KRACHTIG TEGEN SPIERZIEKTEN

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor de 200.000 mensen met een spierziekte
in Nederland. Het is ons doel om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is
wetenschappelijk onderzoek. We financieren en stimuleren onderzoek naar genezing en,
omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven van
patiënten nu. We kunnen dit alles doen dankzij donaties en de inzet van vele vrijwilligers.

100% TEGEN SMA

Het geld dat bij ons speciaal voor de strijd tegen SMA binnenkomt, gaat voor
100% naar onderzoek voor SMA. We werken hiervoor samen met gerenommeerde
wetenschappers, en natuurlijk hebben we het CBF keurmerk en de ANBI status.
Je kunt er dus zeker van zijn dat je geld goed terecht komt, en dat je gift fiscaal
aftrekbaar is. Bovendien maken we de toegekende onderzoeken en de resultaten
ervan altijd openbaar op prinsesbeatrixspierfonds.nl/sma

prinsesbeatrixspierfonds.nl/sma

Algemeen Nut Beogende Instelling
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Isa op den Kelder, 7 jaar

DE ENIGE ZEKERHEID IS DAT HET SLECHTER WORDT

Isa op de Kelder heeft de erfelijke spierziekte spinale musculaire atrofie ofwel SMA. Door deze
ziekte worden alle spieren in het lichaam steeds zwakker en dunner, en raakt een patiënt
verlamd. Hoe jonger je SMA krijgt, hoe heftiger de symptomen. Baby’s met SMA overlijden
meestal binnen twee jaar aan ademhalingsproblemen, voor kinderen en volwassen bij wie de
ziekte zich openbaart is het verloop per persoon verschillend. Dat zorgt - naast de fysieke
klachten - voor ook nog eens veel onzekerheid in het leven van patiënten en hun familie.

JOUW ACTIE MAAKT HET VERSCHIL

Er zijn heel veel manieren om in actie te komen voor ‘SMA de wereld uit!’. Je kunt zelf een
actie starten of samen met ons iets bedenken dat bij je past. Van sponsorloop tot braderie,
van benefiet dansvoorstelling tot veiling. Het mooie van een actie is niet alleen dat het geld
opbrengt, maar ook dat het SMA meer bekendheid geeft. Wie weet breng je mensen op het
idee om zelf in actie te komen. Op sma.spieractie.nl vind je meer informatie en kun je
gemakkelijk je persoonlijke actiepagina aanmaken. Hulp nodig? Neem contact met ons op
via actie@spierfonds.nl of bel 070 3 607 607

LAAT JE INSPIREREN
‘SMA DE WERELD UIT!’ DOOR
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Isa is één van de bijna 200 SMA-patiënten die meedoen aan een
landelijk registratie-onderzoek. Hiermee wordt het verloop van de
ziekte beter in kaart gebracht. Dat levert belangrijke informatie op
voor de toekomstverwachting van patiënten maar ook voor betere
zorg. Daarnaast legt dit onderzoek een stevigere basis voor
wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van SMA.
Registratie is noodzakelijk om een eventuele behandeling te
kunnen testen.
Kijk voor meer informatie over lopende onderzoeken op prinsesbeatrixspierfonds.nl/sma
Met ‘SMA de wereld uit!’ zamelen we geld in voor nog meer
onderzoek, specifiek voor SMA. Doe je mee?

Een spier in goede
conditie is sterk en
heeft volume.

Door SMA verslapt een
spier en wordt zichtbaar
dunner.

Isa’s vader Bas gaat voor zijn dochtertje door de modder tijdens
Mud Masters. De opbrengst van dit evenement vol hindernissen
gaat natuurlijk naar SMA-onderzoek.

Sylvi van Bennekom, 10 jaar, heeft zelf SMA, en haar eigen
Allesbedrijf waarmee ze op alle mogelijke manieren geld ophaalt.
Sinds de start heeft ze al meer dan €15.000,- ingezameld.

€

Vraag de kant-en-klare Spierpot aan via actie@spierfonds.nl en
geef ‘m een goede plek. Op je club, school, werk of in een winkel.

DONEER
DIRECT

Je kunt ook direct doneren op NL82 INGB 0000 0009 69
t.n.v. Prinses Beatrix Spierfonds, omschrijving SMA.

