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Deel een feit over het 
eerste teken van FOP. 
Heeft u gehoord dat 

donaties die plaatsvinden 
in april zullen worden 
verdubbeld? Laat uw gift 
nu verdubbelen op 
ifopa.org/awareness_day_ 
match

Deel een feit over 
hoe zeldzaam FOP is. 

Op zoek naar een eenvoudige 
manier om bewustzijn voor 
FOP te vergroten? Bezoek 
ifopa.org/awareness_ 
day_shirts om uw NIEUWE 
FOP bewustwordings t-shirts 
te bestellen!

Deel een FOP-feit 
over de tekenen en 
symptomen van FOP. 

Start een Facebook 
inzamelingsactie om 
ons te helpen de volledige 
Bewustwordingsdag te 
matchen. Ga aan de slag op 
facebook.com/fundraisers

Het is een bonusdag! 
Deel 2 FOP-feiten:

1. De weg naar een 
correcte diagnose
2. Degenen met FOP zijn 
echt één in een miljoen

Maak het persoonlijk! 
Deel een video over Ramona 
uit Duitsland, wiens jonge 
zoon FOP heeft.

Het is een bonusdag! 
Deel een video en een feit 
over het leven met FOP:
1. Wist u dat FOP de enige 

ziekte is waarbij het ene 
lichaamssysteem verandert in het 
andere? Deel een feit over de 
uniekheid van FOP.
2. Maak het persoonlijk! 
Deel een video over Rashmita 
en Avi uit het Verenigd Koninkrijk.

Wist u dat niet iedereen 
dezelfde genetische  
mutatie heeft? Deel dit 

belangrijke feit over 
klassieke en 
variantmutaties.

Maak het persoonlijkl! 
Deel een video over Luc uit 
Nederland, die leeft met FOP.

Deel een FOP-feit over 
opvlammingen.

Deel over de 
algemene 

aandoeningen waarbij 
FOP-onderzoek kan helpen. 
Maak u gereed voor morgen! 
Vergeet niet een foto te plaatsen, 
waarop u bewustzijn creëert in uw 
Bewustwordingsdag of #cureFOP 
kleding.

FOP beïnvloedt niet 
de intelligentie. 

Help anderen begrijpen 
wat mensen met FOP 
allemaal bereiken door 
dit feit te delen.

Deel een feit over hoe FOP 
zich gedurende iemands 
leven ontwikkelt.

Vaccins helpen om 
levens te redden, 

maar worden niet voor 
iedereen geadviseerd, 
inclusief mensen met FOP. 
Deel dit feit over 
intramusculaire 
vaccinaties en FOP.

Deel een feit over hoe FOP 
meer dan alleen mobiliteit 
beïnvloed. 

Deel een feit over 
het gen dat FOP 
veroorzaakt. 

Vandaag is Nationale 
Huisdierendag. Deel 
een feit over hoe 

begeleidingshonden mensen 
met FOP kunnen helpen. Elk 
bedrag dat u geeft ondersteunt 
IFOPA’s missie-noodzakelijke 
programma's en diensten. Geef nu 
op ifopa.org/ awareness_day_match
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Het is een dag om 
te vieren! Doe op 

2 manieren mee: 1. Deel 
een FOP-feit over de 
gen-ontdekking.  2. Doe 
mee op Zoom voor een 
wereldwijde Bewustword-
ingsdag viering. Bezoek 
ifopa.org/calendar _of_events 
voor registratiegegevens.

Het is een bonusdag! 
Deel een video en een 
feit over het leven met 
FOP: 1. Maak het 

persoonlijk! Deel een video over 
Julie uit Denemarken die leeft met 
FOP.  2. Wist u dat er wereldwijd 6.000 
meer mensen zouden moeten zijn 
waarbij FOP wordt vastgesteld? Deel 
een feit over hoeveel mensen
nog steeds geen juiste diagnose 
hebben.

FOP kan zeer 
onvoorspelbaar zijn. Help 
anderen dit te begrijpen 
door dit feit te delen.

Maak het persoonlijk! Deel 
een video over Paul uit het 
Verenigd Koninkrijk, die leeft 
met FOP.

Deel een feit over de 
hulpmiddelen die mensen 
met FOP gebruiken om 
onafhankelijker te leven.

Het is een 
bonusdag! Deel 

een video en een feit over 
het leven met FOP:
1. FOP en gehoorverlies.
2. Maak het persoonlijk! 
Deel een video over de familie 
Wheelock uit de Verenigde 
Staten.

Laat anderen weten 
dat de FOP- 

gemeenschap sterk is en 
elkaar steunt als familie door 
dit feit te delen. Uw donatie 
aan de IFOPA in april kan worden 
verdubbeld. Geef nu op 
ifopa.org/awareness_day_match


