
Endparalysis
foundation 
Geef ze een toekomst 
zonder verlamming! 



ANITA (NEPAL)
Vanaf haar middel verlamd
Viel uit een boom

Geef ze een 
toekomst 
zonder 
verlamming!  



AMELI (NL)
Auto ongeluk
Vanaf haar middel verlamd
 

Een toekomst zonder verlamming?

We kunnen
allemaal bijdragen! 

Wereldwijd leven circa 3 miljoen mensen met 
een dwarslaesie 

Meestal zijn mensen jong getroffen

Een dwarslaesie is nog niet te genezen…

Maar wetenschappers zeggen nu: 
“Functioneel herstel na een dwarslaesie
zal mogelijk worden”.



JASMIN (FINLAND)
Aangereden door een auto
Vanaf haar nek verlamd 
24/7 ondersteuning bij ademhaling

Ons doel, onze missie:
Onderzoek naar genezing van chronische 
dwarslaesie versnellen:

Doelgerichte onderzoeksprojecten 
(mee) financieren

Samenwerking promoten om 
de kloof naar genezing te 
overbruggen
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Onze wetenschappelijke commissie

Prof. Joost Verhaagen 
Hoofd van het Laboratorium 
voor Neuroregeneratie.
Netherlands Institute 
for Neuroscience
Amsterdam - NL

Dr. Mark Bacon
Executive and 
scientific director.
Spinal Research 
foundation - VK

Prof. Jerry Silver
Department of 
Neuroscience.
Case Western Reserve 
University - VS

Prof. Elly Hol
Hoogleraar Gliabiologie 
van Hersenziekten.
Hersencentrum 
Utrecht - NL

We financieren alleen 
projecten die…

Wetenschappelijk en financieël goed 
onderbouwd zijn

Goedgekeurd zijn door een bekwame 
wetenschappelijke commissie

Bijdragen aan de toepassing van 
veelbelovende therapieën op mensen  

Bijdragen aan algehele wetenschappelijke 
vooruitgang naar het herstel



Ons huidige project: CHASE-IT
Doel: 
een veelbelovende therapie 
(Chondroitinase) voor onderzoek 
op mensen gereed maken (met 
deelname van  Prof. Joost 
Verhaagen- NL)

Potentieel: 
Ch’ase biedt een kans tot herstel 
/ verbetering van ademhaling, 
blaas-controle en beweging

Herstel na een 
dwarslaesie

zal mogelijk 
worden!  



Team:
Het “CHASE-IT” project, geïnitieerd door de Spinal Research 
foundation is een internationale samenwerking tussen 
verschillende onderzoekers: Dr. J. Verhaagen (Netherlands 
Institute for Neuroscience, Amsterdam), Dr. E. Bradbury 
(King’s College London), Dr. E. Muir (University of Cambridge), 
Dr. R. Yáñez-Muñoz (Royal Holloway, University of London).

Mechanisme: 
Bij dierproeven heeft de toepassing Ch’ase herhaaldelijk 
bewezen het litteken te verminderen, dat een paar dagen of 
weken na het letsel in het ruggenmerg verschijnt, zodat de 
groei van zenuwen kan worden bevorderd. 

 



Onze partners 

Overheid

Investeerders

Onderzoekers

Patiënten

NGO’s

Patiënten- 
organisaties

Clinicus

Samen een 
stap verder…



Onze 
inspiratie…

Delen… 
Verbinden… 
Synergie bereiken
Net zoals de biologie 
ons laat zien! 



Steun ons want wij zijn…
Strikt wetenschappelijk 

Gefocust op meerwaarde door samenwerking

Flexibel en doelgericht

Kleinschalig en doorzichtig: 
100% van de donaties gaat naar onderzoek!

Pragmatisch maar innovatief 

Realistisch maar gepassioneerd! 

Grenzen verleggen…
Kleinschalig en flexibel, we 
hebben maar EEN ENKEL 
DOEL: 
De genezing van chronische 
dwarslaesies! 



MATTIE (IERLAND)
Meningitis
Vanaf zijn nek verlamd
24/7 ondersteuning bij ademhaling

Geef ze een 
toekomst 
zonder 
verlamming!  



Corinne Jeanmaire
Oprichtster

Verlamd vanaf haar middel sinds 2001

Een stap verder denken!
Laten we verder kijken dan 
onszelf en het enorme huidige 
wetenschappelijke potentieel 
benutten om levens te verbeteren. 
De volgende generaties zullen er 
baat bij hebben…

…Ze mogen ademen… rennen, 
spelen, dansen…

“ “
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