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Voorjaarsmailing
Tine Greidanus
De opbrengst van de voorjaarsmailing is inderdaad opgelopen, zoals wij al hadden
voorzien: die is gestegen tot 10.464 euro. Een mooi resultaat!

Najaarsmailing
Onze najaarsmailing, altijd gezamenlijk met het Oogfonds, is nu in voorbereiding. Het doel
is een project van de heer dr. T.G.M.F. Gorgels en zijn onderzoeksteam van de
Universitaire kliniek voor Oogheelkunde Maastricht. Het betreft een fundamenteel
onderzoek getiteld: Glaucoma-on-a-chip: een in-vitro model voor het ontwikkelen van
glaucoommedicatie en precision medicine, een onderzoeksvoorstel van met een looptijd
van drie jaar. De onderzoekers proberen het ziekteproces van glaucoom in de retinale
ganglioncellen in het laboratorium na te bootsen. Het doel is een realistisch model van
glaucoom te krijgen. Met dit model wil men nieuwe neuroprotectieve geneesmiddelen
ontwikkelen. In een parallel project probeert men via stamceltechnologie humane retinale
ganglioncellen te maken. Het Glaucoomfonds stelt 35.000 euro ter beschikking van dit
project..

Glaucoomfonds en Oogfonds Nederland
John van der Zande

De stichting Glaucoomfonds is in 1991 door de Glaucoomvereniging
opgericht. Aanleiding was de wetenschappelijke uitwerking van de
gegevens verkregen uit het Glaucoom Bevolkingsonderzoek te Oegstgeest

in 1991, als basis voor een rapport aan de Gezondheidsraad. De naam van
het onderzoeksproject was: “Screening for glaucoma”
Deze eerste studie heeft belangrijke resultaten opgeleverd, zoals:
- de ontwikkeling van een meer objectieve en kwantitatieve methode
voor de beoordeling van foto’s van de retinale zenuwvezellaag.
- een deel van dit onderzoek verwees, voor de toekomst, naar
geavanceerde en gecomputeriseerde lasertechniek.
Het laatste gaf richting aan de keuze van het volgende project van de
stichting Glaucoomfonds, namelijk. het meten van progressie in glaucoom
met behulp van de Nerve Fiber Analyzer (NFA).

In de afgelopen 25 jaar zijn er voor de opsporing en behandeling van
glaucoom belangrijke stappen gezet. De ontwikkelingen blijven echter niet
stilstaan: ook naar de oorzaak van glaucoom en de behandeling ervan zijn
nog steeds nieuwe onderzoeken mogelijk én nodig.
Het Glaucoomfonds heeft in de financiering van dergelijke onderzoeken
een belangrijke stimulerende rol. Zijn financiën zijn te beperkt om deze
onderzoeken geheel te financieren, maar door onze bijdrage zijn andere
financiers bereid ook bij te dragen, zodat de glaucoomonderzoeken wel
doorgang kunnen vinden.
Het bestuur is al geruime tijd bezig om te zoeken naar wegen om de
financiering van het glaucoomonderzoek ook voor de continuïteit in de
toekomst zeker te stellen. Voor onze donateursadministratie werken wij al
lange tijd, zeer tot onze tevredenheid, samen met het Oogfonds

Nederland. Het was daarom logisch om met het Oogfonds te overleggen
over de vraag: hoe kan de continuïteit in de financiering van
glaucoomonderzoek ook in de toekomst worden bereikt? Het overleg gaat
in goede harmonie. En gaat over de wijze waarop de gestelde doelen
kunnen worden bereikt. Hoewel er nog geen definitieve besluiten zijn
genomen, vinden we als bestuur van de Stichting Glaucoomfonds dat u als
donateur van de stichting ervan op de hoogte moet zijn dat deze
gesprekken plaatsvinden. Het doel van het bestuur is het ook voor de
toekomst zekerstellen van de continuïteit van de financiering van het
wetenschappelijk onderzoek naar glaucoom.
Als u naar aanleiding van dit bericht meer wilt weten, stuurt u dan een
bericht aan: info@glaucoomfonds.nl.

Tot slot
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, o

- 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. Algemene informatie vindt u op www.goededoelen.nl/nalaten of
www.notaris.nl .

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

