
Kom in beweging
Collecteer meeDe Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen 

voor iedereen. We zetten niet in op één aandoening, maar 
investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersen-
aandoeningen helpen voorkomen, afremmen of genezen. 
Nu en in de toekomst. 

Daarom investeert de Hersenstichting breed in baanbrekende 
oplossingen die hersenaandoeningen helpen of genezen. 
Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we 
voorlichting en zetten we ons in voor betere patiëntenzorg.

De Hersenstichting kan niet zonder vrijwilligers. Jaarlijks 
halen onze collectanten een groot bedrag op, waar de 
Hersenstichting haar activiteiten voor een deel van kan 
betalen. Helaas wordt nog niet overal gecollecteerd.

Er is nog steeds behoefte aan collectanten. 
Aan mensen zoals u!

In overleg met uw organisator kunt u aangeven waar en hoe 
lang u wilt collecteren. Elke bijdrage is van harte welkom. 
U helpt hersenpatiënten - nu en in de toekomst.

Meld u nu aan als collectant. Door de antwoordkaart 
op te sturen of via aanmelding op de website 
www.hersenstichting.nl/collecte.

Hersenstichting
Postbus 191, 2501 CD Den Haag,
070 - 360 48 16, 
www.hersenstichting.nl
IBAN: NL18 INGB 0000 000 860

Hersenstichting
Antwoordkaart

Ja,   ik wil graag meehelpen aan de collecte van 
de Hersenstichting.

 Ik word collectant.

 Ik wil helpen bij de organisatie van de collecte.

Kaart invullen in blokletters s.v.p.

Voor- en achternaam:  m/ v

Adres en huisnummer:

Postcode en plaats:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

E-mail:

Of meld u aan via www.hersenstichting.nl/collecte.



 Voor wie collecteer je?Waarom collecteren?
Maar liefst 1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. 
Denk bijvoorbeeld aan dementie, Parkinson, een beroerte, 
depressie en migraine of hersenletsel na een ongeluk. 
Hersenaandoeningen zijn hard op weg de grootste ziekte 
van Nederland te worden. Dat mogen we niet laten 
gebeuren.

Want een hersenaandoening zet niet alleen jouw leven op 
z’n kop, maar ook dat van je omgeving. Vroeg of laat raakt 
het ons allemaal. In veel gevallen bestaat er helaas nog geen 
behandeling die de aandoening kan vertragen of stoppen. 
Leren omgaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen is 
dan de enige optie.

Dit moet stoppen. Daarom komen we samen in beweging 
voor gezonde hersenen voor iedereen.

Welke hersenaandoeningen zijn er?
Hieronder een lijst met voorbeelden van
hersenaandoeningen waarvoor de Hersenstichting zich inzet.

Wat doen we met de opbrengst?
Met de opbrengst kunnen we grotere stappen maken 
naar gezonde hersenen voor iedereen. We besteden het 
geld aan:
•  Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en 

behandeling van hersenaandoeningen
•  Projecten om de zorg voor patiënten te verbeteren
•  Ontwikkeling van voorlichting voor meer erkenning en 

herkenning van iedereen met een hersenaandoening. 

Collecteren helpt!
De Hersenstichting ontvangt inkomsten via loterijen, 
bedrijven en heel veel particulieren. Mensen zoals u. 
Met de collecte kunnen mensen gemakkelijk en snel een 
bijdrage leveren aan ons doel: gezonde hersenen voor 
iedereen. Daarom zijn collectanten zoals u zo belangrijk! 
Jaarlijks halen ze een groot bedrag op, waarmee we meer 
kunnen investeren in onderzoek, betere patiëntenzorg en 
voorlichting.

Collectant worden?
Elk jaar komen ruim 18.000 collectanten in beweging voor 
gezonde hersenen. Dat kan op de manier die u het fi jnst 
vindt: u bepaalt samen met de organisator waar u 
collecteert, hoeveel tijd u er aan besteedt en op welke dag. 
Waar u ook voor kiest, elke stap is er weer één. 

Laat je hersenen 
niet zitten,
kom in beweging voor 
de Hersenstichting
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