
  

   

 

Op naar een fantastisch 2019!  
2018 was een jaar van meer awareness voor epilepsie! Zo kwam epilepsie rond de Internationale 

Epilepsiedag in februari enkele keren in de media. In maart vervolgens was er de grootschalige 

campagne "Epilepsie zet me niet buitenspel" met RSC Anderlecht en ook Music for Life ging niet 

onbewogen voorbij. Ons aantal Facebookvolgers verdubbelde bijna! Ook inhoudelijk hebben we 

achter de schermen veel bewegingen op gang gezet.  

 

2019 wordt een belangrijk jaar. In februari starten we met de tweejaarlijkse Epilepsiedag (zie 

voor het programma: www.epilepsieliga.be/epilepsiedag). De brochure over het rijbewijs krijgt 

een belangrijke update, we gaan samenwerken met de NMBS en we zijn bezig met enkele nieuwe 

media-campagnes.  Ook de EEG-cursus voor professionelen zal doorgaan in 2019. Zo hopen we 

in 2019 verder te groeien als organisatie ten bate van alles bij epilepsie betrokken.  

 

Graag willen we ook alle vrijwilligers, leden, actienemers,... van harte bedanken. Dankzij hen 

kunnen we epilepsie steeds meer onder de aandacht brengen, onderzoek ondersteunen en het 

brede publiek correcte informatie verstrekken.  

 

  

 

Lidmaatschap 2019 
  

http://www.epilepsieliga.be/epilepsiedag


 

Graag willen we u herinneren aan het hernieuwen van het lidmaatschap. Hernieuw nog 

vandaag uw lidmaatschap.  

Het lidmaatschap kost €50 voor één jaar en €90 voor twee jaar. Het rekeningnummer is: 

BE64 6451 1290 0052, Epilepsie Liga, De Pintelaan 185, 9000 Gent. Gelieve het bedrag te 

storten op dit rekeningnummer met vermelding van de volgende referentie: 

LIDMAATSCHAP + uw naam + jaar (jaren) van lidmaatschap.  

 

Bij ontvangst van uw betaling zal u de nieuwsbrieven, het driemaandelijks tijdschrift 

Epikrant, de digitale nieuwsflashes en persoonlijke uitnodigingen voor de activiteiten 

verder ontvangen. 

 

Dank voor uw inspanningen, engagement en lidmaatschap van de Epilepsie Liga.  

 

 

 

Prof. Dr. P. Boon, Voorzitter 

Emma Staut, Beleidsmedewerker 
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