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Dank u wel!

Dankzij uw gift, legaat of erfstelling kunnen wij meer 
doen ter ondersteuning van jonge onderzoekers op het 
gebied van interstitiële longaandoeningen (ild).  
De ild care foundation ondersteunt verder patiënten- en 
wetenschappelijke bijeenkomsten en verzorgt voorlich-
tingsmateriaal. Steunt u dit initiatief en wilt u een gift 
doen, dan kunt u die overmaken naar bankrekeningnum-
mer NL14 INGB 0653 4346 42 t.n.v. de ild care  
foundation te Ede.

Uw gift fiscaal aftrekbaar

De belastingdienst heeft de stichting ild care foundation 
aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ 
(ANBI). Hierdoor zijn onder bepaalde voorwaarden giften 
fiscaal aftrekbaar. Wilt u hier meer over weten,  
kijk dan op www.anbi.nl en www.ildcare.nl onder ‘sponsor-
mogelijkheden’.

Wij ontvingen de afgelopen jaren diverse giften 

• een gift van € 1.000 van een patiënt uit Hong Kong
• een gift van € 250 van een patiënt uit Qatar
• een gift van € 250 van een patiënt ingezameld ter ere 

van  een 25-jarig huwelijkscadeau
• een gift van € 710 van een longfibrosepatiënt uit  

Maastricht, Guus Keijsers heeft ter ere van zijn laatste 
verjaardag alle vrienden en familie verzocht een 
donatie aan de foundation te doen

• een gift van € 500 van een dankbare patiënte

Wij ontvingen de volgende subsidies

• € 5.000 van de Sarcoïdose Belangenvereniging Neder-
land ter ondersteuning van het onderzoek naar de rol 
van bewegen en voorkomen van spierfunctieverlies

• € 20.000 van TEVA, Nederland ter ondersteuning van 
het promotieonderzoek van Anne Cremers

De ild care foundation mag rekenen op steun van 

Sarcoïdose belangenvereniging Nederland; Longfibrose-

patiëntenvereniging; Almirall BV; Astra-Zeneca BV; 
Boehringer Ingelheim BV; Chiesi; iDoctor; InterMune; 
Lysiac; NPN drukkers; Takeda; Team Notarissen,  
Maastricht; Teva Nederland BV; Pauwels Congres  
Organisators en Pharmalead.

Ook alle andere goede gevers hartelijk bedankt!

Dankzij de steun is o.a. een bijdrage geleverd aan

•  de uitgave van het medische tijdschrift ild care today  
en daarmee streven we ernaar de problematiek rondom 
ild bij een breed publiek onder de aandacht te brengen, 
dit blad wordt inmiddels meegestuurd met Medisch 
Contact

•  de uitgave van het proefschriftvan dr. Remy Mostard, 
dr. Willemien de Kleijn en dr. Anne Cremers

•  het onderzoek naar de verschillende polymorfismes, 
waardoor reacties op verschillende medicatie in betere 
banen kan worden geleid en ernstige (long)complica-
ties kunnen worden voorkomen

•  het onderzoek naar het verminderen van moeheid en 
verbeteren van conditie en spierkracht bij sarcoïdosepa-
tiënten en longfibrosepatiënten door Rik Marcellis 
MSc, fysiotherapeut afdeling fysiotherapie, MUMC, 
Maastricht

•  het onderzoek naar de epidemiologie van longziekten, 
i.h.b. interstitiële longaandoeningen op Aruba en in 
een aantal perifere ziekenhuizen in Nederland door de 
studenten geneeskunde Duco Deenstra en Niek  
Wolvetang

•  congresbezoeken van diverse onderzoekers betrokken 
bij het ild care expertise team, ZGV, Ede om de onder-
zoeksresultaten te presenteren. 

Voor meer informatie over de activiteiten van de ild care 
foundation zie de jaarverslagen en informatie op de  
website. U kunt daar ook de nieuwe voorlichtingsfilm  
vinden: www.ildcare.nl


