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Geachte heer/mevrouw,
Al meer dan 30 jaar voert de dienst oogheelkunde op UZA onderzoek op
topniveau. Dit onderzoek en onze expertise wordt dagdagelijks gebruikt om
slechtzienden verder te helpen.
Recentelijk is het UZA erin geslaagd om het gezichtsveld te herstellen van
blinden en slechtzienden met een ondoorzichtig hoornvlies. Via baanbrekend
onderzoek toonden we aan dat stamceltherapie blindheid kan behandelen.
Ons labo kweekt stamcellen uit een stukje gezond oogweefsel van de patiënt of
van een donor op, tot een vliesje dat op het beschadigd hoornvlies getransplanteerd wordt. Het opgekweekte vliesje maakt het hoornvlies doorzichtig en geeft
de patiënt een bruikbaar zicht.
Dankzij de UZA Foundation kunnen we blijven investeren in innoverende
oogheelkundige projecten. Vandaag nog experimenteel maar mogelijk in de
toekomst van levensbelang voor patiënten zoals Bram.

“Ik had niets te verliezen, ik kon mijn zicht terugwinnen”
Bram (28): “Vijf jaar geleden kon ik na een werkongeval nog amper zien. Toen ik op zoek was naar een behandeling, kwam
ik in contact met professor Tassignon van het UZA en haar innovatieve hoornvliestransplantatie met opgekweekte stamcellen. Omdat ik weinig te verliezen had, waagde ik mijn kans. We zijn nu enkele jaren en operaties verder en ik zie veel beter.
Na het ongeval kon ik amper mijn eigen voeten zien, nu kan ik dankzij mijn verbeterd zicht opnieuw zelfstandig ﬁetsen en
op de computer werken.”

UZA WIL HOORNVLIEZEN OP MAAT PRINTEN

UW GIFT VERANDERT LEVENS

Onze expertise op vlak van regeneratieve oogheelkunde is
bij de beste van Europa. Onze ambitie reikt ver. We willen
kunstmatige hoornvliezen op maat maken via 3D-printing.
Zo kunnen we blinden en slechtzienden op een meer
gestandaardiseerde manier helpen.

Graag nodig ik u uit om dit baanbrekende project te ondersteunen. Dankzij uw gift en de investering van onze partner,
het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek in Vlaanderen,
kunnen we deze innovatieve technologie verder ontwikkelen
en het zicht van onze patiënten verbeteren.

Van harte dank,
Prof. dr. Marie-José Tassignon
Diensthoofd oogheelkunde UZA
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Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een ﬁscaal attest.
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