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Voorjaarsmailing
Allereerst de opbrengst van onze voorjaarsmailing 2017. Deze mailing is altijd
bestemd voor steun aan wetenschappelijk onderzoek naar glaucoom. Het doet
ons genoegen te kunnen melden dat de opbrengst op het moment dat ik dit
schrijf, 11 mei, ruim 6.400 euro bedraagt. Het uiteindelijke bedrag zal zeker nog
oplopen: donaties druppelen lang door. Wij danken alle gevers hartelijk!

Nieuw te subsidiëren projecten
Zoals

gebruikelijk,

hebben

wij

in

het

voorjaar

via

UitZicht,

het

samenwerkingsorgaan van een elftal fondsen voor visueel gehandicapten, weer
nieuwe

aanvragen

voor

subsidiëring

van

wetenschappelijk

onderzoek

ontvangen. Dit jaar waren het er tien. We kunnen uiteraard niet alle aanvragen
honoreren, daarvoor zijn onze middelen te beperkt. Het bestuur heeft besloten
drie aanvragen te subsidiëren.

Het eerste project is dat van de heer dr. J.J.M. Pel (Erasmusmc te Rotterdam)
getiteld I-move perimeter: visual fields in children with a low developmental age.
Het meten van het gezichtsveld van zeer jonge kinderen is moeilijk. De
onderzoekers willen nu de al eerder aan het Erasmusmc ontwikkelde methode
om het gezichtsveld te meten met behulp van de Eyetracker geschikt maken
voor jonge kinderen door deze te koppelen aan een displaymonitor met
kindvriendelijke stimuli. Er zullen kinderen deelnemen met verschillende
oogziekten, waaronder glaucoom. Doel is een in de klinische praktijk te
gebruiken hulpmiddel. Voor het project met een looptijd van vier jaar is ongeveer
250.000 euro benodigd. Het Glaucoomfonds zal 25.000 euro bijdragen aan deze

studie. Dit project is uitgekozen als gezamenlijk project van het Glaucoomfonds
en het Oogfonds Nederland voor onze najaarsmailing.
Het in kaart brengen van het gehele visuele pad van oog naar hersenen is een
onderwerp dat sterk in de aandacht staat op dit moment. Dr J.W.M. Beenakker
(Leids Universitair Medisch Centrum) wil dit gaan onderzoeken met behulp van
MRI-techniek. De titel van deze pilot-studie is: High resolution MR-imaging for
neuro-optic conditions. Doel is de klinische waarde vast te stellen van high
resolution MRI-scans voor het volgen van de conditie van de oogzenuw, in het
bijzonder bij glaucoom. De studie zal twee jaar in beslag nemen. Aan UitZicht
wordt ruim 72.000 euro gevraagd. Het Glaucoomfonds heeft 15.000 euro
gevoteerd voor dit onderzoek.

In het laatste nummer van het Bulletin van de ledengroep Glaucoombelangen
van de Oogvereniging stond een artikel over stamcelonderzoek dat wordt
uitgevoerd aan de Universitaire Oogkliniek Maastricht. De aanvraag van de
heren dr. T.G.M.F. Gorgels en prof. dr. H.J.M. Smeets getiteld Mitochondrial
Dysfunction in Retinal Ganglion Cells in Glaucoma maakt hier deel van uit. De
onderzoekers willen de rol van de mitochondriën in de celdood van retinale
ganglioncellen in glaucoom in detail onderzoeken en deze eventuele rol
gebruiken om beschermende maatregelen te ontwikkelen. De duur van het
onderzoek is vier jaar; aangevraagd bij UitZicht is 250.000 euro. Het
Glaucoomfonds zal 10.000 euro bijdragen aan deze studie.

Wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot glaucoom is nog steeds van
groot belang voor glaucoompatiënten. En er wordt gelukkig volop onderzoek
gedaan aan de Nederlandse universiteiten en onderzoekscentra. In de volgende
Nieuwsbrief krijgt u weer een en ander te lezen over door het Glaucoomfonds
medegefinancierd glaucoomonderzoek.

Als reactie op onze voorjaarsmailing heeft een 60-jarig bruidspaar gereageerd
door de helft van de bijdragen die zij als cadeau hebben gekregen te schenken
aan het Glaucoomfonds. Een gift waar wij heel blij mee zijn, en dat navolging
verdient!

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

