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Najaarsmailing en Onderzoek
Begin oktober is de brief met onze najaarsmailing in de brievenbussen van onze
donateurs en leden van Glaucoombelangen gevallen. Deze mailing doen wij
altijd gezamenlijk met het Oogfonds Nederland. Het doel is een project van dr. ir.
Johan Pel en zijn team van het Erasmus MC: het ontwikkelen van een
kindvriendelijke, snelle en betrouwbare methode om het gezichtsveld van
kinderen met een aangeboren visuele afwijking, zoals glaucoom, in kaart te
brengen. Het meten van het gezichtsveld van zeer jonge kinderen is moeilijk. De
onderzoekers willen de al eerder aan het Erasmus MC 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 dit project hebben het Glaucoomfonds en het
Oogfonds samen 50.000 euro gevoteerd.

De opbrengst tot nu toe (eind november) valt wat tegen, wat ons verbaast. De
teller staat nu op nog geen 4.000 euro. Tijdens het werk aan het project Een
onderzoeksagenda vanuit patiëntenperspectief bleek steeds dat patiënten
hopen en verwachten dat wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek ertoe zal
leiden dat hun kinderen en kleinkinderen niet meer aan hun veelal erfelijke
aandoening zullen lijden. Het project van dr. Pel en zijn collega’s is een
duidelijke stap in deze richting. De aandoening van de allerjongste patiëntjes
wordt dan wel niet genezen door het onderzoek, een vroege opsporing van de
aandoening is wel een noodzakelijke voorwaarde.

Een andere reden om alsnog een donatie te doen is de gewijzigde opzet van het
project, waardoor de impact veel groter wordt. Het is de bedoeling de reeds
bestaande samenwerking tussen het Erasmus MC en de Indiase Vision
Research Foundation uit te breiden met dit project. Twee al ingewerkte
research-optometristen krijgen een driejarige promotie-aanstelling. Hierdoor
kunnen driemaal zoveel kinderen met gezichtsveldbeperkingen bij het
onderzoek worden betrokken. Zowel in India als in Nederland speelt dezelfde
problematiek als het gaat om het meten van gezichtsvelden bij jonge kinderen.
Bovendien komt glaucoom in India veel vaker voor dan in Nederland.

Dus, beste lezer: maak alsnog een bedrag over voor dit bijzondere onderzoek
als u dat nog niet hebt gedaan.

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

