
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. Om dit te bereiken laten we onder-
zoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in voor 
betere patiëntenzorg.

Collectanten zijn HersenHelden
Onze 19.000 collectanten maken echt het verschil. Van een 
dagelijks ommetje maken zij een heldendaad. Elke voor-
deur is een kans op een betere behandeling van parkinson, 
dementie of een beroerte. De afgelopen jaren haalden we 
elk jaar meer geld op. Met dat geld betalen we belangrijk 
hersenonderzoek. Wees ook een held, word collectant! 

Collecteren zoals u dat wilt 
In overleg met de lokale organisator in uw woonplaats kiest 
u waar en wanneer u kan collecteren.  We doen er alles aan 
om u op een veilige manier geld te laten inzamelen.  
Van deur-aan-deur, tot online collecteren. 

Aanmelden als collectant
Vul de antwoordkaart in en stuur deze gratis naar ons  
terug. Of meld u aan via www.hersenstichting.nl/collecte.  
Na aanmelden krijgt u een bevestiging. De lokale organisator 
neemt enkele weken voor de start van de collecte contact 
met u op.

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 (online) 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.



Waarom collecteren?
1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Dementie, 
parkinson, depressie of hersenletsel, maar ook angststoor-
nissen, coma, migraine, epilepsie, Multiple Sclerose en 
ADHD zijn hersenaandoeningen. Bijna 4 miljoen mensen in 
Nederland hebben een hersenaandoening. En dat worden 
er alleen maar meer. Hersenaandoeningen zijn op weg de 
grootste ziekte van Nederland te worden. In veel gevallen 
bestaat er helaas nog geen behandeling die de aandoening 
kan vertragen of stoppen. Leren omgaan met zichtbare en 
onzichtbare gevolgen is dan de enige optie. 

Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je 
leven op z’n kop. Vroeg of laat raakt het ons allemaal. Kom 
daarom samen met 19.000 andere collectanten in bewe-
ging. Gezonde hersenen voor iedereen! 

Saskia kreeg op haar 46e de diagnose parkinson. “Ik was 
mezelf kwijt. Pas na 4 jaar heb ik mijn nieuwe ‘ik’ gevonden.  
Ken je me niet, dan zie je niets. De symptomen zijn 
‘onzichtbaar’. Ik ben prikkelgevoelig, snel vermoeid, heel 
druk in m’n hoofd en slaap slecht. Ik collecteer daarom 
voor meer onderzoek en betere behandeling. Help jij mij 
mee aan een toekomst waarin de ziekte te stoppen en te 
voorkomen is?” 

Er zijn meer dan 
honderd verschillende 
hersenaandoeningen, 
maar je hebt maar 
1 stel hersenen.

Collecteren helpt! 
Wij zijn heel trots op onze collectanten. Elk jaar halen 
zo’n 19.000 HersenHelden samen een groot bedrag op. 
Met die 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 voor betere patiëntenzorg 
•  Meer aandacht voor hersenaandoeningen. Zodat er 

meer erkenning en begrip ontstaat. 

Collecteren zoals u dat wilt
U kunt deur-aan-deur lopen of een online collectebus 
aanmaken en deze delen met uw familie, vrienden en 
kennissen. Allebei kan natuurlijk ook! U bepaalt dus zelf 
hoeveel tijd en wanneer u collecteert. Waar u ook voor 
kiest, elke stap is weer een stukje dichter bij gezonde  
hersenen voor iedereen. 
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