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Voorwoord

Graag blikken we terug op het jaar 2018 en geven we een inkijk in de plannen die we hebben voor het 
jaar 2019. Het Kankeronderzoekfonds Limburg is een kleine actieve organisatie die graag het verschil 
wil maken in de regio. Dichtbij is een van onze kernwaarden. Met dichtbij bedoelen wij dichtbij de 
mensen die ons een warm hart toedragen, maar ook dichtbij de artsen/onderzoekers die in de praktijk 
zo bepalend zijn voor de patiënten en hun familie. Zij zijn vaak het gezicht en belangrijk voor de gever.

Ons beleid is erop gericht donateurs en betrokkenen te binden aan het fonds door continu te werken 
aan tevredenheid, een goed imago en loyaliteit. Door het bieden van een hoge mate van persoonlijke 
service en het creëren van platforms waar artsen/onderzoekers en donateurs/betrokkenen elkaar 
ontmoeten, bouwen we aan een community. We streven naar trouwe gevers die zich voor een langere 
periode aan het Kankeronderzoekfonds Limburg willen verbinden. 

Het jaar 2018 was een jaar waarin we het Limburgse publiek wederom wisten te boeien en binden, wat 
duidelijk tot uiting komt in een groeiend aantal vrijwilligers en actievoerders bij het fonds. De steun 
van alle mensen die betrokken zijn bij het Kankeronderzoekfonds Limburg hebben we hard nodig en 
wij spreken graag onze dank uit voor alle mensen die zich ook dit jaar weer ingezet hebben voor het 
Kankeronderzoekfonds Limburg. 

De activiteiten die in 2018 plaatsvonden zijn gebaseerd op de Business case 2016 – 2018. In deze 
business case wordt aangegeven wat het beleid tot en met 2018 zal zijn op het gebied van werven en 
besteden. Het beleid is gericht op het uitbreiden van bestaande activiteiten, met realistische cijfers en 
ambitie. 

Het team van het Kankeronderzoekfonds Limburg heeft zich ingezet om middelen voor belangrijk 
medisch wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+ en daarmee voor de patiënten te werven. 
Met als belangrijkste doel kanker onder controle krijgen. 

In de navolgende pagina’s blikken we terug op de activiteiten van 2018.

Namens het Kankeronderzoekfonds Limburg,
Drs. Guy Peeters, voorzitter

Maastricht, 1 juli 2019
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Over het Kankeronderzoekfonds Limburg

Het doel van de Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg is om structurele inkomsten uit 
fondsenwerving te genereren voor kankeronderzoek in Limburg. Dat gebeurt door nieuwe doelgroepen 
te bereiken, uitbreiding van bestaande doelgroepen te bewerkstelligen, nieuwe relaties te ontwikkelen 
en zo meer mensen te betrekken bij de strijd tegen kanker. Daarnaast wil het Kankeronderzoekfonds 
Limburg de zichtbaarheid en reputatie van zowel Maastricht UMC+ als KWF Kankerbestrijding als 
topinstituten in de strijd tegen kanker verder vergroten en versterken.

De kracht van het Kankeronderzoekfonds Limburg zit in de samenwerking tussen het Maastricht 
UMC+/Health Foundation Limburg en KWF Kankerbestrijding. KWF Kankerbestrijding zet zijn 
fondsenwervende expertise in. Maastricht UMC+/Health Foundation Limburg brengt wetenschappelijk 
expertise en de regionale kennis van doelgroepen in. De betrokkenheid van de inwoners in de regio 
Limburg kan hierdoor gemakkelijker omgezet worden in regionale steun.

De naam Kankeronderzoekfonds Limburg zegt waar het fonds voor staat en doet de belangrijkste 
kernwaarde van het fonds (dichtbij, regionaal geven) recht. De regionale betrokkenheid wordt verder 
verhoogd doordat het fonds mensen de gelegenheid biedt artsen/onderzoekers op andere manieren 
te ontmoeten. Het fonds maakt het bijvoorbeeld mogelijk mensen uit te nodigen voor een “kijkje in de 
keuken” van het ziekenhuis. Hierdoor zien mensen wat er met hun gift gebeurt en speelt het fonds 
in op de wensen van de gever (transparantie, impact en betrokkenheid). Het fonds verbindt artsen/
onderzoekers met gevers en brengt hierdoor onderzoek dichter bij de mensen.

Communicatie

Donateurs, vrijwilligers en andere betrokkenen bij het fonds worden regelmatig geïnformeerd over 
wat er met hun gift gebeurt. Ze ontvangen minimaal een keer per jaar een geprinte versie van de 
nieuwsbrief en regelmatig een digitale nieuwsbrief. Ook worden zij uitgenodigd voor een “rondleiding 
in het ziekenhuis”. Het fonds hecht veel waarde aan regionale verbondenheid en het vergroten van de 
community.

Waaraan worden de middelen besteed?

De netto-opbrengst van de fondsenwerving wordt besteed aan medisch wetenschappelijk 
onderzoek in het Maastricht UMC+. Daarbij ligt het accent op “translationeel”klinisch onderzoek. 
Dit is onderzoek waarbij er een snelle vertaling gemaakt kan worden van wetenschappelijke 
ontdekkingen naar toepassingen voor de patiënt. Zo kunnen patiënten optimaal profiteren van nieuwe 
onderzoeksresultaten en betere behandelingen dichtbij in de eigen regio.



Bestuursverslag 2018 | Kankeronderzoekfonds Limburg 5

Onderzoeksprojecten 2018
Het Kankeronderzoekfonds Limburg steunde in 2018 de onderstaande onderzoeksprojecten. Ze zijn 

allen getoetst en akkoord bevonden door de Research Raad van het onderzoeksinstituut      
GROW van de Universiteit Maastricht.

L. Wieten e.a.: Alloreactive NK cell therapy in breast cancer

Natural killer (NK) cellen zijn bepaalde 
typen witte bloedcellen die deel 
uitmaken van het immuunsysteem. Een 
killer cel laat gezonde cellen met rust 
en vernietigt zieke cellen. Een kankercel 
misleidt het eigen immuunsysteem, 
maar tegen een donor killer cel van 
buitenaf is hij niet bestand. Donor 
Natural Killer cellen kunnen borstkanker 
bij muizen genezen. Tevens weten 
we, door een muizenstudie, dat het 
geven van menselijke donor NK cellen 

een vertragend effect heeft op het ontwikkelen van menselijke beenmergkanker. Om het effect van 
behandeling met NK cellen bij patiënten te kunnen onderzoeken zijn grote aantallen NK cellen nodig. 
In het huidige project wordt onderzocht hoe we NK cellen in het laboratorium kunnen vermeerderen 
en hoe we deze cellen dusdanig kunnen activeren dat ze optimaal in staat zijn om kankercellen aan te 
vallen.

“Op een bepaald moment kwam onze medisch 
tatoeëerder naar mij toe en zij zei mij: “Ik weet niet wat 
jij fout doet met jouw patiënten, maar specifiek jouw 
patiënten voelen pijn als ik een tattoo bij ze zet”, en 
toen dacht ik bij mijzelf: “Yes! Pijn is natuurlijk meestal 
niet goed, maar in dit geval wel!” 
Dr. Stefania Tuinder

“ Killer cellen  
komen eraan”.

Dr. Lotte Wieten

“Vroegtijdige opsporing van 
kanker is erg belangrijk; 
patientvriendelijke 
biomarkers spelen hierbij  
een grote rol.” 
Dr. Kim Smits

K. Smits e.a.: Prognosis REnal 
CancEr and Detection (PRECEDE): 
Enhancing diagnosis and risk-
stratification of renal cell 
carcinoma

Dit onderzoek combineert een 
unieke methode om nieuwe, 
specifieke biomarkers te 
ontdekken, met grote patiënten 
aantallen om zo een urinetest 
te ontwikkelen om nierkanker 
eerder en beter op te sporen. Een 
dergelijk onderzoek wordt nergens anders ter wereld verricht.
Steeds vaker worden gezwellen in de nier vastgesteld waarbij, aan de hand van beeldvorming, niet 
duidelijk is of het een goedaardig of kwaadaardig gezwel betreft. Omdat de behandeling in deze 
gevallen meestal een operatieve verwijdering van de nier betreft, vinden er steeds meer operaties 
plaats die achteraf onnodig bleken te zijn. Dit onderzoek draagt bij aan een verbeterde diagnostiek 
zodat eerder, zonder operatie, kan worden vastgesteld of een gezwel kwaadaardig is en of een patiënt 
een hoog risico op herhaling heeft.
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Details over deze 
onderzoeksprojecten kunt u vinden in de bijlage in de 
Voorgangsrapportage onderzoeksprojecten 2018. 

“Wij hopen te kunnen  
bijdragen aan een  
verbetering van  
de behandelmethoden  
en een verbetering 
van de kwaliteit van  
leven van borstkanker- 
patiënten, zowel  
op de korte als  
lange termijn.” 
Dr. Marjolein Smidt

Een gezonde leefstijl en  
goede lichamelijke 
fitheid kunnen de nadelige  
gevolgen van dikkedarmkanker  
voorkomen en verminderen. 
De EnCoRe-studie onderzoekt hoe voeding, 
beweging en fitheid de gezondheid, het functioneren 
en de kwaliteit van leven na dikkedarmkanker 
beïnvloeden.” 
Prof. Dr. Ir. Matty Wijenberg,

M. Wijenberg e.a.: The 
Limburg High-risk Colorectal 
Cancer (LHCC) cohort study: 
integrating molecular insight 
and lifestyle to optimize public 
health and clinical practice.
 
Via dit onderzoek willen we 
leefstijlfactoren identificeren 
die de kwaliteit van leven 
en prognose van patiënten 
met dikkedarmkanker 
beïnvloeden. De kennis uit 
deze studie zal bijdragen aan 
de ontwikkeling van op maat 
toegesneden interventies voor 
dikkedarmkanker survivors, 
ter verbetering van hun 
prognose en kwaliteit van 
leven.

M. Smidt e.a.: Non-invasive nodal staging in breast cancer 
patients with a MRI scan
 
Jaarlijks wordt in Nederland bij meer dan 14.000 vrouwen de 
diagnose borstkanker gesteld. De schildwachtklierprocedure 
maakt vaak deel uit van de behandeling. Met een operatie 
onderzoeken we bij patiënten of er aanwijzingen voor uitzaaiingen 
zijn in de eerste drainerende klier in de oksel. De operatie kan 
echter bijwerkingen en blijvende klachten veroorzaken, zoals een 
stijvere schouder, een veranderd gevoel aan de binnenzijde van 
bovenarm en lymfoedeem. Zou het niet mooi zijn als we zonder 
operatie, bijvoorbeeld met een scan, kunnen achterhalen of er 
uitzaaiingen in de lymfeklieren zijn? Dan kunnen we patiënten 
zonder uitzaaiingen de schildwachtklierprocedure besparen.

S. Tuinder e.a.: Improving the quality of life of breast cancer 
patients by restoring the sensation of the reconstructed breast
 
Het laten amputeren van een borst is voor vrouwen vaak een 
ingrijpende ervaring. “Voor het oog” kunnen tegenwoordig mooie 
resultaten behaald worden met borstreconstructies. Alleen het 
gevoel in de borst ontbreekt bij de traditionele ingreep en dat is 
voor veel vrouwen een extra verlies. In het Maastricht UMC+ is een 
manier ontwikkeld waarmee er wél gevoel behouden blijft in de 
nieuwe borst. Dat lijkt een grote impact te hebben op de kwaliteit 
van leven. De techniek wordt sinds een jaar toegepast en de 
eerste resultaten zijn veelbelovend. Er is een grootschalige studie 
opgestart om dit wetenschappelijk te bewijzen en de ingreep 
verder te verbeteren.
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Werving in 2018

In 2018 heeft het Kankeronderzoekfonds Limburg ¤ 827.328,- geworven voor 5 onderzoeksprojecten.  
Het team van het fonds zorgt voor de promotie in de regionale pers en media en is actief via sociale 
media. Daarnaast is er veel aandacht voor het onderhouden en uitbreiden van het relatienetwerk.  
We benaderen regionale bedrijven, houden contact met notarissen, uitvaartorganisaties en werven  
in de hal van het Maastricht UMC+. Mensen die in actie komen voor ons fonds helpen we graag op weg 
met hun actie door ze te faciliteren.

Werving donateurs

De werving van donateurs vindt maandelijks plaats in de hal van het Maastricht UMC+. Donateurs 
zijn particulieren die het Kankeronderzoekfonds Limburg voor langere tijd steunen met een bijdrage 
per maand, kwartaal of (half-) jaarlijks. Er werden in 2018 in totaal 580 donateurs geworven in het 
ziekenhuis. Deze nieuw geworven donateurs steunen gemiddeld met een bedrag van ¤ 103,- per jaar. 
Eind 2018 had het fonds 4.054 donateurs. Het totaal aantal mensen dat geïnformeerd wordt over het 
fonds is groter, omdat in het bestand bestaat uit vrijwilligers, relaties en betrokkenen bij het fonds. 
KOFL heeft in totaal 10.251 mensen in haar bestand staan.

Het totaal aan structureel ontvangen donaties in 2018 bedroeg ¤ 316.503,-.

Giften en collecten

Er zijn ook mensen die eenmalig of incidenteel willen geven. Deze giften worden vooral verkregen via 
onze collecteboxen in winkels, bij uitvaarten en giften van particulieren. Door actief beleid te voeren, 
neemt het aantal giften toe. De eenmalige giften bedroegen in 2018 ¤ 59.416,- tegenover ¤ 41.922,- in 
2017.

Grote giften

Door het wegvallen van een aantal grote gevers valt de opbrengst in 2018 aanzienlijk lager uit 
De totale opbrengst aan grote giften in 2018 bedroeg ¤ 25.000,- tegenover ¤ 168.140,- in 2017.

In actie voor het Kankeronderzoekfonds Limburg

Het aantal acties voor het fonds is in 2018 toegenomen. De acties varieerden van geld vragen bij een 
afscheid, een jubileum tot het opzetten van een (grote) eigen actie binnen familie- en vriendenkring, een 
marathon lopen etc. Mede door het onder de aandacht brengen van deze acties in regionale bladen en 
tv zender, het inzetten van sociale media komen steeds meer mensen in actie voor het fonds. 
Het Kankeronderzoekfonds Limburg adviseert en faciliteert de organisatoren bij de voorbereiding van 
hun actie. De totale inkomsten uit acties zijn in 2018 ¤ 413.713-. In 2017 was dit ¤ 349.641,-.
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Rondleiding en presentatie Dr. Wilfred Germeraad en vrijwilligers Stichting Boekensteun 

De vrijwilligers van St. Boekensteun Heerlen, een tweedehands boekenwinkel die haar 
inkomsten in zijn geheel schenkt aan goede doelen, schenken al vele jaren een gedeelte van hun 
opbrengst aan Kankeronderzoekfonds Limburg. Om hun te laten zien waar hun donaties aan 
worden besteed kregen zij een uitleg met een rondleiding verzorgd door onderzoeker Dr. Wilfred 
Germeraad in het Maastricht UMC+.

Limburgse decolletés

Sandra Kohnen-Kleon: 
“Ook dit jaar wil ik jullie uitnodigen om samen in een 
prachtige omgeving langs velden en door het bos te wandelen. 
Tussendoor beoefenen wij op mooie plekjes zachte lichaams- en 
ontspanningsoefeningen (bijv. klopmassage, kleine bosmeditatie, 
bewust lopen van het stilte padje, …). Gewoon bewegen, genieten 
van de stilte en ontspannen in de natuur. Een uurtje voor jou, 
maar ook een uurtje voor een goed doel. De maand Oktober staat 
bekend als borstkankermaand. Daar willen wij even bij stil staan. 
De bijdrage gaat naar “Limburgse decolletés” - een campagne van 
Kankeronderzoekfonds Limburg”.

De maand oktober stond in het teken van borstkanker. In het kader 
hiervan deed Kankeronderzoekfonds Limburg een bijzondere oproep 
aan Limburgse winkeliers, bedrijven en horeca-ondernemers:  
doe mee met de bijzondere actie ‘Limburgse decolletés’. Een actie  
om het bewustzijn onder het publiek te verhogen dat gezonde 
borsten en een gezond decolleté niet vanzelfsprekend zijn.
Deelnemers kozen twee producten die samen visueel één decolleté vormen. Ze zetten dat 
product van 1 tot en met 31 oktober in de schijnwerpers en probeerden er zoveel mogelijk 
van te verkopen. In 2018 is gekozen voor een eenvoudige aanpak. Alle oud-deelnemers zijn 
aangeschreven en daarvan heeft een klein percentage deelgenomen met dezelfde actie als  
het jaar ervoor. In totaal deden 35 deelnemers mee. De actie leverde in 2018 een opbrengst  
van ¤ 6.452,- op. 
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Netwerkbijeenkomst 
Business Vrienden 2018

 Pascal van der Heijden: 
“We willen ook een 
clubgevoel creëren, 
ondernemers bij elkaar 
brengen. Dat doen we 
twee keer per jaar tijdens 
een netwerkevent waar we laten zien wat er met het geld gebeurt, welke onderzoeken worden 
ondersteund. Daarnaast krijgen onze leden een kijkje in de medische keuken. In het Maastricht 
UMC+ zelf, de plek waar de donaties worden ingezet” 

De Vrienden van het Kankeronderzoekfonds Limburg organiseerden in 2018 twee interessante 
bijeenkomsten in het Maastricht UMC+ respectievelijk over de volgende onderwerpen: in april 
vond een bijeenkomst plaats over het onderwerp plastische chirurgie met speciale aandacht voor 
reconstructieve chirurgie. In november werd aandacht besteed aan nierkanker gevolgd door een 
rondleiding over de afdeling pathologie van het Maastricht UMC+. 

Gemiddeld worden deze bijeenkomsten bijgewoond door ongeveer honderd mensen. Het bestuur 
van de Business Vrienden is eind 2018 begonnen met het voorbereiden van een nieuwe strategie 
met als doel meer Vrienden te werven en de inkomsten te verhogen ingaande 2019. De inkomsten 
bedroegen in 2018 ¤135.000,-. In 2017 leverde de Businessclub een bijdrage van ¤ 127.500,- op.

Cheque uitreiking van OCI Nitrogen 
aan Wessem Port Services

OCI Nitrogen doneerde een cheque ter 
gelegenheid van het 50 jarig bestaan 
van partner en Business Vriend 
Wessem Port Services Group BV aan 
het Kankeronderzoekfonds Limburg 
Business Vrienden. 
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Five4five

Five4Five Maren Hassels van  
Medtronic (Grootste bedrijventeam 
2017 en 2019 Five4five)
“Kankeronderzoek ligt ons allemaal 
nauw aan het hart, immers is 
iedereen persoonlijk wel eens 
geraakt door kanker. Het feit dat de 
geworven fondsen worden gebruikt 
om onderzoeken in het Maastricht 
UMC+ te ondersteunen, letterlijk 
onze buren, maakte de keuze om het 
Kankeronderzoekfonds Limburg te 
ondersteunen gemakkelijk. Echter het 
sportieve element van Five4Five was 
voor ons evenzeer belangrijk. Dat gaf 
de doorslag om specifiek dit event te 
sponsoren. Five4Five is een geweldig 
evenement voor iedereen.”

In 2018 werd voor de 5e keer het 
sportieve evenement Five4Five 
georganiseerd. Daarbij worden 
Limburgers opgeroepen om naar 
de gemeente Eijsden-Margaraten te 
komen en mee te fietsen, wandelen of 
hardlopen voor het goede doel. In het 
kader van deze jubileum editie was de 

Schenken en nalaten

Eind oktober van dit verslagjaar 
werd in samenwerking met 
het Museum aan het Vrijthof 
te Maastricht een bijeenkomst 
georganiseerd naar aanleiding 
van de expositie “Over Leven” 
van fotograaf Guy van Grinsven. 
Guy van Grinsven maakte jaren 
geleden in het kader van het tv 
programma “Blootgewoon” van 
de KRO een fotorapportage over 
vrouwen met borstkanker. Een 
ex-patiënte die groot afgebeeld 
stond op een foto bij de ingang 
van deze expositie vertelde deze 
avond haar persoonlijke verhaal 
gevolgd door een oncologisch 
chirurg die onderzoek verricht 
ter voorkoming van het onnodig 
weghalen van de poortwachter 
klier. Een onderwerp dat precies 
aansloot bij het persoonlijke 
verhaal van de ex-patiënte. Guy 
van Grinsven sloot de avond af 

met een presentatie over het 
thema “Over leven” gevolgd door 
een bezoek aan de expositie 
alwaar de genodigden konden 
genieten van zijn mooie foto’s.
In 2018 vond voor de eerste 
keer een actie plaats waarmee 
donateurs geattendeerd 
werden op periodiek schenken. 
Met 280 donateurs heeft een 

telefoongesprek plaatsgevonden 
waardoor er ook een 
contactmoment was met de 
donateur. Het resultaat van deze 
actie leverde in 2018 19 nieuwe 
overeenkomsten op. In 2017 was 
dit slechts 1 overeenkomst.
Dit jaar mochten we een bedrag 
van ¤ 12.696,- aan schenkingen 
ontvangen.

Fotograaf Guy van Grinsven vertelt over zijn foto tentoonstelling aan belangstellende donateurs

opbrengst bestemd voor 5 onderzoeksprojecten van 5 jonge 
onderzoekers! De aftrap van Five4Five vond plaats tijdens 
de Kick-off aan het begin van het jaar waar spontaan 
een veiling gestart werd door een aantal deelnemers. 
De organisatie mocht zich voor deze 5e jubileum editie 
van Five4Five wederom verheugen op een deelname van 
1441 lopers, wandelaars en fietsers. Een goede opkomst! 
Echter de verwachte groei bleef dit jaar uit. De weekenden 
voorafgaand en het weekend tijdens Five4Five werden 
er vele sportieve evenementen georganiseerd in het 
“Heuvelland”. Uiteraard wordt de planning van sportieve 
evenementen vooraf gecheckt en is ook overwogen het 
evenement naar begin najaar te verplaatsen, maar deze 
periode gaf hetzelfde beeld dan in het voorjaar.
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Balans en Staat van baten en lasten 2018

Fotograaf Guy van Grinsven vertelt over zijn foto tentoonstelling aan belangstellende donateurs

Balans 
        

Activa (bedragen in ¤) Passiva (bedragen in ¤) 
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Vorderingen Vermogen
Rekeningen-courant - 2.465 Werkkapitaal 100.000 100.000
Overige vorderingen  
en overlopende passiva

50.676 63.430 Overige reserves 327.493 428.673
Subtotaal vorderingen  50.676 65.895 Subtotaal 427.493 528.673

Liquide middelen 722.229 850.849 Bestemmingsfondsen 262.427 251.704

Subtotaal vermogen 689.920 780.377

Kortlopende schulden
Crediteuren 91  100
Rekeningen-courant 7.582 -
Overige schulden en  
overlopende passiva

75.312 136.267

Subtotaal kortlopende  
schulden en overlopende passiva

82.985 136.367

Totaal 772.905 916.744 772.905 916.744

Baten 2018  (bedragen in ¤) Kosten 2018  (bedragen in ¤) 
Baten 2018 Kosten 2018
Baten van particulieren  Wervingskosten
Nalatenschappen  - Communicatiekosten 11.164
Contributies 316.503 Kantoor- en algemene kosten 196.924
Donaties en giften 170.480 Afschrijvingen -

Subtotaal baten van particulieren 486.983 Subtotaal wervingskosten 208.088

Baten van andere organisaties zonder 
winststreven

271.764 Kosten beheer en administratie

Baten van bedrijven 68.581 Kantoor- en algemene kosten 23.808
Subtotaal kosten beheer en administratie  23.808

Financiële baten en lasten 5.512

Totaal 827.328 Totaal 237.408

Specificatie bestemmingsfondsen
Voor een aantal giften geldt dat ze gegeven zijn voor een  
specifiek onderzoeksproject. De specificatie hiervan is als volgt:

Killercellen
Darmkanker
Tefaf Leerstoel Oncologie
Borstkanker
5 Startersprojecten Five4Five
Actie Maastro Project
Actie New York Marathon

97.038
768

25.000
8.219

90.121 
32.926

8.355
Totaal 262.427

Staat van baten en lasten
De jaarlijkse netto-baten van de fondsenwerving komen  
geheel ten goede aan kankeronderzoek in het Maastricht 
UMC+. We ontvingen ¤ 827.328,- bij een begroting van  
¤ 927.000,-. De kosten waren ¤ 237.408,- bij een begroting 
van ¤ 233.250,-. Voor 2018 betekent dat dat we in totaal 
¤ 589.920,- kunnen besteden  aan de doelstelling (baten 
min kosten). Hieronder volgt een samenvatting  van de 
jaarrekening over 2018; de uitgebreide versie is op te 
vragen via Kankeronderzoekfonds Limburg. De financiële 
cijfers worden geconsolideerd in de jaarrekening van KWF 
Kankerbestrijding.
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Het bestuur 

Het bestuur wordt gevormd door vijf bestuursleden, waarvan drie bestuursleden op voordracht 
van KWF Kankerbestrijding en twee bestuursleden op bindende voordracht van het Maastricht 
UMC+. De bestuursleden in 2018 namens KWF waren: de heren J.W. Förch (lid) en R.M. Kamphuis 
(penningmeester). De vacature van voorzitter is nog niet ingevuld. Namens het Maastricht UMC+ heeft 
de heer G.J.H.C.M. Peeters (secretaris) zitting in het bestuur en vanaf juni 2018 de heer L.W. van Rhijn 
(lid). Mevrouw M.P. van Dieijen-Visser (lid) was tot juni 2018 lid van het bestuur namens het Maastricht 
UMC+.

Uitvoering van fondsenwerving

De Stichting Health Foundation Limburg is voor het Maastricht UMC+ de uitvoerende stichting voor de 
fondsenwerving. De directeur van de Health Foundation Limburg (HFL), mevrouw E.J.M.C. van de Ven, 
is verantwoordelijk voor de uitvoering van de fondsenwerving en stemt regelmatig zaken af met de 
heer C. Boyer, productmanager Samenwerkingen. De heer M.W.A. Bourgonje is in dienst bij KOFL en 
werkzaam als fondsenwerver. De heer Ph. Van Ballegooie, in dienst van HFL, vervult voor KOFL een 
coördinerende en uitvoerende rol. 

Beleidsadviesgroep

Minimaal twee keer per jaar komt ook een Beleidsadviesgroep bijeen waarin vertegenwoordiging 
van het Maastricht UMC+, KWF Kankerbestrijding en HFL zitting heeft. In deze Beleidsadviesgroep 
worden de inzet van onderzoekers, de lopende activiteiten en de plannen besproken met als doel het 
bestuur te adviseren en de werving te ondersteunen. Deze groep vormt hiermee een schakel tussen 
het Oncologiecentrum van het Maastricht UMC+, het research instituut GROW, Health Foundation 
Limburg en KWF Kankerbestrijding. De voorzitter van deze Beleidsadviesgroep, de heer G.M.J. Bos, is 
voorgedragen door Maastricht UMC+. 

Beleggingsbeleid

De Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg belegt niet en heeft derhalve geen beleggingsbeleid. 

Vrijwilligersbeleid

Het Kankeronderzoekfonds Limburg heeft een aantal trouwe vrijwilligers die zich inzetten voor het 
fonds. Het fonds kent gezien het aantal vrijwilligers nog geen vrijwilligersbeleid. Daarnaast zijn er een 
tweetal stichtingen met bestuurders die zich inzetten voor het Kankeronderzoekfonds en hiermee zowel 
een financiële steun leveren als een bijdrage aan het vergroten van de naamsbekendheid van het fonds. 
Mensen die een actie voor het fonds willen starten worden gefaciliteerd en indien gewenst ondersteund 
met communicatiemiddelen en via sociale media.

De stichting Kankeronderzoekfonds Limburg is een samenwerkingsverband tussen het Maastricht 
UMC+ en KWF Kankerbestrijding. Het Kankeronderzoekfonds Limburg bezit de ANBI-status, waardoor 
giften aftrekbaar zijn van de belasting. 
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Plannen 2019

Eind 2018 liep de Businesscase 2016-2018 af. Dit vroeg om kritisch te kijken naar waar het fonds 
staat en welke richting we de komende periode op willen. Regionale en landelijke trends maken dat 
geanticipeerd moet worden op demografische verschuivingen de komende jaren. Dit heeft effect op de 
huidige donateursopbouw (o.a. qua leeftijdsopbouw), maar ook op de vijver die kleiner wordt als gevolg 
van krimp in deze regio.
Autonome groei gebaseerd op de huidige werkwijze gaat gestaag maar ook langzaam en kan door een 
gewijzigde aanpak wellicht sneller groeier.

In 2018 heeft een brainstormsessie plaatsgevonden met als doel te komen tot een andere aanpak die 
meer vanuit het hart van het Maastricht UMC+ (de banden met de partnerziekenhuizen worden geborgd 
door de netwerkorganisatie van het Maastricht UMC+) opereert en de daarbij behorende (onco-) 
strategie. Tijdens deze sessie zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: 
• Het onderzoek en de onderzoekers wordt centraal geplaatst in de werving. 
•  We zetten in op een verbinding tussen de arts/onderzoeker en patiënt/familie/netwerk. We werken 

aan een hechte community/grateful patiënt.
•  We kiezen voor een themagerichte aanpak, breed en aansprekende thema’s die relevant en urgent 

zijn voor zowel de artsen/onderzoekers als donateurs.
•  Meer onderzoeksgroepen moeten zich herkennen in de thema’s waardoor het team artsen/

onderzoekers dat betrokken is bij de werving groter wordt.
• Thema’s moeten relevant zijn voor de regio Zuidoost Nederland
• We willen meer aansluiten bij GROW (research instituut) en Maastro Clinic 

Naast het verder ontwikkelen van bovengenoemd concept zullen we in 2019 inzetten op de wervings-
technieken die in de voorgaande jaren gehanteerd zijn. Het accent ligt op de donateurswerving, het 
aansporen en ondersteunen van acties van derden. In het bijzonder zullen we ons richten op enerzijds 
het uitbreiden van het 
zakelijke netwerk en  
het sportieve evenement 
Five4Five anderzijds. 

Het Kankeronderzoekfonds 
Limburg wil de samenwerking 
met GROW en het Oncologie-
centrum van het Maastricht 
UMC+ verbeteren. Naar 
buiten toe kunnen we door 
een gemeenschappelijk 
vertrekpunt te formuleren 
elkaar versterken en 
(regionaal) verschil maken. 
Deze aanpak is in 2018 
voorbereid en zal in 2019 
verder uitgewerkt worden.

De contacten met het 
ziekenhuis VieCuri in Venlo/
Venray zullen in 2019 
gereactiveerd worden via de 
directeur van GROW.

Ook in 2019 zal het team van Kankeronderzoekfonds Limburg zich samen met artsen/onderzoekers, 
vrijwilligers en andere betrokkenen inspannen voor gelden ten behoeve van wetenschappelijk 
kankeronderzoek in het Maastricht UMC+. Drijvende kracht daarbij is ons geloof in en optimisme over 
de vooruitgang die geboekt wordt met wetenschappelijk onderzoek naar kanker, dat met de door ons 
fonds ingezamelde gelden (mede) mogelijk wordt gemaakt. 

Fondsenwervers Kankeronderzoekfonds Limburg Marcel Bourgonje en Philip van Ballegooie



Bijlage:  
 
BESTUURSVERSLAG 2018  
VOORTGANGSRAPPORTAGES ONDERZOEKSPROJECTEN

“Geld krijgt pas  
zijn werkelijke 

waarde als je er 
wat mee doet.”
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Titel onderzoek:  

Killer cellen tegen kanker
Participanten:   
Dr. Lotte Wieten, Dr. Michel van Gelder, Dr. Wilfred Germeraad, Prof. Dr. Gerard Bos

Doel van het onderzoek
In eerder onderzoek konden wij aantonen dat zogenaamde donor Natural Killer (NK) cellen muizen 
borstkanker kunnen genezen. Tevens lieten wij in een ander muizen model zien dat het geven van menselijke 
donor NK cellen een vertragend effect heeft op het ontwikkelen van menselijke beenmerg kanker (ziekte 
van Kahler). Om het effect van behandeling met NK cellen bij patiënten te kunnen onderzoeken zijn grote 
aantallen NK cellen nodig. Bovendien moeten deze NK cellen voldoende geactiveerd zijn om weerstand te 
bieden aan de remmende werking tumor omgeving. In het huidige project wordt onderzocht hoe we NK 
cellen dusdanig kunnen activeren dat ze optimaal in staat zijn om kankercellen aan te vallen.

Wat is er in de afgelopen periode gerealiseerd
Om NK cellen te activeren hebben we twee strategieën ontwikkeld. De eerste is doormiddel van genetische 
modificatie waarbij we zogenaamde “CAR-NK cellen” willen genereren. Deze CAR-NK cellen hebben een 
extra receptor op hun oppervlakte waardoor ze tumorcellen beter kunnen herkennen. In het afgelopen jaar 
hebben wij veel methodologie ontwikkeld om CAR-NK cellen te maken.

De tweede strategie is door het combineren van NK cellen en antistoffen. In 2018 hebben wij het onderzoek 
afgerond waarin wij aantoonden dat antistoffen effectiviteit van NK cellen tegen de ziekte van Kahler 
kunnen verbeteren. In dit onderzoek hebben we tevens aangetoond dat bij sterk geactiveerde NK cellen 
de remmende receptor “KIR” wel van invloed is maar de remmende “NKG2A” receptor in veel minder 
mate. Deze bevinden helpen ons om de juiste donoren voor NK cel therapie te selecteren en zijn in 2018 
gepubliceerd in “Cancer Immunology and Immunotherapy” en in 2 artikelen in “Frontiers in Immunology”.

Om nieuwe methoden te kunnen testen om NK cel therapie bij mensen met borstkanker te optimaliseren 
hebben we de strategie met de antistoffen ook voor borstkanker getest. We hebben hiervoor het in 2017 
opgezette model gebruikt waarbij borstkankercellen van patiënten gebruikt. Ook in borstkanker zien we 
een vergelijkbare invloed van de beide remmende receptoren. 

Deze studie zal in 2019 gecontinueerd worden. Daarnaast zien wij grote verschillen tussen patiënten in 
de mate van gevoeligheid voor de combinatie NK cellen en antistof. In 2019 gaan wij verder onderzoeken 
waardoor dit verklaard kan worden om zodoende de juiste patiënten voor NK cel therapie te kunnen 
selecteren.

In 2016, is een door ons centrum gecoördineerde landelijke studie van start gegaan waarbij patiënten een 
z.g.n. haploidentieke stamceltransplantatie krijgen een speciale vorm van stamceltransplantatie waarbij 
NK cellen de kankercellen goed kunnen aanvallen. In 2018 zijn de laatste nieuwe patiënten geïncludeerd in 
deze studie. In deze patiënten zien we tot nu toe dat de behandeling haalbaar en relatief veilig is. Bovendien 
zien we in de patiënten dat NK cellen met de juiste eigenschappen kunnen ontwikkelen vanuit de donor 
stamcellen.

Tot slot hebben wij de methode om Vitamine C in immuuncellen te bepalen verder geoptimaliseerd. 
Naar verwachting zal Vitamine C een gunstig effect op aantallen en functie van immuuncellen na 
stamceltransplantatie hebben.

Wat zijn de plannen voor de komende periode
•   Klinische studie met haploindentieke stamceltransplantatie afronden.
•  Onderzoek met het nieuwe borstkanker model continueren om uiteindelijk NK cel donor selectie te 

optimaliseren.
•  Verder studies om de invloed van de remmende invloed van de tumor omgeving op te heffen.
• Vervolgen Vitamine C studie.
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Titel onderzoek:  

Niet-invasieve lymfeklier- 
stadiëring van de oksel bij 
borstkankerpatiënten met behulp  
van de hybride PET-MRI scan 
Participanten:  
Dr. M. Smidt S. Samiei, PhD student, R. Granzier, PhD student, K. de Mooij, PhD student,  
Dr. T. van Nijnatten, Dr. M. Lobbes, 

Doel van het onderzoek
Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 15.000 vrouwen de diagnose borstkanker gesteld.
De behandeling bestaat vaak uit verschillende onderdelen zoals een operatie, bestraling en 
systemische therapie. Door deze behandelingen en tevens door positieve invloeden van het landelijke 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker is de afgelopen jaren de prognose van borstkankerpatiënten sterk 
verbeterd. Als gevolg hiervan is er meer aandacht voor bijwerkingen van de behandeling, bijvoorbeeld van 
de schildwachtklierprocedure. Deze operatie wordt uitgevoerd bij patiënten zonder klinisch aanwijzingen 
voor lymfeklieruitzaaiingen in de oksel. 

Echter, de schildwachtklierprocedure is in 80% van de patiënten negatief, hetgeen betekent dat er geen 
uitzaaiing in de lymfeklier(en) gevonden wordt en de operatie dus feitelijk overbodig is. 
De schildwachtklierprocedure kan echter wel gepaard gaan met bijwerkingen, zoals lymfoedeem, arm- 
en schouderpijn, veranderd gevoel aan de binnenzijde van de bovenarm en schouderstijfheid. Gezien er 
nu geen beeldvormende techniek bestaat die lymfeklieruitzaaiingen voor de operatie met zekerheid kan 
uitsluiten, kan deze schildwachtklierprocedure alleen (nog) niet veilig achterwege gelaten worden. Als 
we erin slagen een niet-invasieve manier, zoals een verbeterde beeldvormende techniek, te ontwikkelen 
om de lymfeklieruitzaaiingen in de oksel uit te sluiten, dan kan de schildwachtklierprocedure veilig 
achterwege gelaten worden bij patiënten zonder lymfeklieruitzaaiingen.

Wat is in de laatste periode gerealiseerd
Momenteel focust onze onderzoeksgroep zich op de hybride PET-MRI scanner. Hierbij kan de 
anatomische nauwkeurigheid van het MRI-onderzoek gecombineerd worden met informatie over de 
stofwisseling van de lymfeklieren, zoals te bestuderen middels PET-onderzoek. 

Een eerdere pilotstudie van onze onderzoeksgroep met de hybride PET-MRI scan toonde aan dat 
lymfeklieren in de oksel met de hybride PET-MRI scan goed kunnen worden afgebeeld. 

Dat is dan ook de reden dat wij vorig jaar met een validatiestudie zijn gestart na akkoord van de Medische 
Ethische Toetsingscommissie om bij 125 klinisch lymfeklier negatieve patiënten een hybride PET-MRI 
scan van de okselregio te verrichten. Op deze manier kunnen de resultaten van de hybride PET-MRI 
scan op een grotere groep patiënten worden bevestigd, waardoor in de toekomst patiënten wellicht geen 
schildwachtklierprocedure hoeven te ondergaan in geval van geen verdachte lymfklieren in de oksel 
volgens de hybride PET-MRI scan. De afgelopen periode zijn er veel patiënten geïncludeerd en gescand 
voor deze studie.

Wat zijn de plannen voor de komende periode
De komende periode zullen we doorgaan met het includeren en scannen van patiënten voor de 
validatiestudie, waarbij specifiek de okselregio met de hybride PET-MRI scan wordt onderzocht 
bij klinisch lymfeklier negatieve patiënten. Met de resultaten van deze studie hopen we een niet-
invasieve manier te ontwikkelen om lymfeklieruitzaaiingen in de oksel uit te sluiten, zodat veilig de 
schildwachtklierprocedure achterwege kan worden gelaten bij deze patiënten.  
Daarnaast zijn wij momenteel in samenwerking met de onderzoeksgroep van prof. Lambin (D-lab) aan 
het onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van kwantitatieve beeldanalyse van specifieke okselregio 
opnames. Hiermee willen we de nauwkeurigheid van medische beelden vergroten bij het uitsluiten van 
lymfeklieruitzaaiingen in de oksel voorafgaand aan de operatie. 
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Titel onderzoek:  

The role of diet, dietary  
supplements and vitamin status 
in persistent fatigue in colorectal 
cancer survivors within the EnCoRe 
prospective cohort study (00005739)
Participanten:   
Prof. M.P. Weijenberg, Dr. M.J.L. Bours, Dr. J.J.L. Breedveld-Peters, 
Dr. E.H. van Roekel, Drs. J.L. Koole, Mw. J. Nelissen, Prof. I. Kant, 
Prof. M. van Engeland, Dr. S.O. Breukink, Dr. S. Sanduleanu, 
Dr. M. Janssen-Heijnen, Dr. J. Vogelaar, Dr. M. Aquarius, Dr. E. Keulen, Dr. J. Stoot

Doel van het onderzoek
Het onderzoek richt zich op de longitudinale relatie tussen vitaminen en klachten die de kwaliteit van 
leven van dikke darmkanker patiënten kunnen verminderen. Er wordt gekeken naar het gebruik van 
voedingssupplementen, de vitamine-inname via de voeding en bloedwaardes van vitamine B en D, en 
hoe deze tot 2 jaar na de behandeling gerelateerd zijn aan specifieke klachten zoals vermoeidheid. Het 
onderzoek maakt deel uit van de EnCoRe-studie, een prospectieve cohortstudie in Limburg, en maakt 
daarnaast ook gebruik van internationaal verzamelde gegevens van overlevers van dikke darmkanker in 
andere landen.

Wat is in laatste periode gerealiseerd
In het afgelopen jaar heeft de EnCoRe-studie de mijlpaal van 500 deelnemers bereikt. Er zijn 72 nieuwe 
dikkedarmkankerpatiënten geïncludeerd en in totaal nemen er nu 533 mensen deel aan de studie.

De analyses met betrekking tot het gebruik van voedingssupplementen zijn afgerond en de resultaten zijn 
gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30770120).  
De belangrijkste bevindingen waren dat er geen verband lijkt te zijn tussen het gebruik van supplementen 
en vermoeidheidsklachten in deze populatie van mensen die dikke darmkanker hebben gehad. 
Hoewel een aanzienlijk deel (40%) van de deelnemers supplementen gebruikt, zien we op basis 
van onze resultaten geen reden om aan te nemen dat het gebruik van supplementen gunstig is om 
vermoeidheidsklachten tegen te gaan. Het lijkt er daarentegen op dat mensen supplementen gaan 
gebruiken als gevolg van de vermoeidheid,dus om klachten tegen te gaan.

Verder zijn in 2018 de gegevens van 100 extra verzamelde voedselfrequentievragenlijsten vergeleken 
met de gegevens van 7-daagse voedingsdagboekjes. Dit zijn twee verschillende methoden om 
voedingsgegevens te verzamelen en door ze te vergelijken kunnen we conclusies trekken over de 
betrouwbaarheid van de voedingsfrequentievragenlijst die we in onze studie gebruiken. De resultaten 
lieten voor het merendeel van de nutriënten en productgroepen goede overeenkomsten zien en zullen in 
het begin van 2019 ter publicatie worden aangeboden aan een wetenschappelijk tijdschrift.

Wat zijn de plannen voor de komende periode
In het komende jaar worden de inclusie van nieuwe deelnemers en het opvolgen van huidige deelnemers 
van de EnCoRe-studie gecontinueerd. Er zal worden gestart met het onderzoeken van de relatie tussen 
de vitamine D status in het bloed en klachten van vermoeidheid en depressie bij deelnemers van de 
EnCoRe-studie. Daarnaast zal er een database gemaakt worden om de gezamenlijke gegevens van de 
EnCoRe-studie en de andere internationale studies samen te kunnen analyseren. 

Deze analyses worden gericht op de inname en status van foliumzuur en andere B-vitaminen in het bloed 
en verschillende uitkomsten van kwaliteit van leven. Ook zullen we het komende jaar de activiteiten van 
KOFL actief blijven steunen.
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Titel onderzoek:  

Prognosis REnal CancEr  
and Detection (PRECEDE): 
Enhancing diagnosis and  
risk-stratification of renal cell 
carcinoma
Participanten:   
Dr. K.M. Smits, Dr. J.G. van Roermund, Dr. M.J. Aarts, Dr. L.J. Schouten, 
Dr. E. Oosterwijk, Drs. K. Lommen

Doel van het onderzoek
Jaarlijks worden er bijna 3000 nieuwe gevallen van nierkanker gediagnosticeerd in Nederland. Ongeveer 
de helft van de mensen met nierkanker ervaart geen symptomen, en vaak worden tumoren per toeval 
gediagnosticeerd tijdens beeldvorming bedoeld voor andere klachten of pas in een laat stadium, als 
klachten wel optreden. Nierkanker in een vergevorderd stadium, met uitzaaiingen, gaat gepaard met 
lage overlevingscijfers. Voor het verbeteren van de vooruitzichten bij nierkanker is het van belang om de 
diagnostiek van nierkanker te verbeteren en nierkanker met een ongunstig beloop eerder te herkennen. 
De laatste jaren worden door de toename in het gebruik van medische beeldvorming (echo, CT-scan 
etc.), steeds vaker per toeval kleine gezwellen gediagnosticeerd in de nier. Op basis van de huidige 
beeldvorming is het erg moeilijk om vooraf het onderscheid te maken tussen een goedaardig en een 
kwaadaardig gezwel, en het huidige beleid is in de meeste gevallen een operatieve (gedeeltelijke) 
verwijdering van de nier. Achteraf blijkt echter slechts een deel van deze kleine gezwellen daadwerkelijk 
kwaadaardig te zijn.

In ons onderzoek gaan wij op zoek naar nieuwe specifieke biomarkers voor nierkanker die gemeten 
kunnen worden in de urine van patiënten. Het doel hiervan is om de huidige manier van diagnosticeren 
van nierkanker op een patiëntvriendelijke manier te verbeteren waardoor nierkanker makkelijker te 
herkennen is, en vooraf een beter onderscheid te maken is tussen een goed- en een kwaadaardig gezwel. 

Wat is er in de laatste periode gerealiseerd
Door de financiële steun van Kankeronderzoeksfonds Limburg hebben wij in de tweede helft van 
afgelopen jaar een start kunnen maken met dit project, door de aanstelling van Kim Lommen, PhD 
student. 

Ondanks dat het project nog niet zo lang geleden gestart is, is er al heel wat gebeurd in deze tijd. 
We zijn van start gegaan met het uitvoeren van een uitgebreid literatuuronderzoek, een zogenaamd 
systematisch review, waarin alle informatie op het gebied van DNA biomarkers voor het stellen van de 
diagnose nierkanker, samengevat wordt. Ons onderzoek laat zien dat er weliswaar 19 studies bestaan 
die onderzoek hebben gedaan naar DNA biomarkers voor nierkanker, maar deze biomarkers blijken niet 
specifiek te zijn voor nierkanker, en kunnen daarom niet gebruikt worden voor een betere diagnose van 
de ziekte. Bovendien blijkt een groot deel alleen onderzocht te zijn in weefsel, terwijl juist de metingen in 
urine belangrijk zijn omdat het uiteindelijke doel is nierkanker in een vroeg stadium te herkennen, zonder 
onnodige invasieve ingreep. 

Dit literatuuronderzoek gaf nogmaals aan hoe belangrijk het is om nierkanker-specifieke biomarkers 
te identificeren. Samen met een bioinformaticus zijn we daarom aan de slag gegaan met data van “the 
Cancer Genome Atlas”, een publieke dataset met uitgebreide informatie over DNA biomarkers. Met 
behulp van een nieuwe aanpak, recent ontwikkeld in onze onderzoeksgroep, waren wij in staat om 10 
nieuwe biomarkers uit de dataset te identificeren, die waarschijnlijk nierkanker specifiek zijn, maar nog 
niet eerder onderzocht zijn bij nierkanker. 
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Naast het literatuuronderzoek en het identificeren van de nieuwe specifieke DNA biomarkers, zijn 
de eerste experimenten uitgevoerd om DNA isolatie uit urine te optimaliseren. In totaal zijn zes 
verschillende manieren om DNA uit urine te halen, vergeleken en is uiteindelijk de beste manier, met de 
hoogste DNA opbrengst van hoge kwaliteit, gekozen voor verder gebruik binnen het project. 

Wat zijn de plannen voor de komende periode
Er zijn uitgebreide plannen gemaakt voor het komende jaar. Als eerste moeten de nieuwe DNA 
biomarkers, die we geïdentificeerd hebben in een publieke dataset, onderzocht worden in materiaal van 
patiënten. In eerste instantie zullen we dit gaan doen in twee grote weefsel verzamelingen van nierkanker 
patiënten. We starten in weefsel om een voorselectie te doen omdat we alleen de allerbeste DNA 
biomarkers uiteindelijk willen testen in urine. Daarnaast moeten we doorgaan met het optimaliseren 
van de experimenten in urine. Omdat dergelijke experimenten in urine niet veel worden uitgevoerd, is 
de beste manier om dit te doen nog niet bekend. Dat moeten we dus eerst bepalen voordat we verder 
kunnen gaan met het testen van de biomarkers. 

En we hebben urine nodig voor ons onderzoek, veel urine! Daarom gaan we komend jaar, als we 
toestemming hebben gekregen van de medisch-ethische commissie, starten met het opzetten van een 
biobank. Hiervoor zal aan een groot deel van de mensen die bij de afdeling Urologie van het Maastricht 
Universitair Medisch Centrum komen, gevraagd worden of zij bereid zijn om urine te doneren voor 
onderzoek. 
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Titel onderzoek:  

Herstel van gevoel in de 
gereconstrueerde borst
Participanten:   
Dr. Stefania Tuinder, Drs. Ennie Bijkerk, Drs. Jop Beugels, Drs. Hansje Smeele, 
Prof. Dr. René van der Hulst

Doel van het onderzoek
Door betere diagnostiek en betere behandeling stijgen zowel de incidentie- als de overlevingscijfers 
van borstkanker. Een belangrijke bouwsteen in de behandeling van borstkanker is het amputeren van 
de borst. Daarnaast ondergaat een gezonde groep vrouwen een preventieve borstamputatie omdat 
zij genetisch een hogere kans hebben op het ontwikkelen van borstkanker. Door vroege diagnostiek 
en de ontdekking van genetische afwijkingen wordt de groep vrouwen die borstamputaties ondergaat 
steeds groter en ook steeds jonger. Hierdoor leven zij langer met de gevolgen van een borstamputatie. 
Om niet te hoeven ervaren hoe het is om geen borsten te hebben, ondergaat ongeveer 25% een directe 
reconstructie, welke in dezelfde operatie plaatsvindt als het verwijderen van de borst. Dit kan met 
siliconen implantaten of met eigen weefsel (autologe borstreconstructie), van bijvoorbeeld uit de buik 
(DIEP-lap). Het is bewezen dat een succesvolle borstreconstructie positief bijdraagt aan de kwaliteit van 
leven. Waar het succes van een borstreconstructie voorheen vooral gebaseerd werd op de cosmetische 
resultaten, worden de functionele aspecten steeds belangrijker. Een van deze functionele aspecten is 
het gevoel in de borst, waarvan het belang benadrukt wordt door in de literatuur beschreven casus over 
temperatuur- en mechanische schade aan de gereconstrueerde borst, doordat de beschermende functie 
van de huid verloren is gegaan. Om het gevoel en de beschermende functie in de gereconstrueerde borst 
zo veel mogelijk te behouden of te verbeteren, kan bij een autologe borstreconstructie microchirurgisch 
een gevoelszenuw uit de buik aangesloten worden op een gevoelszenuw uit de borst.

Wat is in de laatste periode gerealiseerd?
Recent heeft onze onderzoeksgroep voorlopende studies uitgevoerd om het belang van herstel van 
gevoel in de borst en de waarde van een dergelijke zenuwaansluiting aan te tonen. Onder andere 
is gebleken dat de beschermende functie van de huid in het grootste gedeelte van de borst volledig 
verloren gaat na een implantatenreconstructie, terwijl deze hooguit verminderd is als de borst alleen is 
geamputeerd. Daarnaast is een pilotstudie uitgevoerd naar de effectiviteit van de zenuwaansluiting bij 
DIEP-lapborstreconstructies. Het gevoel in de gereconstrueerde borsten met en zonder zenuwaansluiting 
is met elkaar vergeleken. Hieruit bleek dat geïnnerveerde borsten beter gevoel hadden dan niet-
geïnnerveerde borsten. Het gevoel herstelt sneller en beter wanneer een zenuwaansluiting heeft 
plaatsgevonden. Een van onze andere pilotstudies heeft gekeken naar de invloed van het gevoel op de 
kwaliteit van leven van onze patiënten. Hier werd een sterke positieve associatie gevonden tussen een 
beter gevoel in de gereconstrueerde borst en een betere kwaliteit van leven. 

Wat zijn de plannen voor de komende periode?
De komende periode wordt de effectiviteit van een zenuwaansluiting bij een DIEP-lapborstreconstructie 
op de kwaliteit van leven onderzocht in een loting-studie, waarbij vrouwen 50% kans hebben op het 
krijgen van de zenuwaansluiting. Zowel de patiënten als de onderzoeker die de gevoelsmetingen uitvoert, 
weten niet in welke groep de patiënten zitten tot het einde van de studie. Als uit deze loting-studie blijkt 
dat de zenuwaansluiting het gevoel in de gereconstrueerde  borst en daarmee de kwaliteit van leven 
verbetert, kan de techniek worden aangeboden voor alle vrouwen die een borstreconstructie met eigen 
weefsel ondergaan. 
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