodige professionele apparatuur te
bezorgen. Patiënten kunnen zich op die manier laten meeslepen
door de magie van de film en hierdoor even de realiteit
ontvluchten. Het UVC Brugmann kwam als eerste ziekenhuis in
aanmerking voor dit project in april 2015, terwijl vier andere
ziekenhuizen nog voor de eindejaarsfeesten met de nodige
apparatuur zullen worden uitgerust.
uFund is en blijft overtuigd van de grote toegevoegde waarde van
filmvermaak. Een reden te meer om hen die het soms zwaar hebben en
hierdoor sociaal wat geïsoleerd dreigen te geraken, een moment van vermaak en ontspanning te bezorgen.
Daarom besloot uFund in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting het project CINEMA FOR ALL op
poten te zetten.
uFund biedt de ziekenhuizen de nodige apparatuur ter inrichting van een projectiezaal. De deelnemende
ziekenhuizen ontvangen ook regelmatig dvd's en Blu-rays van recente films, waarmee ze jaarlijks een twintigtal
filmvoorstellingen kunnen organiseren.
"Dit project ligt ons nauw aan het hart", aldus Nadia Khamlichi, oprichtster van uFund. "Het is altijd al onze
bedoeling geweest een liefdadigheidsproject op te starten om hen die het moeilijk hebben momenten van
ontspanning te bezorgen. Film staat bij ons immers voor een moment van gezellig samenzijn, vermaak of
bezinning, en brengt vooral ook emoties teweeg. Uit de contacten die we onderhouden met de verschillende
ziekenhuizen is trouwens gebleken dat dit project uitstekend beantwoordt aan de behoeften van de patiënten.
De snelle uitvoering en het vlotte verloop van dit project stellen ons dan ook uiterst tevreden."
"Dit initiatief is voor ons een logisch vervolg op de groei van de Belgische audiovisuele sector in de ruime zin,
maar ook op de groei van onze vennootschap in de enge zin, verduidelijkt Nadia Khamlichi. Tax Shelter is onze
kernactiviteit en ligt aan de basis van ons succes. We zijn dan ook verheugd dat ziekenhuispatiënten hier
voortaan ook van kunnen genieten."
Patiënten die het soms zwaar hebben omwille van hun langdurig verblijf in het ziekenhuis, kunnen dankzij de
door CINEMA FOR ALL georganiseerde filmvoorstellingen naast het genieten van een aangenamer verblijf, ook
kennis maken met andere patiënten en bovendien hun relatie met de zorgverleners versterken of wat tijd met
hun familie doorbrengen.
Vijf uitgeruste ziekenhuizen in 2015
Het UVC Brugmann, en meer bepaald de afdeling Revalidatie van de site Koningin Astrid, kwam in april 2015
als eerste ziekenhuis in aanmerking voor het project CINEMA FOR ALL.
Het enthousiasme was onmiddellijk merkbaar, aldus Francis de Drée, algemeen directeur van het UVC
Brugmann: "Het door uFund voorgestelde project om ziekenhuizen te voorzien van bioscoopfaciliteiten, leek ons
van meet af aan een uitzonderlijk initiatief en is en blijft een echt succes, met niets dan uitstekende reacties van
onze patiënten. De uitvoering gebeurde snel en het enthousiasme van de verschillende betrokken afdelingen
was meteen merkbaar."
Het project heeft een zeer gunstige impact op zowel de patiënten als de zorgverleners, volgens Dokter
Agnieszka Gierasimowicz-Fontana, verantwoordelijke van de kliniek Fysische geneeskunde en revalidatie van
het UVC Brugmann: "De dagelijkse sleur doorbreken van patiënten die langdurig in het ziekenhuis verblijven,
hen een alternatief bieden voor de televisie, de relatie versterken tussen de patiënten en de zorgverleners of
eenvoudigweg cultuur toegankelijk maken in een omgeving waar dit niet voor de hand liggend is... Dit zijn de
doelstellingen die met het CINEMA FOR ALL project worden beoogd en die het ziekenhuis tot een
aangenamere verblijfplaats maken."
In totaal zullen voor de eindejaarsfeesten vier nieuwe ziekenhuizen voorzien zijn van bioscoopfaciliteiten: de
Sint-Jozef kliniek van CHC Liège, CHR Mons-Hainaut, het revalidatieziekenhuis Inkendaal en het psychiatrisch
zorgcentrum OPZC Rekem. "Toen dit project aan ons werd voorgesteld, hebben we geen moment getwijfeld.
Helaas moeten bepaalde patiënten soms gedurende lange tijd in onze kliniek verblijven. Met de
eindejaarsfeesten in zicht, hebben deze patiënten het nog moeilijker. We bieden hen dan ook graag deze
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mogelijkheid", zegt Alain Javaux, algemeen directeur van CHC in Luik.
Het project CINEMA FOR ALL zal ook in 2016 worden verdergezet, met als doel tien nieuwe ziekenhuizen te
voorzien van de nodige faciliteiten en meer dan 200 filmvoorstellingen te organiseren.
Over uFund
uFund is reeds 10 jaar marktleider in Tax Shelter-fondsenwerving en vertegenwoordigt 30% van de markt. Het
bedrijf, dat werd opgericht in 2004, streeft naar een optimale dienstverlening, transparantie en veiligheid voor
haar investeerders. uFund telt vandaag een twintigtal werknemers. De vennootschap maakt deel uit van de
internationale filmgroep Umedia die actief is in de productie, visuele effecten alsook internationale verkoop, en
die 100 personen tewerkstelt in haar kantoren te Brussel, Londen, Parijs en Los Angeles. Sinds haar oprichting
produceerde Umedia 240 films en haalde ze in totaal bijna 400 miljoen aan fondsen op. Tot de filmografie van
het bedrijf behoren films als The Artist (grote Oscar-winnaar), Guillaume et les garçons, à table !, (César 2014
voor beste film), alsook La Famille Bélier en Yves Saint Laurent (César voor beste vrouwelijke belofte en beste
acteur 2015).
Over de Koning Boudewijnstichting
Het project CINEMA FOR ALL wordt gesteund door de Koning Boudewijnstichting. De opdracht van de Koning
Boudewijnstichting bestaat erin de levensomstandigheden van de bevolking te helpen verbeteren. De Koning
Boudewijnstichting steunt projecten en burgers die zich inzetten voor een betere samenleving. Op die manier
levert zij een duurzame bijdrage voor meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit.
Over de deelnemende ziekenhuizen
Afdeling Revalidatie van de site Koningin Astrid - UVC Brugmann
Een verblijf op de revalidatie-afdeling van de site Koningin Astrid wordt voorgesteld aan patiënten met
aandoeningen van het bewegingsstelsel, of met een hart of longziekte, alsook aan patiënten die omwille van
een andere ziekte locomotorisch zijn achteruitgegaan. Het revalidatieprogramma wordt aangepast aan de
functionele toestand van de patiënt zodat geleidelijk de terugkeer naar huis of naar het rusthuis mogelijk wordt.
De vier verpleegeenheden van de Koningin Astrid site, met in totaal 96 bedden, staan onder leiding van een
team van om en bij de 100 zorgverleners.
Sint-Jozef kliniek CHC Liège
De Sint-Jozef kliniek, gelegen in het centrum van Luik, is een belangrijke speler op het gebied van
zorgverlening in Luik. Binnen het netwerk van CHC is de Sint-Jozef kliniek het referentiepunt voor de
zorgverlening aan volwassenen: oncologie, radiotherapie, coronarografie, abdominale heelkunde,
neurochirurgie, orthopedie, interventionele beeldvorming, PET-scan, IRM, Stroke Unit... De kliniek telt 335
bedden en stelt meer dan duizend personen te werk (personeelsleden en zelfstandigen).
Psychiatrisch zorgcentrum OPZC Rekem
In het kader van het project Beter Bestuurlijk Beleid van de Vlaamse Gemeenschap werd het zorgcentrum op 1
januari 2007 omgevormd tot een Extern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid (EVA) en kreeg
een nieuwe naam: Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem). Het psychiatrisch
zorgcentrum, gelegen in de regio Oost-Limburg, staat in voor de behandeling en kwalitatieve begeleiding van
personen met een psychiatrische aandoening. Het OPZC Rekem bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis en
een psychiatrisch verzorgingstehuis op 3 campussen met in totaal 507 plaatsen en 650 medewerkers.
CHR Mons-Hainaut
Dit ziekenhuis telt in totaal 458 bedden en is actief op twee sites: Sint-Jozef, gelegen in het centrum van
Bergen, en Warquignies. Om en bij de 1200 personeelsleden, 170 dokters en assistenten, een directiecomité,
verpleegsters, paramedisch personeel, administratief en technisch personeel stellen hun ervaring en kennis ter
beschikking van de bevolking teneinde een kwalitatieve zorgverlening in een gezellige en menswaardige
omgeving te kunnen aanbieden.
Revalidatieziekenhuis Inkendaal
Revalidatieziekenhuis Inkendaal is een gespecialiseerd ziekenhuis dat zich richt tot patiënten met
neurologische, locomotorische en cardio-pulmonaire aandoeningen. Het ziekenhuis in Sint-Pieters-Leeuw
beschikt over 178 bedden voor hospitalisatie, poliklinische en medisch-technische diensten en een
dagziekenhuis voor de multidisciplinaire behandeling van volwassenen en kinderen. De kinderen beschikken
over een eigen neuropediatrische afdeling en school.
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