
Paard en geneeskunst vzw wil weten of jij 
samen met hen levens wil veranderen? 
Paard en geneeskunst is op 25 oktober 2018 op gesprek 
geweest bij Ann Verbeeck van UZA Foundation. Zij bevestigt 
dat onder diensthoofd van professor Cras, SCA monstering 
wordt gedaan in UZA. Dit betekent van elke 50€ die Paard en 
genees- kunst stort, er effectief 50€ naar SCA onderzoek gaat! 

Hoe? 

Bij elk dekcertificaat van Thee Zain La gaat er automatisch een 
minimum overdracht van 50 euro naar UZA Foundation: 
Initiatiefnemer ‘Paard en geneeskunst SCA’ waarbij de 
merriehouder via onze vzw een fiscaal aftrekbaar attest 
verkrijgt om in te brengen in uw personenbelasting. Fiscale 
attesten geldig in alle EU landen. 



Zekerheid? 

Ja, door deze samenwerking met UZA foundation krijgt de 
merriehouder een bedankbrief en iedereen kan via site 
www.paardengeneeskunstvzw.be een kwartale publicatie 
volgen. 
Èn de merriehouder ontvangt in maart van opvolgend jaar het 
fiscaal attest in zijn brievenbus. (Bijvoorbeeld: U laat in 2019 
uw merrie dekken bij Paard en genees- kunst, dan krijgt u in 
maart 2020 uw fiscaal attest om in juni 2020 bij te voegen bij 
uw belastingaangiften 2019.) 

Wat? 

Nieuwe vaststellingen van ontwikkelingen voor een 
remediërende behandeling of geneesmiddel voor SCA 
patiënten verloopt gefaseerd en kiemt als het ware ‘in vitro.’ 

Een mogelijke trial wordt oorspronkelijk ‘in vivo’ getoetst op 
creaturen. 

Stadium I  
Elementair is de veiligheidsstudie op een afgebakende groep 
van 5 à 10 individuen met SCA, waar het preparaat in 
verscheidene concentraties getest wordt op het effect op SCA 
en mogelijke nevenwerkingen. 

Stadium II  
Het preparaat wordt nu getest op een grotere groep patiënten 

(+20 individuen.)  
Men gaat ontwaren of het preparaat de levensverwachtingen, 
levenskwaliteiten van de SCA patiënt verbetert en 
bijwerkingen worden nader onderzocht.  



Stadium III 

Het preparaat wordt op grotere schaal (100 tot 2000 of meer 
individuen) en op langere tijdspanne uitgeprobeerd. 
Men start een vergelijkende studie tussen een groep dewelke 
een placebo toegediend krijgt en een groep aan wie men het 
werkelijke preparaat fourneert. 
Als uit deze klinische studies blijkt dat het preparaat 
onvoldoende oplevert, circuleert men terug naar het ‘in vitro’ 
tijdperk om overnieuw te starten. 

 


