
Diagnose hersentumor
Ieder jaar krijgen meer dan 100 kinderen in Nederland de diagnose 
hersentumor te horen. Ongeveer 30% daarvan heeft een kwaadaardige 
tumor. De overlevingskansen van deze groep kinderen is bijzonder klein.
De andere 70% heeft meestal langdurige ondersteuning nodig voor de
vaak blijvende gevolgen van hun behandeling.

 Stichting Koppie-Au is opgericht om meer onderzoek naar hersentumoren 
bij kinderen mogelijk te maken. Koppie-Au biedt ouders en betrokkenen 
een platform om bij te dragen aan kleine, innovatieve onderzoeken. 

Bij gebleken succes kunnen deze onderzoeken aanleiding zijn voor 
grotere projecten en nieuwe behandelmethoden. Op deze manier
proberen we het hersentumor onderzoek verder aan te jagen. 

Alle onderzoeken die bij ons worden aangemeld, worden beoordeeld door 
een medische toetsingscommissie op o.a. relevantie en haalbaarheid. 
Zo weten we zeker dat we een zinvolle bijdrage leveren aan de huidige 
kennis en ervaring met betrekking tot hersentumoren. 

Koppie-Au werft zelf actief fondsen door middel van evenementen
en de verkoop van onze mascotte Karel. Daarnaast ondersteunen we 
mensen die zelf een inzamelingsactie voor ons op zetten.

Koppie-Au financierde al onderzoek van o.a. UMC Utrecht, het
UMC St Radboud in Nijmegen en het Erasmus MC-Sophia in Rotterdam.

Wilt u ook meer aandacht voor en succes in de behandeling van
hersentumoren bij kinderen? Help ons meer onderzoek mogelijk te maken
en doneer via www.koppie-au.nl, of meld je aan als vrijwilliger. 

Help ons in de strijd tegen hersentumoren! 
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In het lab in NYC

Groetjes u

Westkape

Kareltje van Koppie-Au 
Vrolijke, avontuurlijke knuffelvriend voor kinderen met een hersentumor

Kareltje is de mascotte van Koppie-Au. 
Hij is als pluche knuffel via de website van
Koppie-Au te koop. Kareltje is een leuk 
cadeautje voor iedereen die een vrolijke 
knuffel zoekt, maar Kareltje kan ook via 
de website gegeven worden aan een kind 
dat in een ziekenhuis (voor een hersen-
tumor) wordt behandeld.

Kareltje is vrolijk, ondeugend en eigenwijs. 
Hij wordt graag geknuffeld en is dag en nacht 
beschikbaar voor een lach en een traan. 
Als je even niet oplet, gaat Kareltje 
ook graag op avontuur. 

Via www.facebook.com/karelsadventures 
kun je zien waar hij nu weer geweest is. 
Daar zetten Kareltje fans van over de hele
wereld foto’s en verhaaltjes van de 
nieuwste avonturen van Kareltje op. 
Op die manier komt Kareltje op allerlei 
bijzondere plekken en zorgt hij voor
vrolijke momentjes voor kinderen 
met een hersentumor.

Van ieder verkocht Kareltje gaat de 
winst naar het onderzoeksbudget.

Ook een eigen Karel?
Koop hem via onze site en steun
het onderzoek naar hersentumoren.  
 
 
 




