
Beste donateur / relatie,
Het jaar is alweer ver gevorderd maar voordat 
het zover is wil ik u graag uitnodigen voor 
ons jaarlijkse Publiekssymposium, dat op 
zaterdagochtend 26 november zal plaatsvinden 

in de Greepzaal van het Maastricht UMC+. Hoe u dit symposium 
kunt bijwonen, leest u op de laatste pagina in deze Nieuwsbrief. 
U bent van harte welkom en de eerste 40 aanmeldingen krijgen 
een exclusieve rondleiding (op een nader te bepalen datum) 
door het onderzoekscentrum. De afgelopen maanden stonden 
bol van de activiteiten voor kankeronderzoek. Op één van de 
weinige mooie zomerdagen dit jaar, 10 september j.l., vond 
in- en rond Maastricht de eerste editie van de exclusieve rally 
Tour de Mestreech plaats. Deze rally was een groot succes qua 
deelnemersveld en vooral qua opbrengsten voor het goede doel. 
Bij deze wil ik de organisatie nogmaals danken voor hun initiatief 
om de opbrengst van de rally, zo’n 
€ 21.000,-, aan kankeronderzoek in Limburg te doneren.
Eind september dompelde Maastricht zich in Spaanse sferen toen 
er vele Tunagroepen uit Europa en zelfs uit Midden-Amerika deze 
stad met muzikale klanken vulden. De twee concerten die door de 
“Tuna’s” in de Bonbonnière werden gehouden, waren geheel ten 
goede van het Kankeronderzoekfonds Limburg. Een terugblik is 
eveneens te lezen in deze uitgave.
Dit najaar staat echter geheel in het teken van onze actie “Koffi e 
voor Kanker”, welke mede met een aantal partners eind vorig jaar 
al in gang is gezet. In de maanden oktober en november zullen er 
bij TVL een 4-tal tv-uitzendingen zijn die geheel in het teken staan 
van deze actie en hoe u daaraan mee kan doen. Want we hebben 
uw steun hard nodig!
Ook begin volgend jaar beginnen we meteen goed. Hostellerie 
la Butte aux Bois heeft samen met sopraan Marion Lambrix het 
initiatief genomen een diner in Weense opera-stijl te organiseren. 
Een groot deel van de opbrengst hiervan is voor onderzoek naar 
kanker in het Maastricht UMC+. U leest ook hierover meer in deze 
NWS!
Naast al deze mooie initiatieven verwijs ik ook naar de column van 
Mieke Winten-Huisman, die vanaf heden “interactief” is. Heeft u 
vragen of opmerkingen aan haar, dan wil zij u graag per email te 
woord staan. In deze uitgave krijgt u dit keer meer informatie over 
de endomicroscoop waarmee de dikke darmwand bekeken 
kan worden. Dr. Silvia Sanduleanu doet hier verslag over.
Mooie initiatieven maar hard nodig. Ik kan het helaas niet 
vaak genoeg herhalen. Steun ons! Bedankt.

Met vriendelijke groet,
Dr. Gerard Bos
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PS: KENT U ANDERE 
MENSEN DIE 

GEÏNTERESSEERD 
ZIJN IN ONS NIEUWS? 

STUUR DE NIEUWSBRIEF 
DAN GERUST DOOR!

COLOFON

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Kankeronderzoekfonds 
Limburg. Kankeronderzoekfonds Limburg is een samenwerking 
van Health Foundation Limburg, Maastricht Universitair 
Medisch Centrum en KWF Kankerbestrijding. Partner KWF 
Kanker bestrijding heeft CBF-keurmerk voor Goede Doelen. 

Heeft u vragen over het Kankeronderzoekfonds Limburg? 
Neem dan contact op met Paul Ruyters via onderstaand 
telefoonnummer.

Contactgegevens:

Kankeronderzoekfonds Limburg
Bezoekadres: Turennestraat 33
Antwoordnummer 1006 
6200 VB Maastricht 
T 043-4077365
W www.kankerikhelp.nl 
E info@hfl .nl 
ING 65.76.35.650

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

AGENDA
3 NOVEMBER

LIVE TELEVISIE UITZENDING TVL VANAF 16.00 UUR 

KOFFIE VOOR KANKER

19 NOVEMBER

VEILING EN WIJNPROEVERIJ VAN SAUTER WIJNEN EN 

HOLLAND CASINO VALKENBURG, VANAF 16.30 UUR. 

26 NOVEMBER

2E PUBLIEKSSYMPOSIUM KANKERONDERZOEKFONDS 

LIMBURG, 10.00 – 12.30 UUR. PROF GREEPZAAL, AZM, ETAGE 4. MEDITERRANE SFEREN 
MET TUNAFESTIVAL IN 
HARTJE MAASTRICHT
In het laatste weekend van september organiseerde de Tuna 

Universitaria de Maastricht een groot muzikaal Tunatreffen in 

Maastricht. Uit Spanje, Portugal en zelfs uit Mexico kwamen de 

Tunagroepen naar Maastricht om de stad een weekend lang in 

Mediterrane sferen onder te dompelen. Bij twee concerten in 

Theater de Bonbonnière, op zaterdagavond en zondagmiddag, 

werd de recette gedoneerd aan het Kankeronderzoekfonds 

Limburg. Men kon onder toeziend oog van de Maastrichtse 

zangeres Beppie Kraft een cheque van € 1926,- aan Dr. Gerard 

Bos van het Kankeronderzoekfonds Limburg overhandigen.

Tuna!

De Tuna zijn 
studenten die 
traditionele 
Spaanse muziek 
spelen, die 
ontstaan is in de 
middeleeuwen. 
In die tijd 

hadden de studenten geen studiefi nanciering en de professoren 
zaten verspreid over heel Spanje waardoor de studenten 
genoodzaakt waren om veel te reizen. De Spaanse studenten 
hebben toen muziek als de manier ontdekt om aan hun 
fi nanciële- en reisbehoeftes te voldoen maar zeer zeker ook om te 
vrouwenharten te veroveren.

Het gehele weekend was Maastricht gehuld in Mediterrane sferen. 
De twee concerten in de Bonbonnière waren zeer druk bezocht 
en ook op de pleinen en straatjes van de binnenstad bruiste het 
van de sfeer. In de Bonbonnière was de sfeer haast uitgelaten en 
uiteindelijk gingen de Portugese Tuna s Bruna er met de hoofdprijs 
vandoor. Tot slot werd er door alle Tunagroepen een duet gespeeld 
met Beppie Kraft, die het bekende Tunalied ‘Clavelitos’ jaren 
geleden al gebruikte voor haar bekende kraker ‘in den hiemel’.

Echter, speciaal voor de Vrienden Kankeronderzoekfonds 
Limburg, zal onze Limburgse sopraan Marjon Lambriks in het 
nieuwe jaar optreden in de sfeerrijke Hostellerie La Butte aux 
Bois in Lanaken (B).

Samen met Hostellerie La Butte aux Bois wil Marjon Lambriks 
een substantieel deel van de inkomsten doneren aan het Kan-
keronderzoekfonds Limburg, tijdens de gala-avond op zaterdag 
14 januari en de brunch op zondagmiddag 15 januari 2012. Voor 
reserveren en meer informatie kunt u kijken op de website van 
Hostellerie La Butte aux Bois ( www.labutteauxbois.be ) of per 
telefoon: +32 (0)89 73 97 70

Eerste editie Tour de Mestreech 
bijzonder geslaagd

De organisatie, in handen van coureur Xavier 
Maassen en zijn vader Serve, en vader en zoon 
Gubbels, heeft een prachtig parcours uitgezet 
in- en rond Maastricht met een uitstapje naar 
de Belgische Voerstreek. Onderweg moeten 
de deelnemers bepaalde opdrachten vervul-
len, degene met de hoogste score wint de 
rally. Ondanks deze serieuze noot is het vooral 
genieten, niet alleen voor de rallyrijders, ook 
voor de toeschouwers. Als de deelnemers rond 
17.00 uur weer arriveren bij de fi nish, weder-
om op de Markt, is het winkelend publiek niet 
weg te slaan bij de Porsches, Ferrari s maar 
ook echte oldtimers zoals een Alfa Romeo 6C 
uit 1936 en een Jaguar uit 1953.

‘s- Avonds is op Chateau St. Gerlach de 
prijsuitreiking. Naast bekendmaking van de 
dagwinnaar, de grootste pechvogel, de origi-

neelste inzending e.d. mag de organisatie de 
grootste prijs, het bijeengebrachte bedrag, aan 
de twee goede doelen van de rally overhandi-
gen. Maar liefst € 21.000,- kan de organisatie 
aan de Vrienden Kankeronderzoekfonds Lim-
burg doneren, een fantastisch bedrag! 

Colofon
De Vrienden Kankeronder-
zoekfonds Limburg is een 
businessclub voor onderne-
mers die naast het netwerken 
extra fi nanciële middelen en 
fondsen werft voor medisch 
wetenschappelijk kanker-
onderzoek dat plaatsvindt in 
het Maastricht UMC+. Deze 
bundeling van krachten 
vergroot de kans op een ef-
fectieve strijd tegen kanker. 
Giften komen direct ten goede 
aan onderzoek naar nieuwe 
behandel methoden en zorg 
voor kankerpatiënten in Lim-
burg. Hierdoor kan onze regio 
hoogwaardige onderzoekers 
en artsen aantrekken, met 
hoogwaardige patiëntenzorg 
als direct resultaat.
Meer informatie vindt u op: 
www.vriendenkl.nl of via 
email: info@vriendenkl.nl

De Markt in Maasticht, zaterdagochtend 10 september, het weer is prachtig, enkele fraaie bo-

lides draaien de Markt op om deel te gaan nemen aan de prestigieuze rally Tour de Mestreech. 

Niet alleen als ontspanning maar vooral om een bijdrage te verlenen aan twee goede doelen, 

waarvan de Vrienden Kankeronderzoekfonds Limburg er één van is. Wethouder John Aarts van 

Maastricht lost het startschot en één voor één vertrekken de bolides.

STRAATWERVING:
IN DE WEKEN VAN 28 NOVEMBER T/M 9 DECEMBER 

EN IN  DE WEEK VAN 19 T/M 24 DECEMBER ZAL ER 

OP WERKDAGEN IN DE CENTRALE HAL VAN HET 

MAASTRICHT UMC+ /AZM DONATEURSWERVING 

PLAATSVINDEN VOOR HET KANKERONDERZOEK-

FONDS LIMBURG.

Aan dit nummer werkten mee:

Dr. Gerard Bos
Dr. Silvia Sanduleanu
Mieke Winten-Huisman
Paul Ruyters
Gerjanne Meijer
Ellen van de Ven

OPROEP!

Wij vragen aan iedere ontvanger van deze 

nieuwsbrief of ze kenbaar willen maken de 

nieuwsbrief per post of per email te ontvangen. 

U kunt dit aangeven door een mailtje te sturen 

aan info@kankeronderzoekfondslimburg. 

Bedankt!

Wethouder John Aarts 
van Maastricht verricht de 
starthandeling, gefl ankeerd 
door de organisatoren vader 
en zoon Maassen en vader en 
zoon Gubbels. 

Bron: TDM2011-12

Reserveer alvast in uw agenda! 14 en 15 januari 2012: 

Wiener Neujahr met Marjon Lambriks
Ze straalde in de Wiener Kammeroper, Wiener Volksoper en tijdens de Salzburger Festspiele. 

De beroemde dirigent Herbert von Karajan dirigeerde haar successen in de Wiener Staatsoper. 

Ze deelde het podium met grootheden als Luciano Pavarotti, Jose Carreras en Rudolph Schock. 

Offi cieel beëindigde de internationaal gevierde opera- en operettezangeres haar glansrijke 

carrière in mei 2010 met een concert voor H.M. Koningin Beatrix. 

KOM OOK NAAR HET 2E PUBLIEKSSYMPOSIUM 

KANKERONDERZOEKFONDS LIMBURG 

OP ZATERDAG 26 NOVEMBER! 

Bent u nieuwsgierig naar de ontwikkelingen op het gebied 

van kankeronderzoek?

Op zaterdagochtend 26 november zal in de Prof. Greepzaal, 
etage 4 van het azM de tweede editie van het jaarlijkse 
Publiekssymposium Kankeronderzoekfonds Limburg 
gehouden worden. De artsen en onderzoekers van het 
Maastricht UMC + (azM) vertellen u hier meer tijdens een 
bijzondere ochtend van het Kankeronderzoekfonds Limburg. 
In korte presentaties informeren zij u over de stand van zaken 
van diverse onderzoeken en wat dit voor de behandeling van 
kanker en de zorg voor patiënten in de toekomst betekent.
Erbij zijn? Wij reserveren graag een plaats voor u, laat u 
ons dan wel van te voren weten of u aanwezig bent via 
info@kankeronderzoekfondslimburg.nl of telefonisch: 
043-407 73 63.

OP WWW.KANKERIKHELP.NL LEEST U HET UITGEBREIDE 

PROGRAMMA.

STEUN ONS FONDS MET UW OUDE 

ICT APPARATUUR EN GSM’S
U kunt het Kankeronderzoekfonds 
Limburg ook steunen met oude ICT 
apparatuur en gsm’s. Hoe? Heel 
simpel! ITDonations.nl verkoopt of 
verwerkt uw oude apparatuur en 
schenkt de opbrengst aan ons fonds. 
Meer weten? neem contact op met 

Paul Ruyters of Ellen vd Ven, 043-4077363

STICHTING BOEKENSTEUN 
HEERLEN DONEERT € 5.000,- 

De Stichting Boekensteun Heerlen 
doneerde in het kader van de campagne 
Koffi e voor Kanker een prachtig 
bedrag van € 5.000,-. Deze stichting, 
met een winkel van tweede hands 
boeken en cd’s aan de van Weerden-
Poelmanstraat in Heerlen, wordt 
bestierd door vrijwilligers en doneert 
de opbrengsten van de verkopen aan 

goede doelen. Zelf krijgt de organisatie de boeken uit boedels en 
van particulieren, soms nog onaangetast verpakt in de plastic, aldus 
Sjef Friederichs, die secretaris is van de stichting. “Laatst kregen 
we uit een boedel een prachtige kunstreeks. De reden om het 
kankeronderzoek in het Maastricht UMC+ te steunen kwam van ons 
allemaal, we wilden vooral ook steun aan regionale doelen geven. 
De campagne Koffi e voor Kanker van het Kankeronderzoekfonds 
Limburg sprak ons erg aan”, aldus Sjef Friederichs.

Dhr. Sjef Friederichs
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COLUMN (7)
 
 

Mieke Winten-Huisman was 30 jaar huisarts in 

het Gezondheidscentrum in Neerbeek en werd in 

2007 geconfronteerd met borstkanker nadat zij 

pas haar man aan darmkanker had verloren. In 

deze en de komende nieuwsbrieven beschrijft ze 

in een column het proces van haar ziekte.

Lees eerdere columns terug op onze website 

www.hfl .nl of www.kankerikhelp.nl.

KIJKEN IN DE DARMWAND MET DE ENDOMICROSCOOP 

Als er voorlopers van kanker, zogenoem-
de poliepen, worden aangetroffen in de 
dikke darm, is het praktijk om weefselbi-
opten af te nemen en die te onderzoeken 
onder de microscoop. Zo’n microscopisch 
onderzoek duurt al gauw een week. 
Gebruik van de endomicroscoop is in 
feite diagnostiek in vivo. De diagnose kan 
tijdens het onderzoek gesteld worden. 
Voordeel voor de patiënt is vooral dat er 
minder tijd verloren gaat met de diagnos-
tiek. Een volgende stap is dat er minder 
weefselbiopten nodig zijn. Daarmee kan 
veel geld worden bespaard. Dankzij de 
endomicroscoop kunnen de biopten ook 
gerichter worden genomen. 

Dr. Silvia Sanduleanu, maagdarmlever-
arts van het azM, publiceerde onlangs 
over deze nieuwe methodiek in twee 
vooraanstaande vakbladen op het gebied 
van de maagdarmleverziekten. Volgens 
Sanduleanu is naast de snelheid van di-
agnostiek ook de grotere accuratesse die 
met de endomicroscoop bereikt wordt, 
een belangrijk voordeel. Vals negatieve 
uitslagen kunnen met endomicroscopie 

voorkomen worden. Sanduleanu: “Het 
idee is om in één oogopslag macrosco-
pische en microscopische kenmerken 
van poliepen als geheel te interprete-
ren. Hierdoor kunnen we praktisch on 
table management – doen: je neemt de 
beslissing over behandeling tijdens het 
onderzoek zelf.”

Endomicroscopie werd en wordt in Maas-
tricht vooral ingezet voor hoogrisicopati-
enten, zoals mensen bij wie in de familie 
dikke-darmkanker voorkomt. Deze tech-
niek biedt meer precisie bij de diagnos-
tiek en behandeling van erfelijk belaste 
mensen. De toekomst moet uitwijzen of 
met endomicroscopie ook de controle-
intervallen groter kunnen worden.

De risico’s van de procedure met de 
endomicroscoop zijn niet groter dan die 
met een andere endoscoop. De patiënt 
krijgt voorafgaand aan de procedure een 
pijnstiller en wordt bovendien gese-
deerd (een roesje). De procedure duurt 
drie kwartier tot een uur. De arts neemt 
extra tijd om nadrukkelijk naar subtiele 

WEER AAN HET WERK

Precies 11 maanden na het ontdekken van het knob-
beltje in mijn borst ga ik weer aan de slag in de 
praktijk. Ik ben zo blij, dat het eindelijk zover is. Mijn 
fysieke conditie lijkt goed door het vele sporten en een 
wandelvakantie in de Zwitserse bergen, ik slaap weer 
goed en geestelijk voel ik me redelijk opgewekt. De 
moeheid, die nog wel dagelijks optreedt denk ik wel te 
kunnen hanteren, omdat ik halve dagen ga werken. Ik 
zie er ook weer gezond uit, lekker kleurtje, mijn pruik 
heeft plaats gemaakt voor een kort krullenkopje en de 
borsten zijn goed gecamoufl eerd.
Zoals vele kankerpatiënten heb ik het gevoel, dat ik de 
ziekte achter me kan laten door weer aan de slag te 
gaan. Het werkt vast ook therapeutisch en het geeft in 
elk geval heel veel afl eiding. Ik ben er helemaal klaar 
mee om patiënt te zijn dus stap ik met meer liefde en 
plezier dan ooit weer in de doktersrol. Door mijn er-
varingen als patiënt zal ik me nog beter in hun situatie 
kunnen inleven, verwacht ik.
Om vast een beetje te wennen heb ik al wat huisb-

ezoeken afgelegd bij mijn chronische patiënten. Zo hadden we wat extra tijd 
en rust om hun wel en wee van het afgelopen jaar te bespreken. ’s Avonds 
bereid ik mijn spreekuur voor door thuis in te loggen in de computer van de 
praktijk. Zo kan ik mijn afspraken van de volgende dag zien en doorlezen, 
wat er het afgelopen jaar met de patiënt is gebeurd. Dat scheelt een hoop 
tijd tijdens het consult.
Door de persoonlijke band, die je als huisarts hebt met je patiënten roept de 
terugkeer na ziekte van de dokter bij hen natuurlijk ook heel veel vragen op. 
Om te voorkomen dat ik in elk consult telkens hierop moet antwoorden heb 
ik in het kort op papier uitgelegd hoe het met me gaat. Ik vraag hen om in 
de spreekkamer het onderwerp niet ter sprake te brengen om de aandacht 
niet van hun eigen probleem af te leiden. 
Ik ben van alle kanten gewaarschuwd om vooral rustig aan te doen en ik 
begin met een aangepast werkschema. Er staan bloemen op mijn bureau 
en het hele team verwelkomt me zeer hartelijk. Het is alsof ik “thuiskom” 
en ik ben helemaal happy. Het weerzien met de patiënten voelt ook heel 
warm. We hebben elkaar gemist, vooral de mensen met wie ik altijd veel 
contact heb. De eerste week verloopt relatief rustig, ik word nog veel ont-
zien en ik krijg echt de kans om alles langzaam op te bouwen. Maar al snel 
daarna is iedereen weer gewend aan mijn aanwezigheid en niet in de laat-
ste plaats ikzelf voer het tempo steeds meer op. Het is immers vakantietijd 
waardoor er minder personeel is en er is zoveel werk. Dit is natuurlijk een 
bekende valkuil: lekker doen alsof alles weer normaal is, dan ben je ook 
snel je ellende vergeten. Toch moet ik nog geregeld naar het ziekenhuis 
voor mijn Herceptin infuus en ik merk al gauw, dat de moeheid veel sneller 
optreedt dan toen ik nog thuis was. Het is een moeheid, die moeilijk uit te 
leggen is. Het is er zeker niet constant. ’s Morgens begin ik de dag heel fi t 
en dat kan uren zo blijven totdat ineens de man met de hamer komt. Van 
het ene op het andere moment lijkt het alsof de stekker eruit getrokken 
wordt en dan kun je niks meer. Je wil alleen nog maar liggen en de ogen 
dicht doen. Ik val meestal niet in slaap en na een halfuur tot een uur is de 
accu voldoende opgeladen om weer verder te gaan. Niemand merkt, dat ik 
soms tussen de consulten door enkele minuten op de onderzoekbank ga 
liggen om heel even bij te tanken. Ik hoop, dat dit snel overgaat. Het zal wel 
onwennigheid zijn maak ik mezelf wijs.
Thuis probeer ik zoveel mogelijk rust te nemen en te ontspannen, want het 
is me alles waard om de op ingeslagen weg voort te gaan. 

Wilt u reageren op de column van Mieke? Dat kan! 

Stuur uw vraag of opmerking aan: info@kankeronderzoekfondslimburg.nl

Sauter Wijnen en Holland Casino hebben 

dit jaar de handen ineen geslagen om 

samen een event te organise

ren om geld bijeen te krijgen voor 

kankeronderzoek. Vorig jaar deed Sauter 

Wijnen dit met een wijnproeverij en 

veiling, dit jaar met Holland Casino, een 

wijnproeverij, een side-dish dinner en 

een veiling.Daarnaast is er nog muzikaal 

entertainment. 

U bent van harte welkom op zaterdag 

19 november 2011 vanaf 16.30 uur in de 
Paviljoenzaal van Holland Casino Valkenburg. 
Het programma duurt tot ongeveer 20.30 uur 
en kost € 50,- per persoon. Hiervoor krijgt u 
culinaire hoogstandjes, heerlijke wijnen en 
een zinnenprikkelend programma. Daarna 
kunt u geheel vrijblijvend een avondje in 
Holland Casino vertoeven.
Dit event zal grotendeels in het teken staan 
van de bekende wielerrondes in Europa, de 
Giro, de Tour de Suisse, de Tour de France, 
de Vuelta etc. We zijn immers te gast op 
de Cauberg in Valkenburg, de hoofdstad 
van het wielrennen in Nederland. Tevens 
is Valkenburg in 2012 gastheer van het 
wereldkampioenschap wielrennen. Met 
een uitdagend en interessant programma 

willen zij inspelen op het thema van de grote 
rondes. De veiling zal echter niet alleen 
bestaan uit wielerattributen, ook kunst en 
gastronomische veilingstukken worden 
onder de hamer gebracht. 

Wilt u aanwezig zijn? Reageer dan via 
email (jfrings@hollandcasino.nl) of telefoon 
(+31 (0) 43 6099630). Bent u verhinderd maar 
wilt u toch graag wijn kopen of meebieden 
op de veilingstukken voor het goede doel? 
Neem dan contact op met Ralph Habets van 
Sauter Wijnen (r.habets@sauterwijnen.nl) 
om de lijst met geselecteerde wijnen en/of 
de veilingstukken op te vragen. Is uw bod na 
de veiling het hoogste, is het veilingstuk voor 
u. Een overzicht van de veilingstukken wordt 
aan iedere gast dan per mail toegestuurd.

Een endoscoop met ingebouwde microscoop, waarmee de wand van de dikke darm 

op celniveau kan worden onderzocht. Deze innovatieve techniek maakt het mogelijk 

nog tijdens de endoscopieprocedure de vraag ‘kwaadaardig of goedaardig’ te 

beantwoorden. Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) heeft de primeur voor 

Nederland, en de maag-darm-leverartsen (MDL) van het Maastrichtse ziekenhuis 

hebben inmiddels ruime ervaring opgedaan met deze techniek. 

slijmvliesafwijkingen te kijken. MDL-arts/ 
onderzoeker dr. Sanduleanu heeft in haar 
publicatie een nieuwe standaard voorge-
steld voor poliepen in de dikke darm: de 
zogenoemde Maastricht Classifi catie. Ze 
borduurt daarmee voort op werk van col-
lega’s uit Mainz in Duitsland. De nieuwe 
standaard, waarin onderscheid wordt 
gemaakt naar de mate waarin 
poliepen kwaadaardig zijn, moet in 
validatie studies nader uitgewerkt worden. 

Screening 

Dikke-darmkanker komt met name in de 
westerse samenleving veel voor. Dat heeft 
te maken met de vergrijzing, maar ook met 
erfelijke aanleg en omgevingsfactoren, 
zoals roken, gebruik van alcohol en overge-
wicht. Na longkanker bij mannen en borst-
kanker bij vrouwen is dikke-darmkanker de 
belangrijkste doodsoorzaak door kanker. Bij 
een op de vier gevallen van dikke-darmkan-
ker is er een erfelijke factor in het spel. 
De Gezondheidsraad heeft eind vorig jaar 
de minister zelfs geadviseerd vijftigplussers 
standaard te gaan screenen op dikke-
darmkanker, zoals vrouwen momenteel 
standaard gescreend worden op borstkan-
ker. Het azM beschikt sinds 2007 over een 
polikliniek voor erfelijke darmkanker, waar 
nauw wordt samengewerkt tussen maag-
darm-leverartsen, chirurgen en klinisch 
genetici.

KOFFIE VOOR KANKER 
Graag willen we u vragen ons te ondersteunen in de 

strijd tegen kanker. Daarvoor zijn we de actie “Koffi e 

voor Kanker”, gestart.

Dagelijks drinkt u ongetwijfeld enkele koppen koffi e, thee 
of iets anders. Veelal in het gezelschap van anderen; 
collega’s, vrienden, familie, clubgenoten, zakenrelaties 
etc. Vaak is dit ook een moment om te overleggen, 
ervaringen te delen, bij te praten e.d. Wij roepen u op 
om dit moment van samenkomen te benutten voor het 
goede doel: meer onderzoek naar kanker te realiseren in 
Limburg. 

Zo hopen we allerlei spontane acties van mensen te 
ontlokken. Bijvoorbeeld medewerkers van een bedrijf, 
die voor ieder kopje koffi e een bedrag in een spaarpot 
stoppen. Of organiseer met uw relaties een koffi eborrel 
op kantoor en verkoop hier zelfgemaakte of gesponsorde 
lekkernijen. Tevens in uw persoonlijke kring kunt u 
natuurlijk bedragen door iets te organiseren voor 
vrienden of bekenden. 

Ook hebben we promotiemateriaal dat u bijvoorbeeld bij 
uw koffi eautomaat kunt ophangen, om zo iedereen attent 
te maken op de actie Koffi e voor Kanker.

Sinds 10 oktober j.l. wordt er wekelijks t/m 3 november 
a.s. een korte tv uitzending van TVL gewijd aan het 
onderzoek naar kanker en de daaromheen gemaakte 
campagne Koffi e voor Kanker. 

Op 3 november a.s. zal er vanaf 16.00 uur een live 

televisie uitzending van meer dan een uur zijn bij 

TVL, volledig in het teken van Koffi e voor Kanker. 

Tijdens deze uitzending kunnen we dan bekend 

maken hoeveel deze actie tot op dat moment heeft 

opgeleverd. 

We hopen u als deelnemer aan dit programma te mogen 
begroeten. Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.koffi evoorkanker.nl. Mocht u nog vragen hebben, 
dan zijn we uiteraard voor u beschikbaar. U kunt 
ons bereiken via Gerjanne Meijer of Paul Ruyters, 
telefoonnummer 043 4077366 of via e-mail g.meijer@hfl .nl 
of p.ruyters@hfl .nl

ALBERT BERGHOF IS 
BEWUST BETROKKEN 
ONDERNEMER

De laatste tijd horen en lezen 
we vaak over maatschappelijk 
betrokken ondernemen en 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Wat houdt dit nu 
in? Slechts mooie kreten zon-
der inhoud of daadwerkelijke 
actie ten bate van het goede 
doel? In de vorige uitgave 
trapten we af met Roel van de 
Ven van Fitz recruitment BV, nu 

is het de beurt aan Albert Berghof van Coffeelovers en Maison 
Blanche Dael.

Albert Berghof, 42 jaar, getrouwd en vader van 3 kinderen. 
Sinds 2000 is hij oprichter en eigenaar van Coffeelovers, in-
middels een begrip als koffi ehuis in Maastricht e.o. en nu ook 
in Eindhoven. Hij komt uit een familie met een rijk koffi ever-
leden. Zijn ouders zijn nog steeds actief “in de koffi e”, Maison 
Blanche Dael in de Wolfstraat behoeft weinig uitleg voor wie 
geregeld Maastricht bezoekt. De heerlijke geur van de koffi e-
branderij is in een groot deel van de binnenstad te ruiken.
Koffi e verbindt Albert Berghof runt het bedrijf met visie. “De 
Coffeelovers-zaken zijn gevestigd op plekken midden in de 
stad dus midden in de samenleving. Daarbij verbindt koffi e 
mensen, het ontspant, het geeft gezelligheid, kortom een 
belangrijke sociale functie. Sociaal maatschappelijk bewust 
en betrokken ondernemen is dan een logisch onderdeel van 
de bedrijfsvoering”, aldus Albert. Naast een eigen initiatief om 
een school in Midden-Amerika te bouwen, Escuela Blanche 
D ael, steunt hij ook het Kankeronderzoekfonds Limburg op 
diverse manieren.

“Een aantal jaren geleden overleed mijn schoonvader aan 
maagkanker, veel te jong, hij was pas 62 jaar. Dat was de 
eerste keer dat de ziekte echt dichtbij kwam, het heeft veel 
indruk op me gemaakt. Helaas hoor je dagelijks over kanker, 
iedereen krijgt er direct of indirect mee te maken”, vervolgt 
hij.

Coffeelovers en Maison Blanche Dael hebben al vaker initi-
atief getoond om “iets” te doen, van het leveren van ‘goody-
bags’ bij evenementen tot het mede-ontwikkelen en uitdragen 
van de campagne “Koffi e voor Kanker”, waar Albert vanaf het 
begin bij betrokken is. En de campagne leeft niet alleen bij 
mij, ook bij mijn collega’s van Coffeelovers. Laatst heeft een 
collega op eigen initiatief voorgesteld de opbrengst van de 
“Barista’s Choice” (Barista is de benaming voor een profes-
sionele koffi ebereider) een bepaalde tijd aan het Kankeron-
derzoekfonds Limburg te doneren. Dat kan ik zeer waarderen. 
En als we samen als organisatie dit maatschappelijk bewust-
zijn kunnen uitdragen naar anderen, is onze missie geslaagd!

GOLFTOERNOOIEN VOOR 
KANKERONDERZOEK
Eind september organiseerde de Junior Kamer Maastricht 
een golftoernooi waar de opbrengsten voor kankeronder-
zoek bestemd zijn. De locatie was de golfbaan in Margraten.
Rob Hounjet, lid van de Junior Kamer Maastricht, benaderde 
het fonds om namens de Juniorkamer het jaarlijkse golf-
toernooi aan het goede doel te koppelen. Aan het eind van de 
dag kon er een prachtig bedrag van € 3.500,- op de cheque 
ingevuld worden.

GOEDE DOELEN WEDSTRIJD
Het andere toernooi vond plaats 
op Golfbaan Maastricht en werd
georganiseerd door een aantal 
ondernemers. Onderling gingen ze de 
strijd aan maar de naam zegt het al; 
Goede doelen wedstrijd, men wilde er 
een goed doel mee steunen. Uit handen 
van Minister Gerd Leers ontving het 
Kankeronderzoekfonds Limburg een 

cheque van € 6.000,-. Acties zoals deze zijn van een enorm belang. 
Naast onze dank aan de initiatiefnemers hopen wij ook in de toekomst dat 
dit soort initiatieven blijven plaatsvinden.

HOLLAND CASINO EN SAUTER WIJNEN ORGANISEREN WIJNPROEVERIJ, 
DINER EN VEILING VOOR KANKERONDERZOEK

www.koffi evoorkanker.nl

Albert Berghof

Minister Gerd Leers overhandigde de 
cheque aan Ellen vd Ven van 
Kankeronderzoekfonds Limburg.
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