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Hoornvliesaandoeningen komen wereldwijd vaak voor en zijn een
belangrijke oorzaak van slechtziendheid en blindheid. Binnen het
Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam worden veel patiënten
gezien met een moeilijk behandelbare hoornvliesaandoening, veelal
doorverwezen door hun oogarts. Een groot deel van deze patiënten
kan met succes worden behandeld. Voor een aantal patiënten echter
is nog geen adequate oplossing voorhanden. Hiervoor is extra onderzoek noodzakelijk. Het Researchfonds Corneacentrum Nederland
is opgericht om het wetenschappelijk onderzoek in ons centrum te
ondersteunen.
Ú kunt ons helpen vooruitgang te bereiken door middel van een
financiële bijdrage. Bij deze informatiefolder vindt u een machtigingsformulier waarop u kunt aangeven op welke wijze u ons onderzoek
wilt ondersteunen.
Wij houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen en de resultaten van het onderzoek. Wanneer u zich aanmeldt via onze website: www.corneacentrum.nl, ontvangt u onze nieuwsbrief met alle
wetenswaardigheden.
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Onderzoeksgebieden
Keratoconus:

Keratoconus ontstaat door een progressieve vervorming
van het hoornvlies met aantasting van het gezichtsvermogen. Het is belangrijk de aandoening reeds tijdens de
kinderjaren te herkennen en te behandelen om toename
van de afwijking te voorkomen.

Herpes simplex keratitis:

Terugkerende herpesinfecties van het hoornvlies kunnen
leiden tot slechtziendheid en blindheid van het aangedane
oog. Toepassing van een virusremmend middel kan preventief worden ingezet bij patiënten met een verminderde
weerstand tegen het virus.

Corneale blindheid:

Hoornvliesziekten vormen een belangrijke oorzaak van
blindheid in landen met beperkte medische voorzieningen.
Een hoornvliestransplantatie is daar meestal niet mogelijk
vanwege de hoge kosten en het risico op verdere complicaties. Een kunsthoornvlies zou hier uitkomst kunnen bieden.

Droge ogen:

Een verstoorde bevochtiging van het oogoppervlak kan
diverse klachten veroorzaken die het dagelijks functioneren
danig belemmeren. Meer verfijnde methoden van diagnostiek zijn noodzakelijk om patiënten de meest passende
oplossing te kunnen bieden.
Meer informatie over de diverse oogaandoeningen waar
het Researchfonds zich op richt via onze website: www.
corneacentrum.nl
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Indien u het werk van het Researchfonds Corneacentrum
Nederland wilt steunen, kunt u gebruik maken van bijgevoegde
machtiging. Vul uw gegevens in en het door u
gekozen bedrag en stuur het machtigingsformulier op
naar:

Stichting Researchfonds Cornea Centrum Nederland
t.a.v. Fleur de Lange
Antwoordnummer 879, 1500 VB Zaandam

Met

onze visie
Een postzegel is niet nodig!

U kunt uw bijdrage ook overmaken op ons rekeningnummer:
NL73 RABO 01201.83.099 o.v.v. gift.

en

uw hulp

Alle giften zijn fiscaal aftrekbaar omdat onze stichting een maatschappelijk doel dient en beschikt over een ANBI
verklaring (algemeen nut beogende instellingen).
Wij danken u hartelijk voor uw steun aan ons onderzoek!

Researchfonds
Cornea Centrum
Nederland

