JAAROVERZICHT
Epilepsiefonds

2014
Overzicht inkomsten en uitgaven
Waar komen de inkomsten van het Epilepsiefonds
vandaan? En hoe worden deze besteed? Het
Epilepsiefonds is grotendeels afhankelijk van de
collecte en donaties. In 2014 is de belangrijkste
inkomstenbron nalatenschappen gebleken, deze
inkomsten waren fors hoger dan begroot. Om meer
kennis te vergaren over het ontstaan en het
bestrijden van epilepsie, wordt een groot deel van
de inkomsten besteed aan subsidie voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast geven we
voorlichting over epilepsie en helpen we mensen
met epilepsie door individuele hulpverlening en
aangepaste vakantiereizen. Hieronder leest u over
enkele projecten waar we trots op zijn.

Voorbeelden van projecten in 2014
ONDERZOEK

VOORLICHTING

Subsidie onderzoek
Er is nog steeds veel onduidelijk over epilepsie.
Daarom subsidieert het Epilepsiefonds
veelbelovende onderzoeken naar de aandoening. Zo
ook onderzoek naar temporaalkwabepilepsie, een
veelvoorkomende vorm van epilepsie. Deze
epilepsievorm komt bij een derde van alle mensen
met epilepsie voor en is moeilijk behandelbaar.
Bekend is dat bepaalde cellen en erfelijke factoren
in de hersenen een rol spelen. Prof. dr. Pasterkamp
onderzoekt om welke cellen en erfelijke factoren
het precies gaat. Deze kennis kan bijdragen aan de
ontwikkeling van nieuwe medicatie.

www.epilepsie.nl vernieuwd
Goede voorlichting over epilepsie is belangrijk. Eén
van de activiteiten van het Epilepsiefonds in 2014
was het vernieuwen van de website, zie
www.epilepsie.nl. Alle informatie op de oude
website is geactualiseerd en waar nodig aangevuld.
De informatie op de website over de aandoening
epilepsie, is grondig bekeken en herschreven, met
medewerking van een neuroloog. Daarnaast is de
website gemoderniseerd en kan deze nu worden
bekeken op een smartphone of tablet.

HULPVERLENING
Vakantiereizen
Het Epilepsiefonds biedt op verschillende manieren
hulp aan mensen met epilepsie. De vakantiereizen
zijn hier een voorbeeld van. Het fonds organiseert
reizen in binnen- en buitenland voor kinderen en
volwassenen met epilepsie. In 2014 hebben 269
jongeren en volwassenen deelgenomen aan een
vakantiereis van het Epilepsiefonds. Ze werden
begeleid door 181 enthousiaste en opgeleide
vrijwilligers. De reizen zijn in 2014 hoog
gewaardeerd.
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Drie wetenschappelijke onderzoeken zijn
succesvol afgerond.
Vernieuwde website: www.epilepsie.nl.
18 onvergetelijke vakantiereizen voor kinderen en volwassenen met epilepsie.
Individuele financiële hulp voor mensen
met epilepsie.
Geslaagd symposium voor epilepsieprofessionals.
Lees meer over het Epilepsiefonds in het
volledige jaarverslag 2014.
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