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endParalysis: DE UITDAGING AANGAAN, IN 2020 EN DAARNA
Veel non-profitorganisaties hebben het moeilijk gehad tijdens een vreemd en nogal
uitdagend 2020. Zo ook onze stichting. Toch zijn we op koers gebleven en hebben we goed
gepresteerd. We hebben zelfs van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze strategie te
verfijnen en te investeren in de toekomst, waarbij we meer dan ooit vasthielden aan ons doel:
het versnellen van onderzoek naar de genezing van chronische dwarslaesie.
Terugkijkend op 2020 is onze meest zichtbare prestatie het bedrag dat we hebben
geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek: meer dan €46.000.
- In de eerste plaats hebben we een onderzoeksproject gefinancierd dat zich richt
op de regeneratie van axonen/zenuwen. Neurale regeneratie is, naast littekenverlichting,
inderdaad een cruciale uitdaging op weg naar functioneel herstel na chronische
ruggenmergletsels. De zogenaamde “KN gecombineerde-gentherapie” werd ontdekt door
het Blackmore Lab (Marquette University). Dr. Perlmutter (Universiteit van Washington) zal de
eerder uitgevoerde dierproef vlak na de laesie repliceren om na te gaan of deze therapie ook
axonale groei in chronische settings kan ontsluiten.
- Ten tweede hebben wij besloten een alternatieve therapie voor het oplossen van het
litteken te steunen: PNNi, een geneesmiddel dat veelbelovende resultaten heeft laten zien
toen het in het VK op knaagdieren werd getest. Waarom deze potentiële therapie aan onze
portefeuille toevoegen? Voornamelijk omdat het gaat om een geneesmiddel dat al op de
plank ligt en dat nu al wordt gebruikt om mensen te behandelen (zeldzame ziekte). Mocht het
veilig en effectief blijken in de chronische fase van zenuwletsels, dan kunnen wij dankzij deze
herbestemmingstrategie de weg naar de dwarslaesiepatiënten zeker verkorten!
EndParalysis heeft altijd in het teken gestaan van samenwerking en het delen van zowel
kennis als middelen. Deze filosofie is ook van toepassing op dit laatste project aangezien
we hebben samengewerkt met twee andere stichtingen. Wat dat betreft willen we de Marina
Romoli Onlus (Italië) en de GUSU2Cure stichting (VS) oprecht bedanken, die onze uitnodiging
hebben geaccepteerd om de PNNi studie samen met ons te financieren.
Last but not least, zoals hierboven al werd aangestipt, gaf dit jaar ons de gelegenheid om
na te denken. Hoe kunnen we een echt verschil maken? Hoe verhogen we het tempo van
de vertaling van potentiële therapieën? Hoe zorgen we ervoor dat ten minste één van de
veelbelovende therapieën zo snel mogelijk op patiënten wordt getest en hopelijk positieve
resultaten oplevert? We zijn momenteel stappen in die richting aan het zetten, dus houd
endParalysis in de gaten!
Volg ons:

@endParalysis

@endParalysis

@endParalysis

@endParalysis

Corinne Jeanmaire
Oprichster en voorzitter
endParalysis.org
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A
CRITICAL
CHRONIC &CHRONISCHE
GLOBAL NEED
EEN
URGENTE

BEHOEFTE
2,5 - 3 miljoen

mensen leven met een dwarslaesie
De gevolgen van een ruggenmergletsel beperken zich niet
tot de onmogelijkheid om te LOPEN en STAAN. Voor veel
mensen betekend het ook continue chronische pijn en:

GEEN of BEPERKTE
•
•
•
•
•

Mattie, Irland,
Vanaf zijn nek verlamd
Oorzaak: meningitis

Foto: ©endParalysis.org

ademhalingsfunctie*
hand- en armfunctie*
blaas en darmen functie
sexuele functie
gevoel beneden het
laesieniveau

Mattie, Ireland,
Paralyzed from the neck down
Cause: meningitis
24/7 assistance needed, including breathing

* for cervical injuries

* voor hoge dwarslaesie
Photo: ©endParalysis.org
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ONS DOEL & MISSIE

Wij versnellen het onderzoek
naar genezing chronische
dwarslaesie door:

•
•

het mede-financieren van klinischrelevante en grensverleggende
onderzoeksprojecten

promotie van een integrale, doel-

gerichte, samenwerkende aanpak van
dwarslaesie onderzoek

Anita, Nepal
Vanaf de taille verlamd
Viel uit een boom

Foto: ©endParalysis.org
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ONZE
SUCCESSEN &
ACTIVITEITEN IN

2020
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ONZE 2020 ONDERZOEKSPROJECTEN
MEER BELANGRIJKE STAPPEN OP WEG NAAR ONS DOEL
Vanaf 2015 hebben wij aanzienlijke middelen uitgetrokken voor diverse studies (*) die erop
gericht zijn het litteken aan te pakken dat zich enkele dagen/weken na een laesie ter hoogte van
het ruggenmerg vormt. Dat litteken, vooral bij CHRONISCHE ruggenmergletsels, belemmert de
axonale hergroei. Het neutraliseren ervan is dus een essentiële stap naar herstel na chronische
dwarslaesie. Maar het is even essentieel om de hergroei van axonen na de laesie actief te
bevorderen. Daarom hebben we besloten onze portefeuille uit te breiden en ook een studie op
dit laatste gebied te steunen. In 2020 hebben we in totaal € 46.791 uitgegeven om twee studies
mogelijk te maken die beide complementaire aspecten bestrijken.

1
2

KN Gecombineerde gentherapie voor axon-hergroei
(Blackmore’s lab en Perlmutter’s lab- USA): Dit project
bevordert
een veelbelovende nieuwe gentherapieaanpak
voor het verbeteren van de axongroei na
ruggenmergschade. Het is gebaseerd op een recente
ontdekking van Dr. Blackmore’s lab dat een combinatie van
twee transcriptiefactoren, Klf6 en Nr5a2 (KN), robuuste en
zeer betrouwbare groei van corticospinale tractus (CST)
axonen stimuleert. Het doel van dit project is om in de
richting van translatie te gaan door te bepalen of KN even
effectief is in een meer chronisch en klinisch relevant model
van ruggenmergkneuzing in het laboratorium van Steve
Perlmutter aan de Universiteit van Washington. Voor meer
info over het project en de selectie ervan, lees dit blogbericht.
PNN orale behandeling (Dr Kwok- Universiteit van
Leeds- VK): PNNi verwijst naar een molecuul dat reeds
op de markt is (gebruikt voor de behandeling van een
zeldzame ziekte). In dierproeven heeft het geneesmiddel
veelbelovende resultaten laten zien wanneer het in het
acute (d.w.z. zeer vroege) stadium van de dwarslaesie werd
gebruikt. Het molecuul lijkt zowel het PNN (PeriNeural Net)
als het litteken te neutraliseren, die beide de hergroei van
zenuwen verhinderen. Het doel van deze nieuwe studie is de
behandeling te testen op ratten met chronische laesie en de
meest optimale doses te bepalen. Het belangrijkste voordeel
van deze therapie, indien de resultaten worden bevestigd en
de bijwerkingen beheersbaar zijn, is uiteraard een kortere
weg naar de klinieken, aangezien het geneesmiddel reeds is
goedgekeurd!

(*) Zie de volgende pagina van dit verslag en onze website (“onderzoek”) voor meer info over lopende en eerdere studies.
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ONZE ONDERZOEKSPORTEFEUILLE TOT NU TOE
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ONS PLEIDOOI VOOR BETER ONDERZOEK: WORKING 2 WALK SYMPOSIUM
VAN EEN MICRO-NIVEAU NAAR
EEN MACRO-PLAATJE, VAN
MINIMAAL FUNCTIONEEL
HERSTEL NAAR GENEZING:
WAT KUNNEN WE DOEN?
Een presentatie door
Corinne Jeanmaire
stichting endParalysis

ONLINE
PRESENTATION

Watch Here
(as of 19.50‘
till 34.27’)

20
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INFORMATIE OVER ONDERZOEK EN KLINISCH ONDERZOEK
We hebben dit jaar opnieuw een voor iedereen leesbaar
overzicht beschikbaar gesteld om de dwarslaesie-gemeenschap te informeren over de voortgang op het gebied van
dwarslaesie onderzoek zowel in het lab (op dieren) als in de
kliniek (op mensen)

THIS proeven
NEW WEBSITE
OFFICALLY
Zijn er klinische
waaraanWAS
patiënten
kunnenLAUNCHED
deelnemen?
Met verschillende wereldwijde partners bieden wij een platform
m.b.t.:
WERELDWIJD KLINISCH ONDERZOEK

2020/ 2021
OVERZICHT
(chronische dwarslaesie

pre-klinisch en klinisch onderzoek)

Klik hier

An initiative by:
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ONZE DANK
GAAT UIT
NAAR...
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ONZE DONOREN, SPONSORS EN SUPPORTERS
Onze dank gaat uit naar alle royale donoren/sponsors, privé of bedrijfsmatig (fuelService, Smartgroup en Multiadapt) die
vertrouwen in ons hebben met hun donaties. Verder, worden we omringd en geholpen door een aantal kleine ondernemingen
die tijd aan ons besteden wanneer we professioneel advies of steun nodig hebben of een ruimte om elkaar te ontmoeten,
te (net)werken. Dit alles gratis, zodat endParalysis scherp, fris, professioneel en verbonden blijft. Dank aan jullie allemaal!
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WERELDWIJDE PARTNER-ORGANISATIES
We zijn erg trots om te mogen samenwerken met:
- Spinal Research (VK), U2FP (VS), Wings for Life (Oosterijk, nieuw
partnership vanaf eind 2019) om wetenschappelijke kennis en
netwerken te delen, en om doelgerichte onderzoeksprojecten
samen te financieren,
- De Europese Dwarslaesie Federatie (ESCIF), de dwarslaesievereniging Alarme, en Dwarslaesie Organisatie Nederland
(DON), die respectievelijk de dwarslaesie-gemeenschap
vertegenwoordigen in Europa, Frankrijk en Nederland.
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DANK AAN ONS TEAM

&

ONZE VRIJWILLIGERS

Amina Abed

Eva Alexandra

Elise Adriaanse

Gianluca Ariello

Dr. Mark Bacon

Serena Gravili

Jo Baltus

Annemie Heselmans

Jos Dekkers

Mohammed Kabbara

Dr. Elly Hol

Ruwan vd Leeuwen

Corinne Jeanmaire

Desirée Van Lieshout

Dr. Janneke Stolwijk

Ruth Purves

Jaap Pipping

Marc Renckens

Chris Powell

Andries Riedstra

Thierry Schmitter

Emre Sahare

Dr. Jerry Silver

Beverley Saunders

Dr.
Dr. Joost
Joost Verhaagen
Verhaagen

Fons Weijtens

15

FINANCIËN

2020

100%
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FINANCIËN IN 2020

... EN VANAF HET BEGIN
FONDSENVERDELING OVER ONDERZOEKSPROJECTEN

TOTALE INKOMSTEN

EXTERNE
DONATIES

€24.219

Externe donaties

€24.219

Interne donaties*

€1.014

Rente op spaargeld

-

TOTAAL 2020

€25.233

Jaar

100,000
80,000
60,000
40,000

Privépersonen 43%

2015 2016

BALANS EIND 2020

2017

2018

0

2015

25.000

22.562

2016		

0		

20.668

2017

30.000

46.085

2019

34.000		

47.607

2020

46.791

24.219

TOTAL

2019 2020

CH’ASE

CRP

PNNi

KN gen

Externe inkomsten (**)

2014

2018

20,000

Stichtingen en bedrijven 57%

Onderzoekfinanciering

10.705

40.000		

€175.791

13.204

€185.272

Bank saldo: € 9,260 (op 31 december 2020)

Externe inkomsten **

ACTIVA
Lopende rekening ING

PASSIVA
€4.100

Spaarrekening ING
PayPal rekening

€5.180

TOTAAL (31 dec. 2020)

€9.280

Ingehouden opbrengst

** Alle inkomsten behalve interne donatie die door de bestuursleden van endParalysis worden gedaan om de operatiionnelle kosten van de stichting te dekken.
€9.280

€0
TOTAAL 2020

100%

€9.280

VAN UW DONATIE NAAR

ONDERZOEK

*

2020 TOTALE KOSTEN
ONDERZOEK
KOSTEN

€46.791

PNNi onderzoek

€30.835

KN Combi gen onderzoek

€15.956

Operationele kosten*
TOTAAL 2020

PNNi therapie: 66%
KN: Combi-gentherapie: 34%

€1.014
€48.005

(*) De “interne donaties” dekken alle operationele kosten van de
stichting, zodat

100% van de externe donaties/ uw donaties voor

niets anders dan onderzoek worden gebruikt. Dit jaar werden de
“interne donaties” opgebracht door bestuursleden van endParalysis
(t.h.v.

€729)

en

door

Duitsland , t.h.v. €285€)

de

MAECENATA

STIFTUNG

(TGE
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DOE
MEE
@endParalysis

36

@endParalysis

@endParalysis

@endParalysis
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DONEER AAN ONS
We hebben geen betaalde staf
en de beperkte operationele
kosten van de stichting worden
betaald door het bestuur

WERF FONDSEN OF HELP ONS
Alle dwarslaesie patiënten zijn na een
paar weken “chronisch” en zullen dus
baat hebben aan een behandeling voor
chronische letsels

Wordt vrijwilliger!
We kunnen altijd hulp gebruiken

100%

100%
van uw gift
gaat naar
onderzoek!

voor
chronische
dwarslaesie

DONEER

Unfreeze Your Body/ Your mind
Start een challenge

DAAROM

100%

100%

voor sensomotorisch
herstel

transparantie
& wereldwijde
samenwerking

We werken samen met grote
stichtingen om middelen en
kennis te genereren. Jaarverslagen online beschikbaar

+
BELASTING
AFTREK

We steunen geen
“compenserende“ behandelingen of robotica. We focussen op
biologisch herstel.

Doneer gratis!
Koop iets online met Sponsorkliks

Ondersteun ons / volg ons!
endParalysis

endParalysis

endParalysis

endParalysis
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IN THE SPOTLIGHT:

UNFREEZE

CHALLENGE

door Corinne

Moedig
Corinne aan
to om haar uitdaging te
voltooien door een donatie te
doen aan endParalysis,

klik hier

In 2020 startte Corinne haar Unfreeze Your Body & Mind Challenge en nam het op
zich om regelmatig full body yoga te beoefenen en, last but not least, geld in te
zamelen voor dwarslaesie-onderzoek. Deze uitdaging loopt nog, Donaties welkom!

Lees meer over Corinne’s
challenge
(Meer dan € 8.000 ingezameld, 100% bestemd voor onderzoek naar genezing)

40

41
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Unfreeze
Your
Body!
Stel je uitdaging in
Bezoek ons fondsenwerving
platform

Foto: ©endParalysis.org
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Non-profit (ANBI)
geregistreerd in Eindhoven, NL
onder de naam:
Stichting endParalysis.org
KvK: 59372087

Neem contact met ons op:
info@endParalysis.org
www.endParalysis.org
Tel: +31 622 788798
Stichting endParalysis
Cederlaan 135
5616SC EINDHOVEN

Doneer
Doe mee

Foto: ©endParalysis.org
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