
Lopen? 
Dansen? 
Autorijden?

Kinderhersenen
bepalen alles

Word Founder van het  
Kinderhersencentrum 
www.kinderhersencentrum.nl



Specialisten en wetenschappers 
bundelen hun krachten in het nieuwe 
expertisecentrum van het Erasmus MC 
- Sophia Kinderziekenhuis om kinderen 
met een aandoening aan het hoofd, de 
hersenen en de zintuigen een optimaal 
niveau van functioneren en participeren 
in de samenleving te geven. Door Founder 
te worden maakt u de realisatie van dit 
bijzondere expertisecentrum mogelijk  
en draagt u bij aan de beste zorg voor 
zieke kinderen.

Help mee met de realisatie van  
het Kinderhersencentrum

Word Founder van het Kinderhersencentrum

U bent al Founder van het 
Kinderhersencentrum met een donatie 
vanaf 5.000 euro tot ieder gewenst bedrag. 
Met de oprichting van het 
Kinderhersencentrum zetten we een 
belangrijke stap in het  realiseren 
van gezondheidswinst voor kinderen 
met een ontwikkelingsachterstand of 
hersenaandoening. 

Als Founder van het Kinderhersencentrum:
• Krijgt u een naamsvermelding  
 op het bord bij de ingang van het  
 Kinderhersencentrum
• Wordt u betrokken bij alle belangrijke  
 mijlpalen rondom de realisatie van het   
 Kinderhersencentrum
• Ontvangt u een exclusieve uitnodiging  
 voor de opening van het Sophia  
 Kinderhersencentrum in maart 2020

Bij interesse kunt u contact opnemen met Paulina Wielaard via  
pwielaard@vriendensophia.nl of 06-22 34 45 76. 

Helpt u ook mee? We doen graag iets terug!

Geven is financieel gunstig. Stichting Vrienden van het Sophia heeft een ANBI status.  
Dit betekent dat uw gift in de meeste gevallen aftrekbaar is van de belasting.



De hersenen zijn het meest complexe 
orgaan van het lichaam. En tegelijkertijd 
het meest essentiële orgaan voor een goede 
ontwikkeling van een kind. Een kleine 
afwijking heeft vaak vergaande gevolgen. 
Om aandoeningen aan kinderhersenen 
goed te kunnen behandelen is het 
noodzakelijk dit complexe orgaan nog 
beter te leren begrijpen. Daarom start 
het Sophia Kinderziekenhuis het eerste 
Kinderhersencentrum van Europa. 
Door nu de handen ineen te slaan 
kunnen we de nieuwste inzichten en 
onderzoekstechnieken optimaal benutten 
en multidisciplinaire zorg bieden. Daarmee 
komt voor aandoeningen die eerder als 
onbehandelbaar werden beschouwd nu 
zicht op therapie. 

Het Kinderhersencentrum. Samen weten we meer!

Het merendeel van de kinderen die behandeld 
worden in het Kinderhersencentrum heeft een 
combinatie van verschillende aandoeningen. In dit 
expertisecentrum worden deze kinderen vanuit een 
brede visie spelenderwijs getest. Denk aan kinderen 
met een hersentrauma, ontwikkelingsachterstand, 
gezichtsafwijking, Multiple Sclerose, epilepsie of 
autisme. Zo leren specialisten veel over de werking en 
ontwikkeling van de hersenen, met als doel om ieder 
kind de beste behandeling te geven en een optimale 
kwaliteit van leven te bieden. De uitkomsten van de 
testen worden meteen meegenomen in de gesprekken 
met de ouders, zodat zorg en onderzoek direct aan 
elkaar verbonden worden. 

Voor meer informatie: 
www.kinderhersencentrum.nl

50%
van de genen in je DNA is betrokken bij 

de hersenontwikkeling en hersenfunctie  

kinderen in het Kinderhersencentrum

We behandelen jaarlijks zo’n

 

1 op de 100 

kinderen heeft een verstandelijke beperking

80 tot 90 miljard
hersencellen

Onze hersenen bestaan uit 

Testen en meten
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Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis
Het Sophia Kinderziekenhuis is een 
academische wereld waar patiëntenzorg, 
onderzoek en onderwijs samengaan.  
Waar kinderen écht centraal staan. 
In het Sophia wordt zorg verleend aan 
kinderen met zeldzame en complexe 
aandoeningen waarvoor meer of 
specifiekere zorg nodig is dan een  
algemeen ziekenhuis kan verlenen. Het 
Sophia maakt deel uit van het Erasmus 
Medisch Centrum en is verbonden aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam.  
 
 

Stichting Vrienden van het Sophia
Kinderen horen niet ziek te zijn,  
maar helaas is de werkelijkheid anders.  
De overheid en zorgverzekeraars dragen  
in belangrijke mate bij aan de financiering  
van behandelingen. Maar voor 
wetenschappelijk onderzoek, innovatieve 
projecten en extra voorzieningen voor 
patiënten en familie zijn aanvullende 
middelen nodig.  
De Stichting Vrienden van het Sophia zet 
zich hier, samen met u, graag voor in. Want 
elk kind heeft recht op de allerbeste zorg!


