
Het jaar 2019 in één oogopslag

11 wetenschappelijke 
onderzoeksprojecten 

zijn gestart door de steun van onze
donateurs. 3 uitgelicht:

In samenwerking met initiatiefnemer 
Sam Peeters, het LUMC en de Bontius 
Stichting startte het Oogfonds een 
crowdfundingactie. 

Het doel: geld ophalen voor een innovatief onderzoek 
naar uitgezaaid oogmelanoom. Het onderzoek richt zich 
erop te ontdekken of de immuunhuishouding van het 
oog tumorcellen beïnvloedt.

40 deelnemers
Pilot crowdfundingactie

Oogfonds online€ 1.801.231 ontvangen

Zo is het besteed:

13.000

2,8 mln mensen bezochten de 
website van het Oogfonds. 
Een grote stijging ten 
opzichte van 2018.

mensen vroegen een 
informatiefolder aan en 
ontvingen deze digitaal of 
per post.

Het Nationale Oogcongres
In samenwerking met de patiëntenverenigingen 
organiseerde het Oogfonds het Nationale 
Oogcongres, met als thema 'Samen beslissen'. 
Dit jaar was het volledig volgeboekt met 

600 deelnemers. 

Waarderingsscijfer: 8.2 (gelijk aan 2018)

Blind Walk
In 2019 vond de allereerste Blind Walk plaats, als 
afsluiting van de actie Blind voor 1 Dag. Een stoet 
van tientallen mensen met oogmasker op ervoeren 
welke obstakels er zijn voor blinden en slechtzienden. 

De opbrengst van 

Samen sterk
Het Oogfonds is in 2019 gefuseerd met 
het MaculaFonds en het Glaucoomfonds. 

Doel: terugdringen versnippering in de fondsenwereld, 
efficiënte inzet van middelen, doelbesteding aan 
maculadegeneratie en glaucoom waarborgen.

De VriendenLoterij 
Kosten beheer 
en administratie  
€ 180.674

Wervingskosten  
€ 249.537

8,8%

79,0%

12,2%

Bekijk de Zienswijzer op 
 oogfonds.nl/zienswijzer

en testte ze op toegankelijkheid. 
Al deze verslagen zijn gebundeld in de Zienswijzer. 

Het Oogfonds wil blindheid en slechtziendheid zo snel mogelijk 
tot nul reduceren en maakt zich sterk voor een toegankelijke 
maatschappij voor mensen met een visuele beperking. Onze 
aandachtsgebieden:

RAAK Stimuleringsprijs
Een museum stimuleren om een collectie 
toegankelijk te maken voor mensen met 
een visuele beperking. Dat is het doel van de RAAK 
Stimuleringsprijs. We ontvingen 26 inzendingen en 

2.884 publieksstemmen.

Zienswijzer

(1,7 mln in 2018)

66.000 mensen voltooiden 
de Online Oogtest en 
Glaucoomtest om meer te 
ontdekken over hun zicht.

Doelstelling

2
1

3

1. Sonnenborgh museum & Sterrenwacht 
2. Land Art Delft
3. Kaap Skil 

Maatschappelijke 
toegankelijkheid

Voorlichting en 
preventie

Wetenschappelijk 
onderzoek

De weg naar een leven zonder glaucoom
ErasmusMC Rotterdam 
Doel is om een genetisch profiel te creëren voor 
glaucoompatiënten dat nuttig zal zijn voor meer 
gepersonaliseerde geneeskunde. Over het gebruik 
van medicatie en voedingsgewoonten op basis van 
hun genetisch profiel.

Behandeling van oogziekte CACD
Radboudumc
Het onderzoek zal onmisbare informatie opleveren 
voor het ontwikkelen van een behandelmethode 
(gentherapie). En ook inzichten voor behandeling van 
droge leeftijdsgebonden maculadegeneratie.

Onderzoek naar vaatgroei-remmende 
therapie bij natte LMD
AMC | De huidige behandeling van natte LMD bestaat 
eruit om de vorming van nieuwe bloedvaten tegen 
te gaan door het wegvangen van de groeifactor. 
Ontwikkeling van nieuwe behandelingen gericht op de 
zogenaamde tipcel zijn veelbelovend.

 Lees meer op oogfonds.nl/onderzoek

Het Oogfonds is sinds 2009 begunstigde van de 
VriendenLoterij en ontvangt een vaste jaarlijkse 
bijdrage naast de ‘opbrengst uit lotenverkoop’. 
Het bedrag:  
€ 361.611

Besteed aan 
doelstellingen 
€ 1.620.538

De top 3:

(19.300 in 2018)

(60.00 in 2018)

40 musea
met een visuele beperking bezochten

(2018: € 322.281)

Blind voor 1 Dag én de Blind Walk: 

Deelnemers Blind Walk: 

Deelnemers Blind voor 1 Dag: 

€ 25.873
60
45

Meer weten?
 oogfonds.nl/jaarverslagen


