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Beste donateurs,

Oktober is borstkankermaand. Wereldwijd 
worden er in deze maand allerlei activiteiten 
georganiseerd, niet alleen om geld in te zamelen 
voor onderzoek, maar ook om mensen bewust(er) 
te maken van de ziekte. Alhoewel dat laatste bijna 
niet meer nodig is, want helaas heeft bijna iedereen 
wel iemand in zijn familie of directe omgeving 

met borstkanker. En hoewel de overlevingskans steeds groter wordt, 
sterven er jaarlijks nog teveel mensen aan borstkanker! Het vinden van 
betere behandelingsmethoden en methoden, waarmee de ziekte tijdig kan 
worden opgespoord, blijft daarom onverminderd belangrijk! 

In deze nieuwsbrief leest u meer over twee onderzoeken die een bijdrage 
kunnen leveren aan het genezingsproces en de kwaliteit van leven van 
patiënten met borstkanker vergroten. Dr. Lotte Wieten en Dr. Marjolein 
Smidt informeren u over de status van deze onderzoeken en wat het voor 
patiënten met borstkanker betekent als deze behandelmethoden, die op 
dit moment nog in de onderzoeksfase zitten, daadwerkelijk in de kliniek 
kunnen worden toegepast.

Ook leest u meer over de bijzondere fondsenwerfacties die de 
afgelopen maanden hebben plaatsgevonden: het jaarlijkse Navenant 
Aspergeweekend, de tweede editie van Five 4 Five en de heel bijzondere 
actie van Rosita Verkoulen-Goossens. Haar laatste wens leverde een 
cheque van 40.000 euro op! Een bijzonder woord van dank voor de donatie 
van Stichting Boekensteun Heerlen! Ondanks het feit dat recent hun 
pand afbrandde, mogen wij toch rekenen op een donatie van 4.000 euro. 
Prachtige bedragen! Maar evenzeer waarderen wij de kleinere acties, 
zoals bijvoorbeeld het Koffiemoment voor Kanker, dat door mevrouw 
Stouthart werd georganiseerd. Misschien een idee om zelf ook een 
Koffiemoment voor Kanker te organiseren tijdens de borstkankermaand? 

Laat u inspireren door het verhaal van Margo Reuten, chef van 
tweesterrenrestaurant Da Vinci in Maasbracht. Twee jaar geleden kreeg 
zij de diagnose borstkanker te horen. Lees hoe ze met de ziekte omging, 
terwijl zij, samen met echtgenoot Pedro en haar team het restaurant 
draaiende hield en de perfecte gastvrouw was tijdens het Navenant 
Aspergeweekend. Ik kan U verklappen dat ik na zo een geweldig diner een 
week moet vasten!

Ook blikken wij terug op 2014 en laten u zien hoeveel fondsen wij in 2014 
hebben geworven, waaronder uw donatie en hoe dit over de verschillende 
onderzoeksprojecten wordt verdeeld. Wij zijn tevreden over het resultaat, 
maar we zijn pas echt tevreden als de onderzoeken daadwerkelijk kunnen 
worden omgezet in behandelmethoden die, in de kliniek, op de patiënten 
kunnen worden toegepast! En uw hulp blijft daarbij van onschatbare waarde.

Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Gerard Bos

Indien u onze nieuwsbrief niet op prijs stelt, kunt u dit doorgeven per post aan Kankeronderzoekfonds  
Limburg, Antwoordnummer 1006, 6200 VB Maastricht of per e-mail aan info@kankeronderzoekfondslimburg.nl

Prof. dr. Gerard Bos
Babette Frank
Marcel Bourgonje
dr. Lotte Wieten
dr. Marjolein Smits 
Ludo Diels
Joyce Larue
Gitta Orbons
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Kankeronderzoekfonds Limburg is een samenwerking van Health Foundation Limburg,  
Maastricht UMC+ en KWF Kankerbestrijding. Partner KWF Kanker bestrijding heeft het  
CBF-Keur voor goede doelen.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

COLOFON

Heeft u vragen over het Kankeronderzoekfonds 
Limburg? Neem dan contact op met Babette 
Frank via het telefoonnummer hiernaast.

CONTACTGEGEVENS:
Kankeronderzoekfonds Limburg
Bezoekadres: 
Turennestraat 33
Antwoordnummer 1006 
6200 VB Maastricht 
+31 (0)43 407 73 63
www.kankeronderzoekfondslimburg.nl 
info@kankeronderzoekfondslimburg.nl
IBAN: NL06INGB0005043912

AGENDA 2015
7-11 SEPTEMBER
STRAATWERVING HAL MAASTRICHT UMC+/AZM
26 SEPTEMBER 
DERNY RACE BOCHOLTZ
OKTOBER BORSTKANKERMAAND 
LIMBURGSE DECOLLETÉS
10 OKTOBER 
EVERGREENS AND STORIES
12-16 OKTOBER 
STRAATWERVING HAL MAASTRICHT UMC+/AZM
16- 20 NOVEMBER
STRAATWERVING HAL MAASTRICHT UMC+/AZM
14-18 DECECEMBER
STRAATWERVING HAL MAASTRICHT UMC+/AZM

AAN DIT NUMMER 
WERKTEN MEE:

SAMEN ZINGEN 
TEGEN KANKER

In februari 2014 kreeg Rosita Verkoulen-Goossens 
uit Schimmert de diagnose longkanker. “Nooit 
gerookt of gedronken, geen kilootje te zwaar en 
dan nog…” Op het moment dat haar behandeling 
haar het zwaarst viel, kreeg zij een droom: samen 
met een koor liedjes uit Jesus Christ Superstar ten 
gehore brengen en de opbrengst van dit concert 
ten goede laten komen aan het kankeronderzoek 
in Limburg.

In de zomer van 2014 reageerden meer dan 100 
enthousiaste zangers op haar oproep en werd ook 
de locatie voor het concert meteen geregeld: de 
Remigiuskerk in Schimmert. Vanaf dat moment 
werd elke zaterdagochtend gerepeteerd voor de 
concerten. Op zaterdagavond 28 maart 2015 en 
op Palmzondag 29 maart gaven Rosita Verkoulen 
en haar koor, samen met fanfare St. Caecilia 
Schimmert, twee uitverkochte optredens voor 
tweemaal 900 man publiek. Op 7 juni is het  
optreden nog een keer herhaald, ditmaal in een 
uitverkochte kerk in Valkenburg voor een razend 
enthousiast publiek. De drie concerten hebben 
samen  € 40.000,- opgebracht!

Helaas is Rosita Verkoulen-Goossens, de drijvende 
kracht achter het koor, onverwacht overleden 
op 20 juni 2015.Het Kankeronderzoekfonds 
Limburg wil Rosita Verkoulen postuum bedanken 
voor het verwezenlijken van haar droom en het 
geldbedrag dat is gedoneerd ten behoeve van het 
kankeronderzoek in Limburg. Ook haar echtgenoot 
Peter Verkoulen, de koorleden en de sponsoren 
willen wij bedanken voor deze mooie actie. Het koor 
denkt momenteel na hoe haar droom kan worden 
voortgezet.

In 2007 werd bij Ben Beniers leukemie geconstateerd. “Mey-
lofibrose Stadium V. Ik had een levensverwachting van 1 tot 
2 jaar, mits er een stamceltransplantatie zou plaatsvinden.” 
De heer Beniers was op dat moment 52 jaar oud, directeur 
van een groot bedrijf en stond midden in het leven. “Toen de 
ziekte zich enigszins stabiliseerde, zijn we gaan nadenken 
over hoe ik mijzelf weer nuttig kon maken. Ik wilde vroeger 
altijd van alles bereiken en presteren. Maar nu hoefde dat niet 
meer en stond ik letterlijk en figuurlijk aan de kant. Samen 
met mijn vrouw Rieki heb ik de oplossing gevonden. We wis-
ten dat mijn behandelend hematoloog, dr. Michel van Gelder, 
met een onderzoek naar de natural killercells bezig was, een 
onderzoek dat ons enorm aanspreekt en dat we daarom zijn 
gaan steunen. 

In 2012 zijn we gestart met een 
fonds op naam, dit fonds heb-
ben we ‘Il Positivo’ genoemd. 
Gedurende vijf jaar, maken wij 
elk jaar een mooi bedrag over 
aan het Kankeronderzoek-
fonds Limburg, committeren 
wij ons als kartrekker aan 
dit goede doel en creëren wij 
als ambassadeur een breder 

draagvlak voor dit onderzoeksproject. We verspreiden ook 
de nieuwsbrief van het Kankeronderzoekfonds Limburg en 
proberen de club mensen die doneert betrokken te houden. 
Tijdens elk consult bij dr. Van Gelder spreken we ook over het 
onderzoek. We hebben afgesproken dat onze groep donateurs 
een rondleiding krijgt in het laboratorium. Samen hebben we 
inmiddels 15.000 euro gedoneerd. Ik ben blij dat we dit kunnen 
doen. Het geeft ons een goed gevoel.

Het is heel gemakkelijk om een fonds op naam te creëren.  
Je hoeft niet eens naar de notaris. Er wordt een overeenkomst 
opgesteld tussen de initiatiefnemer en het Kankeronderzoek-
fonds Limburg en dan kun je starten. Een fonds op naam is  
fiscaal ook aantrekkelijk. Maar dat is voor ons nooit de motiva-
tie geweest.”

Wilt u meer weten over het oprichten van een Fonds op Naam? 
Neemt u dan contact op met Ellen van de Ven, e.vandeven@hfl.nl  
of 043-4077366.

KOFFIEMOMENT  
VOOR KANKER
Voor haar verjaardag wilde mevrouw Stouthart dit jaar geen 
cadeaus, maar een bijdrage voor kankeronderzoek. Ze 
organiseerde een Koffiemoment voor Kanker, ze plaatste 
de speciale collectemok op tafel en vroeg haar gasten een 
bedrag te doneren.  

Wij willen mevrouw Stouthart hartelijk bedanken  
voor haar bijdrage van € 300,-.

 

Colofon
De Kankeronderzoekfonds  
Limburg Business Vrienden is 
een businessclub voor onder-
nemers die naast het netwerken 
extra financiële middelen en 
fondsen werft voor medisch  
wetenschappelijk kankeron-
derzoek dat plaatsvindt in het 
Maastricht UMC+. Deze bunde-
ling van krachten vergroot de 
kans op een effectieve strijd 
tegen kanker. Giften komen 
direct ten goede aan onderzoek 
naar nieuwe behandelmethoden 
en zorg voor kankerpatiënten in 
Limburg. 

Meer informatie vindt u op: 
www.vriendenkl.nl of of  
stel uw vraag via e-mail 
info@vriendenkl.nl

Kankeronderzoekfonds
Limburg

Business Vrienden

Kanker
onderzoekfonds
Limburg

Business Vrienden

Kankeronderzoekfonds
Limburg Business Vrienden
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FIVE 4 FIVE HAALT € 27.000 OP

Deelnemers, sponsoren en vrijwilligers, 
bedankt! 

Want dankzij hun enthousiasme, blaren én zweet, steun in 
geld en/of natura, is de tweede editie van Five 4 Five een 
groot succes geworden. Ruim € 27.000,- zijn bij elkaar 
gefietst, gewandeld en gerend. En dat alles onder prima 
weersomstandigheden, op een schitterend parcours en 
in een goede sfeer! Zo heeft iedereen zijn eigen prestatie 
geleverd. Daar zijn we trots op.
Speciale dank gaat ook uit naar de gemeente Eijsden-
Margraten die dit initiatief vanaf het eerste moment heeft 
ondersteund en deelnam met een eigen team. Daarnaast 
bedanken wij natuurlijk ook de familie Huls voor het ter 
beschikking stellen van Hoeve Libeek. Zij hebben al te 
kennen gegeven dat wij ook volgend jaar weer mogen 
starten vanuit deze prachtige locatie.

U kunt zich nu al inschrijven voor de volgende editie via 
m.bourgonje@hfl voor de volgende editie. Wij hopen u op  
28 mei 2016 weer allemaal te zien aan de start van  
Five 4 Five. www.five4five.nl.  

NETWERKBIJEENKOMST 10 NOVEMBER

De volgende netwerkbijeenkomst vindt plaats op dinsdag  
10 november, om 17.30 uur. Tijdens deze netwerk bijeen -
komst kunt u, onder begeleiding van prof. dr. Gerard Bos en 
dr. Lotte Wieten een kijkje nemen in de laboratoria waar het 
killercellenonderzoek plaatsvindt.  
Zij informeren u over de laatste stand van zaken, laten zien 
hoe de donorcellen worden gekweekt en lichten toe hoe de 
onderzoeksresultaten binnen afzienbare tijd in de kliniek, 
dus op patiënten zullen worden toegepast. 

Organisator René Smeets had op 
zaterdag 9 mei een mooie route 
uitgezet voor de rally rijders. Een 
stoet van 50 klassieke bolides reed 
van Hostellerie de Hamert in Wel-
lerlooi, met de nodige tussenstops 
- waar de rallyrijders genoten van 
heerlijke versnaperingen – naar 
Restaurant Da Vinci in Maasbracht, 
waar de deelnemers de rally afslo-

ten met een exclusief ‘walking dinner’.
Restaurant Da Vinci was ook de locatie waar op zondag 10 mei 
het Groot Limburgs Aspergediner plaatsvond. Zo’n 150 gasten 

– waar onder Ria Oomen, René van der Linden, Léon Frissen, 
Jan Smeets en Gé Reinders - genoten van een zeer exclusief 
aspergediner van chef Margo Reuten en een bijzonder wijnar-
rangement van sommelier Petro Kools. Uiteraard vond er ook dit 
jaar weer een veiling, onder de bezielende leiding van Sjra Puts, 
plaats, met als topstuk een door chef Margo Reuten geschilderd 
schilderij, dat maar liefst € 10.000 opbracht. Ook bijzonder was 
de loterij: onder de aanwezigen werd een 0,50 karaat briljant 
verloot, beschikbaar gesteld door UDT Diamonds. 

Het Kankeronderzoekfonds Limburg bedankt de organisatoren 
voor dit fantastische weekend en de donatie van € 70.500 ten 
behoeve van het onderzoek naar de killercellen. 

NAVENANT ASPERGEWEEKEND HAALT 
RECORDOPBRENGST: € 70.500,- OP VOOR KILLERCELLEN

Het Navenant Aspergeweekend bestaat traditiegetrouw uit een Classic Car 
Rally en het Groot Limburgs Aspergediner. Een bijzonder weekend waarin de 
Navenant Foundation, Confrérie de l’Asperge Limbourgondië en Rotary Leudal 
geld inzamelen voor het goede doel. Ook dit jaar mocht het Kankeronderzoekfonds 
Limburg een prachtig geldbedrag in ontvangst nemen; er werd maar liefst € 70.500 
ingezameld ten behoeve van het onderzoek naar de killercellen. 

Wilt u meer informatie over 
de Business Vrienden of de 
volgende bijeenkomst bijwonen? 
Stuur dan een e-mail naar  
info@vriendenkl.nl.

AGENDA
5 SEPTEMBER 
Tour de Mestreech 
10 OKTOBER 
netwerkbijeenkomst Business 
Vrienden Maastricht UMC+ 
28 MEI 2016 
Five 4 Five 
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Pim Tiddens heeft de ziekte kanker overwonnen. 
Hij reist momenteel met zijn boot “Nelly Rose” de 
wereld over. In deze nieuwsbrief beschrijft hij hoe 
hij zijn ziekte en die van een vriend heeft beleefd. 

Lees zijn columns terug op onze website 
www.kankeronderzoekfondslimburg.nl.
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Al deze behandelingen zorgen ervoor 
dat de kwaadaardige cellen worden 
bestreden. Tegelijkertijd ontstaan er 
door deze behandelingen soms lang-
durige klachten. De schildwachtklier-
operatie – de operatie waarbij onderzoek 
wordt gedaan naar uitzaaiingen in een 
enkele lymfeklier in de oksel – of het 
verwijderen van alle lymfeklieren in de 
oksel, zijn twee behandelingen waardoor 
levenslange klachten kunnen ontstaan. 
De kans is echter wel aanwezig dat de 
vrouwen blijvende klachten overhouden 
aan deze operatie, zoals bijvoorbeeld een 
dikke arm door zogenaamd lymfoedeem. 
Andere, meer voorkomende klachten zijn 
een stijve schouder of een veranderend 
gevoel in de bovenarm.
 
Eerste studie levert goede 
resultaten op

Zo’n 80% van de borstkankerpatiënten 
blijkt na de schildwachtklieroperatie 
geen uitzaaiingen in de lymfeklieren te 
hebben. Onderzoekers in het Maastricht 
UMC+ hebben een eerste kleine studie 

uitgevoerd om te onderzoeken of er niet 
op een andere manier onderzocht kan 
worden of er bij een patiënt sprake is 
van uitzaaiingen in de lymfeklieren. Zo 
hebben de onderzoekers bij 10 borstkan-
kerpatiënten een MRI scan gemaakt van 
de lymfeklieren in de oksel. De patiënten 
kregen voorafgaand aan de MRI scan 
het contrastmiddel toegediend – een 
contrastmiddel waarmee klieren goed 
kunnen worden afgebeeld. De eerste 
resultaten van het onderzoek in borst-
kankerklieren bevestigen dat MRI het 
mogelijk maakt om betrouwbare infor-
matie te verkrijgen over de aanwezigheid 
van uitzaaiingen in de lymfeklieren.

Na een schildwachtklieroperatie 
blijkt dat 80% van de borstkanker-
patiënten geen uitzaaiingen in de 
lymfeklieren heeft.

Resultaat onderzoek heeft meteen 
gevolgen voorbehandelmethode
Als de MRI succesvol blijkt in het aan-
tonen en uitsluiten van lymfeklieruitzaai-

Elke vier jaar seleceert het Kankeronderzoekfonds  
Limburg vier onderzoeksprojecten, waarvoor fondsen  
zullen worden geworven. 

Twee jaar geleden werden de volgende projecten  
geselecteerd:
•  Exploiting intra tumour heterogeneity with  

heterogeneous irradiation - Prof. dr. Philippe Lambin
•  The Limburg High risk Colorectal Cancer cohort  

study - Prof. dr. Matty Weijenberg
•  Natural Killer cells - dr. Lotte Wieten
•  Non-invasive nodal staging in breast cancer patients 

with a MRI of axillary of lymph nodes using  
gadofosveset – dr. Marjolein Smit

Afgelopen jaar zijn er veel grote en kleine acties 
georganiseerd, die tezamen mooie bedragen hebben 
opgeleverd en rechtstreeks ten goede komen aan 
bovengenoemde projecten. Gelden die onontbeerlijk zijn 
om deze onderzoeksprojecten te kunnen blijven uitvoeren. 
Naast deze donaties ontvangen de onderzoekers ook 
gelden uit nalatenschappen en eenmalige giften. 

Een compleet overzicht vindt u in het jaarverslag van het 
Kankeronderzoekfonds Limburg. Dit kunt u online lezen: 
www.kankeronderzoekfondslimburg.nl/organisatie/anbi

Op zondag 21 juni werd op Hoeve Lichtenberg in Maastricht 
het Fête du Rosé georganiseerd door o.a. Rooood Evene-
mentenmanagement, een van onze Business Vrienden. Na 
afloop van deze middag ontving het Kankeronderzoekfonds 
Limburg een mooie donatie, waarvoor onze dank! Volgend 
jaar komt er zeker een vervolg op dit prachtige evenement.
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ONDERZOEK
UITZAAIING VAN BORSTKANKER IN LYMFEKLIEREN 
OPSPOREN MET EEN MRI SCAN  

BORSTKANKERONDERZOEK EN BEHANDELING: 
TWEE VERHALEN, ÉÉN WAARHEID

ROSÉ MIDDAG VAN ROOOOD 
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TERUGBLIK OP 2014  

dat is bij een leven niet zo. Ik ben nu 64, maar vind nog altijd, 
dat ik in de lente van mijn bestaan ben. Zeker nadat ik op mijn 
50e redelijk dicht in de buurt van het einde kwam en er sprake 
was van een herstart. Nou ja, op de overgang naar de zomer 
dan. Zolang er nieuwe dingen gebeuren, je dingen leert en ont-
dekt, blijft je bestaan ontluiken. Je omgeving mag daar anders 
over denken en de maatschappij heeft je misschien al eerder 
afgeschreven, maar pas als het perspectief van de toekomst 
aan belang verliest en je bent aangewezen op herinneringen 
en gebeurtenissen van vandaag word je meer toeschouwer  
dan medespeler; genietend van de rijke oogst van je leven. 
Ergens daarna wordt het herfst en uiteindelijk zelfs winter.  
Lichaam en geest volgen daarbij lang niet altijd hetzelfde 
tijdpad. Waarschijnlijk wordt dat allemaal minder relevant en 
wordt het vertrek van deze wereld meer iets voor je omgeving, 
die uit sentimentele overwegingen zegt ‘Ne me quitte pas’. Als 
je in die levensfase sterft, dan zal je omgeving daar uiteindelijk 
vrede mee hebben. 

In zijn boek ‘Laat me nooit alleen’ heeft schrijver Kazuo Ishigu-
ro het niet over sterven, maar over voltooien. ‘Hij heeft vol-
tooid….’. Dat voltooide leven is het soort leven waar iedereen 
recht op zou heeft. Daarna is het eigenlijk ook genoeg. Simone 
de Beauvoir geeft in haar boek ‘Niemand is onsterfelijk’ een 
briljante uiteenzetting waarom het dan ook echt wel genoeg is. 

Medische research is geen zoektocht naar het eeuwige leven, 
maar zal leiden tot een wel bestede en aangename tijd op deze 
aardbol. Een griepje zorgt voldoende voor het contrast tussen 
ziek en gezond, maar levensbedreigende ziektes zoals kanker 
zijn niet nodig. 

Ik ontmoette op Hiva Oa een bewonderingswaardig Nederlands 
meisje van 10 jaar, dat leukemie had overwonnen. Dat schepte 
een band. Ik was zowel onder de indruk als geschrokken van 
de wijsheid en volwassenheid van een geest die je graag wat 
meer tijd had gegeven om te ontluiken. Het heeft geen zin 
om te speculeren of haar ervaring goed of slecht was. Zij zal 
de andere, de normale weg, nooit meer kunnen bewandelen, 
maar ze is er in ieder geval nog. In de tijd van Brel, zou dat 
anders zijn afgelopen, zoals het einde ook voor Brel te vroeg 
is gekomen. Zijn laatste LP ‘Brel’ maakte hij een jaar voor 
zijn dood. In de steek gelaten door zijn lichaam werd zijn rijke 
brein van ons afgenomen. Wie weet wat daar nog voor moois 
en waardevols uit had kunnen ontspruiten. 

Jaarlijks wordt alleen al in Nederland bij 14.000 vrouwen de diagnose borstkanker 
gesteld. Hoewel artsen,  verschillende opties hebben om de ziekte te behandelen, blijkt 
een operatie in bijna alle gevallen nodig. Afhankelijk van het soort operatie, de afmeting 
en agressiviteit van de tumor en de aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren 
wordt ook radiotherapie (bestraling) en systeemtherapie (hormonale therapie, 
immunotherapie of chemotherapie) gegeven. 

Maastricht UMC+ telt in de medische wereld mee als het gaat om de behandelmethode van borstkanker. Al jarenlang wordt er 
onderzoek verricht naar deze meest voorkomende vorm van kanker die elk jaar in Nederland naar schatting 14.000 vrouwen 
treft. Wie deze cijfers in het licht van de groter wordende vergrijzing tot zich laat doordringen zou gemakkelijk wanhopig 
kunnen worden. De strijd tegen borstkanker lijkt op vechten tegen de bierkaai. ,,Lijkt” zeggen immunoloog dr.Lotte Wieten en 
oncologisch chirurg dr. Marjolein Smidt in koor. Want er wordt revolutionair onderzoek gedaan dat zowel grensverleggende 
inzichten oplevert over de noodzaak van operatief ingrijpen als mogelijkheden biedt om lichaamseigen cellen te gebruiken 
in het bestrijden van tumoren. Het gaat erom het juiste te doen dat voor de patiënt het beste resultaat oplevert en de meeste 
levenskwaliteit. ”Lotte Wieten: ,,Wij onderzoeken op welke wijze we, gebruikmakend van donorcellen, een antitumor effect 
kunnen bereiken. Dat is een studie die ons optimistisch stemt.” Een gesprek met twee gedreven vrouwen die vanuit hun eigen 
discipline een gezamenlijke strijd voeren tegen het schrikbeeld van alle ziektes: kanker.

ingen, dan zal dit meteen gevolgen 
hebben voor de behandeling van 
borstkankerpatiënten. Als door mid-
del van de MRI scan geen uitzaaiingen 
worden aangetoond, dan zal het niet 
meer nodig zijn om een schildwacht-
klieroperatie uit te voeren, waardoor 
de patiënt geen risico meer loopt om 
eerder genoemde klachten te krijgen. 
Ook maakt deze methode van onder-
zoek, reeds voordat aan een operatie 
begonnen wordt, duidelijk welke 
aanvullende behandelingen nodig zijn. 
Op deze wijze hopen onderzoekers te 
kunnen bijdragen aan een verbetering 
van de behandelmethoden en een 
verbetering van de kwaliteit van leven 
van borstkankerpatiënten, zowel op 
de korte als lange termijn.
 
Als het onderzoek slaagt, 
dan zal dit meteen gevolgen 
hebben voor de behandeling van 
borstkankerpatiënten.

 

Optimisme is misschien wel de grootste gemeenschappelijkheid 
tussen Marjolein Smidt en Lotte Wieten. Twee jonge vrouwen-
allebei gepromoveerd- die vanuit totaal verschillende 
wetenschappelijke disciplines met hetzelfde onderwerp bezig zijn: 
borstkankeronderzoek. De ene, Marjolein Smidt, is als oncologisch 
chirurg met klinische patiëntenzorg bezig, terwijl Lotte Wieten zich 
volledig wijt aan haar wetenschappelijk onderzoek. De combinatie 
tussen patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek is bepalend 
voor de goede, internationale reputatie die Maastricht UMC+ ten 
deel valt.  Lotte Wieten: ,,Juist in die combinatie van onderzoek 
en patiëntenzorg schuilt het succes van deze omgeving. We doen 
hier onderzoek met een grote maatschappelijke relevantie. De 
resultaten zijn daarbij meteen te vertalen naar de praktijk van een 
ziekenhuis. Dat is the best of both worlds.” 

Less is vaak more bij behandelingen
Marjolein Smidt beaamt dat er zeker op het terrein van 
borstkankerbehandeling- en onderzoek veel te winnen valt met 
een multidisciplinaire aanpak. ,,Bij borstkanker is het lastig om 
de ontspoorde cellen met één enkel medicijn te behandelen. 
Borstkanker vergt daarom een multidisciplinaire en integrale 
aanpak. In ons oncologiecentrum wordt de medische zorg 
en behandeling van de patiënt verder gecombineerd met 
psychosociale ondersteuning. 

De komende jaren zullen behandelplannen nog veel meer op 
maat gemaakt worden, dan nu al het geval is.  Dankzij een 
nieuwe MRI-scan kunnen we in driekwart van alle gevallen de 
zogenaamde schildwachtklieroperatie voorkomen. Deze operatie 
blijkt in de meeste gevallen overbodig en levert vaak onnodige 
bijverschijnselen op. Het gaat dus niet om méér opereren of meer 
behandeling bij de medisch oncoloog, maar om het behandelplan 
beter op de situatie van een specifieke patiënt af te stemmen. 

Hiva Oa
Eén van mijn persoonlijke helden is Jacques Brel (1929-
1978). Dat heb ik te danken aan de lerares, bij wie ik 
kort na het overlijden van Brel een cursus Frans volgde. 
Als rode draad door de lessen bestudeerden we chan-
sons van Brel. We ontleedden natuurlijk Ne me quitte 
pas, maar ook het prachtige Mon Enfance, Le Chanson 
des Vieux Amants en Le Moribond. Brel schreef Le 
Moribond in 1961, lang voordat hij wist dat hij zelf aan 
longkanker zou overlijden. 

Zijn laatste levensjaren bracht Brel door op de Markie-
zen in de Stille Oceaan. Hij werd begraven op Hiva Oa. 
Daar ben ik met onze Nelly Rose naar toe gezeild. Op dit 
eiland staat een ‘Espace Jacques Brel’ waar verhaald 
wordt over leven en werk, terwijl zijn muziek gespeeld 
wordt. Ook Le Moribond werd gedraaid. Daarin zegt Brel 
‘C’est dûr de mourir au printemps’ . Verder maakte hij 
zich niet al te druk over dat sterven. Het leven moet niet 
al te serieus genomen worden. 

Toen ik het lied zo indringend hoorde, drong de vraag 
zich op, wat de lente van het leven is. De klimatologi-
sche seizoenen zijn gelijk verdeeld over het jaar, maar 

Denk aan het uitgebreide palet aan borstreconstructies wat we 
aanbieden, “Is er sprake van erfelijkheid?”, de volgorde van de 
behandelingen. Niet meer, maar beter, dáár gaat het om. Niet de 
ziekte speelt bij ons de hoofdrol, maar de patiënt.”

Onderzoek gaat langzamer dan je zou willen
Medische vooruitgang, zo blijkt in de dagelijkse praktijk van 
Maastricht UMC+, wordt concreet bereikt door een ingenieus 
samenspel van verschillende disciplines en een optimistisch 
geloof in vooruitgang. ,,Nieuwsgierigheid, gedrevenheid en 
vasthoudendheid zijn wel belangrijke eigenschappen voor een 
wetenschapper”, zegt Lotte Wieten met een glimlach. ,,En daarbij 
komt ook dat je moet accepteren dat onderzoek nu eenmaal 
langzamer gaat dan je zou willen. Alles wat we onderzoeken moet 
immers voldoen aan internationaal vastgestelde procedures en 
standaards. Desalniettemin zetten we hier behoorlijke stappen 
voorwaarts.”

Killercellen inzetten tegen tumoren
,,In mijn onderzoek ben ik bezig om zogenaamde killercellen 
in te zetten bij het bestrijden van kwaadaardige tumorcellen”, 
vervolgt Lotte Wieten. ,,Deze lichaamseigen killercellen ruimen 
als een soort pacman de kankercellen op, ze zijn als het ware 
de fortverdedigers. We maken dus gebruik van de natuurlijke 
functie van deze cellen. We zijn nu bezig om deze cellen te kweken 
van gezonde donoren. Via een infuus zijn de killercellen dan 
gemakkelijk te injecteren. Prettig is dat ze geen bijverschijnselen 
veroorzaken. Deze methode is revolutionair en inmiddels al zo’n 
vijftien jaar geleden gestart door Gerard Bos. Buiten Duitsland 
en de VS wordt dit enkel hier in Maastricht verder onderzocht. 
We zijn optimistisch gestemd. Een jaar geleden hebben we een 
apparaat verkregen -een soort bioreactor- waarmee we meer 
cellen kunnen kweken.” De laatste resultaten laten zien dat we 
inderdaad het gewenste aantal cellen kunnen kweken en na de 
kweek de cellen ook nog hun killer-effect behouden. We zijn de 
voorbereidingen gestart – ook een groot aantal aspecten die met 
wet- en regelgeving te maken hebben – om een klinische studie te 
kunnen doen.

Zowel Marjolein Smidt als Lotte Wieten is blij dat het Kankeronder-
zoekfonds Limburg actief meewerkt aan het stimuleren van  
onderzoek naar borstkanker. De ziekte die het demografische tij 
mee heeft, lijkt aan een opmars te zijn begonnen. Juist vanwege de 
toename en de impact die een dergelijke ziekte op iemands leven 
en dat van naasten heeft, is het van essentieel belang om onder-
zoek naar borstkanker te steunen. Het is beslist zo dat er op ge-
bied van onderzoek en behandelmethoden significante stappen zijn 
gezet. Onderzoek en behandeling, ze horen bij elkaar. Inderdaad, 
the best of both worlds. De strijd wordt voortgezet: to be continued!           
 


