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Najaarsmailing
Allereerst de opbrengst van de najaarsmailing. Het doel was dit keer het project
Retinal attenuation of light as a new method for glaucoma diagnosis and
monitoring van prof. dr. H.G. Lemij en dr. K. Vermeer van het Rotterdams
Oogheelkundig Instituut. Het project bestaat uit vier delen. Drie delen hiervan
zijn al afgerond. Voor het uitvoeren van deel vier was nog 60.000 euro nodig.
Het Glaucoomfonds en het Oogfonds zullen dit gehele, laatste deel subsidiëren;
het Glaucoomfonds draagt 35.000 euro bij, het Oogfonds 25.000 euro. De
opbrengst van de mailing is sinds de vorige Nieuwsbrief opgelopen tot 9.000
euro. Wij zijn de gevers zeer erkentelijk voor hun bijdrage.

Onderzoeksaanvragen
Zoals trouwe lezers van onze Nieuwsbrief weten, is het Glaucoomfonds, evenals
een tiental andere verwante fondsen, lid van het samenwerkingsverband
UitZicht . UitZicht coördineert aanvragen van onderzoek op het gebied van
oogziekten, en verzorgt ook de beoordeling ervan op wetenschappelijke kwaliteit
en relevantie voor de doelgroep. Daarvoor bestaan twee panels.
We weten nu dat er dit jaar een tiental aanvragen voor het Glaucoomfonds zijn
gedaan. Een verbeterde beeldvorming (‘imaging’) van de oogzenuw en van het
gezichtsveld in de ruimste zin van het woord is een belangrijk thema: er zijn
maar liefst vijf aanvragen op dit gebied. Ieder uiteraard met een specifieke eigen
aanpak. Twee aanvragen betreffen de neuroprotectie van de oogzenuw. Ten
slotte zijn er aanvragen op het gebied van stamcelonderzoek en –therapie (1),
glaucoom en voeding (1) en smartphones en het risico op bijziendheid (1). Het
zal niet gemakkelijk zijn hieruit een keuze te maken. Onze middelen staan ons
niet toe al het interessante en veelbelovende onderzoek ook daadwerkelijk te

steunen. Wij laten ons bij onze keuze leiden door het belang voor
glaucoompatiënten, en door de beoordeling door de beide UitZicht-panels.
Periodieke schenkingen
Ieder fonds wil graag zo veel mogelijk weten op welke financiële middelen het
op langere termijn kan rekenen. Periodieke schenkingen zijn daarvoor een goed
middel. Donateurs gaan daarbij de verplichting aan een fonds gedurende vijf
jaar een bepaald bedrag te schenken. Er zijn regelmatig donateurs die zo’n
overeenkomst met het Glaucoomfonds aangaan. Informatie hierover kunt u
vinden op www.glaucoomfonds.nl/wordt donateur, en vervolgens onder
‘donatiemogelijkheden.pdf’.
De door het Glaucoomfonds ingezamelde gelden worden besteed aan
wetenschappelijk onderzoek. Wij doen daarvan verslag in onze Nieuwsbrieven
en op onze website. De bestuursleden doen hun werk belangeloos. De kosten
worden zo laag mogelijk gehouden. U kunt het Glaucoomfonds op allerlei
manieren financieel steunen. Bijvoorbeeld door:
- donateur te worden; voor periodieke giften is op de website van de
Belastingdienst een formulier te downloaden (Overeenkomst Periodieke
gift in geld).
- een eenmalige gift, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum of
verjaardag, over te maken op bankrekening NL37 RABO 0136.6573.54, of
- een legaat op te stellen.
Wij sturen u graag onze uitgebreide informatie toe over hoe u het
Glaucoomfonds financieel kunt steunen. Een email aan info@glaucoomfonds.nl
of een telefoontje aan een van onze bestuursleden is voldoende.

Meer informatie over de activiteiten van het Glaucoomfonds vindt u op de
website (www.glaucoomfonds.nl) of door een gesprek met één van onze
bestuursleden (via tel. nr. 030 – 294 54 44).
Wilt u reageren op deze Nieuwsbrief? Mailt u dan naar info@glaucoomfonds.nl

