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Succes 
met  
collecteren!

Help mee 
om dit te 
overtreffen!

De EpilepsieNL Collecteweek
Maandag 5 t/m zaterdag 10 juni 2023

Vorig jaar hebben 
we samen € 640.000 
opgehaald 

Collecteren. Hoe ging 
het ook alweer?
Voordat u op pad gaat, geven we u graag wat tips
➔	Onze collecteweek is van 5 t/m 10 juni. Alleen in deze week 

hebben wij een vergunning om te collecteren.
➔	Collecteer tussen 17.00 en 20.30 uur. Dan zijn de meeste 

mensen thuis. Een ander goed moment is de woensdag- of 
vrijdagmiddag. 

➔	Vergeet uw legitimatiebewijs niet. Hierop staan ook de straten 
waar u collecteert.

➔	Probeer de QR-code eerst zelf uit, zodat u weet hoe het werkt. 
➔ Let op de ‘geen collecte’-stickers.
➔	Blijf altijd vriendelijk en wees blij met alles wat iemand geeft. 
➔	 Is er niemand thuis? Doe een niet-thuis-kaartje door de 

brievenbus. Zo brengen we EpilepsieNL toch onder de aandacht. 

En vergeet niet: wij zijn heel blij met uw hulp. 

Veel succes, en nogmaals bedankt voor uw inzet!

Zet alvast in uw agenda!
De eerste EpilepsieLoop op zaterdag 8 oktober 2022 was 
een groot succes. Ruim 600 deelnemers wandelden mee en 
haalden samen ruim € 156.000 op voor toponderzoek!

Dus… hebben we plannen voor een volgende Epilepsieloop! Doet 
u mee op zaterdag 7 oktober? Kijk op epilepsieloop.nl of blijf op 
de hoogte via onze nieuwsbrief: epilepsie.nl/nieuwsbrief.

Tips van het gezin van Annekien 
voor uw online collecte
Naast huis-aan-huis collecteren kunt u ook een online 
collectebus aanmaken. Veel collectanten halen hiermee 
nog extra geld op. Doet u ook mee? Scan de QR-code en 
maak de bus aan. 

Het gezin van Annekien collecteert ook altijd online. Wat zijn hun tips?  
1 Kies een leuke, actuele foto. Zo wordt jouw online bus extra persoonlijk.
2 Vertel waarom je collecteert. Onze zoon Matthijs is sinds 2016 aanvalsvrij 

na een ingrijpende operatie. Een wonder, waarvoor we nog iedere dag 
intens dankbaar zijn. Wat is jouw verhaal? Voor wie of wat collecteer jij? 

3 Deel jouw online collectebus met familie, vrienden, relaties en via sociale 
media. 

4 Vraag anderen jouw bus te delen. Zeker als je vaker online collecteert. 
Dan hoeven je vrienden of relaties niet altijd zelf iets te geven, maar 
kunnen ze wel helpen.

5 Vergeet niet te bedanken! 

Loop mee op 
7 oktober!

Maak direct 
een online  
collectebus
aan!

Deel uw leuke collectemoment op Facebook 
of Instagram, en tag EpilepsieNL. Hoe meer 
mensen het weten, hoe meer geld we 
samen kunnen ophalen voor toponderzoek. 
#epilepsienl #collecteweekepilepsienl 
#collecteren #collecteweek #samensterk
#samenindeaanval #epilepsieverstoort

Gaat u 
collecteren? 
Laat het weten!

De collectekrant 2023 
is een uitgave van 
EpilepsieNL.

Maak een online collectebus aan 
Wij zouden het fantastisch vinden als u 
ook een online collectebus aanmaakt. 
Kijk voor meer inspiratie op epilepsie.
digicollect.nl. Veel succes! 
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In Nederland hebben ongeveer 
200.000 mensen epilepsie.  
Iedereen kan op iedere leeftijd 
epilepsie krijgen. Als het je over-
komt kan het je leven volledig 
beheersen. Een ‘normaal’ leven is 
voor veel mensen met epilepsie 
niet vanzelfsprekend. De aanval-
len komen namelijk vaak onver-
wachts. Dus ook als je een pan 
kokend water afgiet of op een 
drukke weg fietst.
Om de aanvallen te voorkomen 
zijn er medicijnen. Helaas werken 
deze medicijnen niet bij iedereen. 
Ongeveer 30% van de mensen 
met epilepsie blijft aanvallen 
houden. Dit geeft veel angst  
en onzekerheid in het dagelijks 

Stap 1: Zeg direct  
dat mensen met 

contant geld óf  
met hun mobiele 
telefoon kunnen 

betalen.

Rabo

Stap 2: De gever  
opent zijn bank-app, 

Tikkie-app, camera  
of een QR-scanner.

Stap 3: De gever 
scant de QR-code  
op de collectebus.

Steeds meer mensen hebben geen  
contant geld in huis. Daarom zijn al onze 
collectebussen voorzien van een iDEAL 
QR-code. Zo kunnen mensen makkelijk 
met hun mobiele telefoon doneren.  
Geen gedoe met kleingeld meer! 
Dus: Heeft iemand geen contant geld  
in huis? Geen probleem! Via de iDEAL  

QR-code op uw collectebus kan iemand 
eenmalig, veilig en anoniem geld geven. 
Dit kan men op drie manieren doen: 
• Via de bankapp. 
• Via de camera op de mobiele telefoon. 
• Via de QR-code scanner app. 
Standaard verschijnt er 5 euro in beeld, 
dit bedrag kan iemand zelf aanpassen.

leven. Niet alleen bij degene  
met epilepsie maar ook bij hun 
partners, kinderen en ouders. Wij  
collecteren voor een beter leven 
voor mensen met epilepsie en 
hun omgeving.

Bedankt!
In 2021 hebben we met onze  
enthousiaste vrijwilligers 660.000 
euro opgehaald. Een prachtige 
opbrengst! Wij willen u als vrijwil-
liger bedanken voor uw inzet. 
Zonder u was dit niet gelukt! 

Wat doen we met de  
collecteopbrengst?
Met de collecteopbrengst werken 
wij aan het verbeteren van de 

Epilepsie verstoort levens
kwaliteit van leven van mensen 
met epilepsie en hun omgeving. 
Wij subsidiëren bijvoorbeeld  
wetenschappelijk onderzoek. Op 
dit moment lopen er 21 weten-
schappelijke onderzoeken. Deze 
onderzoeken zijn gericht op het 
vinden van de oorzaken van  
epilepsie, op behandelmethodes 
en op diagnosemethodes. Naast 
het financieren van onderzoek, 
bieden we mensen op allerlei ma-
nieren informatie over epilepsie. 
Ook organiseren we ontmoetin-
gen. Neem eens een kijkje op 
onze website www.epilepsie.nl!

Doneren via de iDEAL QR-code
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Bas (25) was 11 jaar toen hij de diagnose epilepsie 
kreeg. Hij zat op het havo/vwo in de sportklas. Hij 
deed aan tennis en voetbal en was een 11-jarige  
zoals ieder ander.
Zijn zus Amy (29) vertelt dat er achteraf al kleine 
signalen waren die op epilepsie hadden kunnen 
wijzen. Maar ze ondernamen actie toen er echt iets 
vreemds gebeurde. Hun moeder vroeg tijdens het 
verhuizen aan Bas om een stapel boeken, maar  
hij kwam terug met de afstandsbediening van de 
televisie. In het begin dachten ze dat Bas een lichte 
vorm van epilepsie had. Maar uit het EEG werd snel 
duidelijk dat het een ernstige vorm van epilepsie 
was. Bas moest direct medicijnen gaan slikken.  
Hij werd doorgestuurd naar het Wilhelmina  
Kinderziekenhuis in Utrecht, omdat zijn vorm van 
epilepsie ingewikkeld te behandelen bleek. 
Bas is nu 25 jaar. Artsen hebben 14 jaar lang alles 

           Bedrag

    € 5,00

       ontvanger
      EpilepsieNL

         BETALEN

Stap 4: De gever  
kan het eenmalige 
bedrag aanpassen  

en doneren.

Stap 5: Bedank de 
gever hartelijk.

Stap 3: De gever 
scant de QR-code  
op de collectebus.

geprobeerd om hem te helpen. Zo heeft hij verschil-
lende medicijnen gehad, is er een Nervus Vagus 
Stimulator geïmplanteerd en is hij twee keer aan zijn 
hersenen geopereerd. Maar helaas werkt niets bij 
Bas. Waar hij eerder nog een onbezorgde sociale 
tiener was, leeft hij nu een vrij geïsoleerd bestaan. 
Hij heeft iedere dag meerdere aanvallen, woont 
thuis bij zijn ouders en is van hen afhankelijk voor 
hulp. 
‘’Ik denk nog wel eens aan de tijd dat Bas en ik jong 
waren en spontaan naar het strand gingen. Die tijd 
is voorbij. We blijven positief en doen er alles aan om 
te genieten van wat wél kan. Maar we zijn allemaal 
een deel van onze vrijheid en onbezorgdheid kwijt.’’
Gelukkig leven we in een land met een goede  
gezondheidszorg. Er is al veel mogelijk, ook voor 
mensen met epilepsie. Maar helaas nog lang niet 
voor iedereen. Er zijn nog te veel mensen zoals Bas, 
voor wie er geen oplossingen zijn. Voor al deze 
mensen zetten wij ons in en halen we geld op voor 
toponderzoek. Samen in de aanval! Jij, ik, wij! 

Wil je meer weten over Bas?  
Kijk op www.operatiebas.nl

Artsen hebben  
alles geprobeerd, 
maar niets werkt
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“Roos was nog geen 2 jaar toen ze in 
het UMC Groningen belandde, omdat ze 
uitvalsverschijnselen had. Geen idee wat er 
aan de hand was met ons lieve, blije pluuske. 
En geen idee wat haar, en ons, in de jaren 
daarna allemaal te wachten zou staan.” 

“Bij Roos slaat 
de epilepsie  
onvoorspelbaar 
en keihard toe.”
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Aan het woord is Iris van der Meer. Ze schrijft al jaren een 
blog over haar dochter Roos (11). Ooit met het idee dat ze 
dan familie en vrienden niet iedere keer hetzelfde verhaal 
hoefde te vertellen. Nu ook om kennis te delen met 
andere ouders. 

Een zeldzame aandoening 
“Roos kreeg de diagnose Lennox-Gastaut, een zeldzame 
aandoening met ernstige epileptische aanvallen en een 
ontwikkelingsachterstand. Bij Roos slaat de epilepsie 
onvoorspelbaar en keihard toe. Het verstoort niet alleen 
haar leven, maar ook het leven van de mensen om haar 
heen. Er zijn dagen dat ze bijna niets kan. Dan moeten 
wij haar bijvoorbeeld omdraaien, want dat lukt haar niet. 
Dan is ze echt afwezig. Maar als ze er wel ‘is’, dan is ze blij 
en geniet ze van kietelspelletjes, de natuur en de wind 
door haar haren.”

Onze grootste droom
“Onze grootste droom is dat er een behandeling wordt 
gevonden die werkt voor Roos en alle andere kinderen 
bij wie niets aanslaat. Gewoon, zodat we weer wat meer 
Roos terugkrijgen en kunnen genieten van steeds meer 
goede dagen.”

Ervaringsverhalen 
Iris vertelde uitgebreid over hun leven met Roos op onze 
site: epilepsie.nl/ervaringsverhalen. Haar vader Erik 
maakte voor de collecteweek een online collectebus aan. 
Kijk op epilepsie.digicollect.nl/roos-van-der-smaal.

In het begin 
wisten we 
zo weinig

Bekijk
de online  
collectebus 
van Roos

Vader van Roos

Roos

Joost

Geen cash? Dan hebben 
we de QR-code 

Heeft iemand geen contant geld in huis? 
Geen probleem. Via de iDEAL QR-code op 
uw collectebus kan iemand eenmalig, veilig 
en anoniem geld geven. Gewoon met de 
mobiele telefoon. Hoe dat werkt? Bekijk de 
5 stappen in de tekening.

Nieuw: uw eigen QR-code
Dit jaar werken we (ook) met persoonlijke 
QR-codes. Als uw gegevens op het hoofd-
kantoor bekend zijn, ontvangt u via uw 
collectecoördinator een eigen code. Deze 
is over de algemene code heen geplakt.  
Via e-mail of sms ontvangt u vlak voor de 
collecte uw eigen opbrengstenpagina. 
Zo ziet u tijdens de collecteweek wat u 
hebt opgehaald. Wel zo leuk! 

En nog steeds is er onderzoek nodig
Helaas blijft 30% van de mensen met epilepsie aanvallen 
houden. Ook willen we meer weten over de oorzaak van SUDEP 
(Sudden Unexpected Death in Epilepsy). Hoe zeldzaam het ook is, 
we willen voorkomen dat er mensen overlijden aan epilepsie. 

Dus zet ‘m op! 
Vertel uw buren, vrienden, familie en relaties over epilepsie en 
vraag om hun donatie. Alleen samen kunnen we de wereld voor 
mensen met epilepsie een stukje mooier en leefbaarder maken. 
Heel fijn dat u daar onderdeel van bent. 

Hartelijke groet, namens het team van EpilepsieNL,
Joost Wijnhoud, directeur EpilepsieNL

Bedankt voor 
uw inzet!
Wat fantastisch dat u dit jaar (weer) collecteert voor EpilepsieNL. Dankzij uw inzet 
kunnen we waardevol wetenschappelijk onderzoek financieren. De afgelopen 
twintig jaar hebben we maar liefst 86 onderzoeken kunnen steunen. 


