
Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam  
maar zeker volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen.  

Dementie raakt ons ons allemaal. Ook de sterk vergrijsde  
provincie Limburg, waar het aantal mensen met dementie de  

komende jaren zal verdubbelen. 
De behoefte aan hulp wordt in Limburg steeds groter.

Onvergetelijk 
goed

Baanbrekend 
onderzoek

Zolang er geen medicijn bestaat om dementie te stoppen, is maar één 
antwoord mogelijk: een goed leven met dementie mogelijk maken voor 
patiënten en hun naaste omgeving. Maar dat lukt alleen met uw steun. 
Met een kleine maan de lijkse bijdrage aan Alzheimeronderzoekfonds 
Limburg helpt u de kwaliteit van leven van zowel patiënten in Limburg als 
hun familie te verbeteren. 

Doet u mee?
1. Vul deze kaart in. 
2. Post hem zo of - indien gewenst - in een envelop.
3. Een postzegel is niet nodig! 

Alvast hartelijk bedankt!

Alzheimeronderzoekfonds Limburg is een samenwerking van Alzheimer Centrum 
Limburg en Health Foundation Limburg. Het fonds werft gelden voor kwalitatief onder-
zoek in Maastricht UMC+ en de regio met als doel een betere toekomst met dementie. 

Beppie Kraft is ambassadrice voor mensen met 
dementie en hun familie. Beppie wil samen 
met onderzoekers van Alzheimer Centrum 
Limburg het taboe op dementie doorbreken en 
het onderzoek naar nieuwe behandelmethodes 
stimuleren. 

“Praten over dementie 
is niet makkelijk. Terwijl het 
ieder van ons kan overkomen! 
Daarom doe ik mee en steun 
Alzheimer onderzoekfonds 
Limburg.”



Mijn gegevens

Voorletters + achternaam 

...........................................................................................................................................
Straat + nr.

...........................................................................................................................................
Postcode + Plaats  

...........................................................................................................................................
Email

...........................................................................................................................................
Telefoon  

...........................................................................................................................................
Geboortedatum

...........................................................................................................................................
IBAN-nummer

...........................................................................................................................................
Datum  Handtekening

...........................................................................................................................................

Door ondertekening van deze machtigingskaart geeft u toestemming aan 
Alzheimeronderzoekfonds Limburg om een incasso-opdracht naar uw bank te sturen 
en het afgesproken bedrag rond de 25e van de maand af te schrijven. 

www.alzheimeronderzoekfondslimburg.nl IBAN: NL 72 INGB 0005073958 
info@alzheimeronderzoekfondslimburg.nl Incassant ID: NL98ZZZ410778930000
Telefoon: (043) 4077 361

..................

Postzegel
niet 
nodig  
..................

Alzheimeronderzoekfonds Limburg
Antwoordnummer 1105
6200 VB Maastricht

Ik word donateur en machtig Alzheimeronderzoekfonds Limburg om 
maandelijks een bedrag af te schrijven van:
      €6            €11            €18

Ik doe graag op een andere manier iets voor Alzheimeronderzoekfonds  
Limburg. Neem hierover contact met mij op.

Ik geef eenmalig   €

Graag blijf ik via e-mail op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen 
van Alzheimeronderzoekfonds Limburg.

Kruis aan wat van toepassing is.


