JAAROVERZICHT

2015

Het jaar 2015 is een jaar waarop we met genoegen terug kunnen kijken. Mooie projecten
zoals de lancering van onze nieuwe website
zijn voorspoedig verlopen en daarnaast hebben
we dankzij de steun van onze donateurs weer
veelbelovende onderzoeken van start kunnen
laten gaan. In dit jaaroverzicht leest u over een
aantal gebeurtenissen waar we trots op zijn!
Daarnaast willen we via deze weg alle vrijwilligers, donateurs en ambassadeurs bedanken
die dit alles mede mogelijk hebben gemaakt!
Martin Boer
Directeur
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VOORLICHTING
Het Epilepsiefonds zet zich in voor goede
voorlichting over epilepsie. Daarom bieden
we betrouwbare informatie via de website,
folders, brochures, dvd’s en de Epilepsie Infolijn. Onder de bellers van de Infolijn is in



2015 een tevredenheidsonderzoek gehouden. Hieruit blijkt dat deze service zeer
gewaardeerd wordt. Het gemiddelde cijfer
voor de gesprekken aan de Infolijn is een
8,6. Een resultaat waar we trots op zijn!

HULPVERLENING

ONDERZOEK GESTART IN 2015
a
Dr. Erwin van Vliet onderzoekt
de relatie tussen lekkende
bloedvaten in de hersenen
en epilepsie. Zijn deze lekkages te repareren en is de
epilepsie zo te voorkomen?
Prof. dr. Ype Elgersma brengt
in kaart welke eiwitten in
de hersenen de motor achter
epilepsie zijn. Door te ontdekken wat er wanneer mis gaat,
komt behandeling dichterbij.
Prof. dr. ir. Michel van Putten
voedt een computerprogramma op om zo nauwkeurig
mogelijk hersenfilmpjes te
lezen. Hiermee kan epilepsie
sneller opgespoord worden.

Het Epilepsiefonds zet zich in voor
mensen met epilepsie. Zo organiseren
wij vakantiereizen. Wist u dat:
 er in 2015 18 reizen waren?
 er in dat jaar 285 deelnemers
en 198 vrijwilligers met onze
reizen mee zijn geweest?
 onze reizen gemiddeld met
goed tot zeer goed worden beoordeeld?
Meer voorbeelden van hulpverlening vindt u op
onze site.
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