
Beste donateur / relatie,
 Aan het einde van het jaar  is er reden  
om terug te kijken maar vooral ook om 
vooruit te kijken. Naar het nieuwe jaar, 
naar vooruitgang en hoop! Ook al is 
dat voor velen juist nu moeilijk omdat 

dierbaren hen ontvallen zijn. Het voorgaande jaar  was een goed 
jaar voor het Kankeronderzoekfonds Limburg. Een jaar waarin het 
Kankeronderzoekfonds Limburg weer meer geld voor onderzoek, 
hier in  Limburg, kon besteden. En dat geld wordt vooral goed 
besteed. De eerste resultaten van onderzoek die mede door dit 
fonds tot stand zijn gekomen, zijn inmiddels gerealiseerd. En dat 
geld, dat kwam met hulp van u!
 Het afgelopen jaar hebben we een aantal spraakmakende 
acties en evenementen ten behoeve van dit fonds gehad, die ons 
fi nancieel en of qua naamsbekendheid veel goed hebben gedaan. 
De expositie van Romy van Geffen, de rally Tour de Mestreech, 
een groep fi etsers uit Meerssen die naar Rome reden, en nog veel 
meer. Maar ik wil vooral ook die mensen bedanken die met een 
kleine actie ons wilden steunen. Want elke euro is er één!
Dat brengt mij automatisch bij de actie Koffi e voor Kanker die 
het afgelopen najaar o.a. bij TVL veel media-aandacht kreeg  en 
waaraan meerdere partners hun steun verlenen. Hierin werd 
duidelijk wat de kracht is van een kleine actie die door velen 
gedragen wordt. Neem bijvoorbeeld bewoners van Sevagram die 
spontaan een steentje hebben bijgedragen. Als iedere Limburger 
een klein bedragje bij elkaar haalt voor onderzoek, is dat een 
enorm bedrag als totaal. En dat is nu net wat ik wil vragen, help 
ons mee de actie Koffi e voor Kanker ook in 2012 tot een succes te 
maken en doe mee! Meer informatie vindt u op de website www.
koffi evoorkanker.nl  
 Voor het komende jaar staan er weer mooie acties en 
evenementen op de agenda. Direct in het nieuwe jaar is er Zweit 
veur Leid, waar de Lions Club Maastricht zal lopen voor ons fonds, 
gevolgd door een prachtig benefi etdiner met operazangeres 
Marjon Lambriks in Hostellerie La Butte aux Bois te Lanaken. U 
leest er meer over in deze Nieuwsbrief. Hierin vindt u ook een 
medisch verslag van Kenneth Kross en de column van Mieke 
Winten-Huisman. Ons beeldmerk met de “dame en dochter” is 
u inmiddels bekend. De dame zelf, Ghislaine Wilms, vertelt haar 
verhaal in deze Nieuwsbrief.
Tot slot wil ik u een mooi en hoopvol nieuw jaar wensen. En 
dat kan alleen maar mooier en hoopvoller worden als we 
samen strijden tegen kanker!

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@kankeronderzoekfondslimburg.nl

Kankeronderzoekfonds Limburg is een samenwerking 
van Health Foundation Limburg, Maastricht UMC+ en 
KWF Kankerbestrijding. Partner KWF Kankerbestrij-
ding heeft het CBF-Keur voor goede doelen.

AGENDA
ZATERDAG 14 JANUARI EN ZONDAG 15 JANUARI

HOSTELLERIE LA BUTTE AUX BOIS, BENEFIETDINERS MET 

SOPRAAN MARJON LAMBRIKS.

VRIJDAG 3 FEBRUARI

SYMPOSIUM EN RONDLEIDING IN MAASTRICHT UMC+

ZATERDAG 4 FEBRUARI

WERELD KANKERDAG

16 T/M 25 MAART 

TEFAF, MECC, MAASTRICHT 

TERUGBLIK KOFFIE VOOR 
KANKER EN TVL-ACTIE
Donderdag 3 november stond de uitzending van TVL’s Limburg 

Vandaag vrijwel geheel in het teken van Koffi e voor Kanker, de 

actie van het Kankeronderzoekfonds Limburg. Deze actie is een 

laagdrempelige, eenvoudige manier om met heel veel kleine 

beetjes toch heel veel geld op te halen voor onderzoek naar 

kanker. De televisie uitzending van donderdag moest een extra 

boost geven aan de tot dusver succesvolle actie.

Joes Boonen, presentatrice van het programma, ontving gasten 
uit het bedrijfsleven en particulieren maar ook Ellen van de Ven 
van het Kankeronderzoekfonds Limburg, Dr. Gerard Bos van 
het Maastricht UMC+ en Barbara Hellendoorn van partner KWF 
Kankerbestrijding, in het kader van de actie Koffi e voor Kanker.

Het geheel werd omlijst door initiatieven van Maison Blanche 
Dael die meerdere soorten koffi e serveerden en Hotel Restaurant 
Winselerhof, wiens chefkok voor deze keer de plaats van de vaste 
kokkin van TVL in nam met fantastische, op koffi e gebaseerde 
kookkunsten.

Aan het eind van het programma had Zorginstelling Sevagram nog 
een mooie verrassing in petto met een prachtige cheque, bijeen 
verzameld in haar verzorgingshuizen.
De actie Koffi e voor Kanker was een groot succes maar de actie 
gaat gewoon verder, ook in 2012. De teller stond eind november al 
op zo’n € 27.000,-

Zweit veur Leid, 7 januari
Lions Club Maastricht gaat de 
strijd aan tegen kanker

14 en 15 januari 2012: Wiener Neujahr 

met Marjon Lambriks in La Butte aux Bois

In de “Vrienden Kankeronderzoekfonds 
Limburg” heeft de Lions Club de 
juiste regionale partner gevonden om 
het kankeronderzoek een impuls te 
geven. Een nieuw speerpunt hierin is 
de research naar immunotherapie. 
Deze nieuwe methode van behandeling 
is veelbelovend en biedt verbeterde 
perspectieven voor patiënten.
Immunotherapie maakt gebruik van 
het immuunsysteem van het menselijk 
lichaam, waarin lichaamsvreemde 
cellen, zoals kankercellen, door het 

afweersysteem onschadelijk worden 
gemaakt. Er wordt aan verschillende 
vormen van immunotherapie gewerkt. 
Essentieel voor het maken van een van 
deze therapieën is een zgn. “celkweek 
apparaat” waarin cellen gekweekt 
kunnen worden die specifi eke eiwitten 
produceren die nodig zijn voor versterking 
van het immuunsysteem van het lichaam.
De Lions Club Maastricht heeft zich ten 
doel gesteld om fi nanciële middelen 
te genereren voor de aanschaf van dit 
apparaat. Om dit doel te bereiken nemen 

wij deel aan de sponsorloop “Zweit Veur 
Leid” op 7 januari 2012. Dit “Zweit Veur 
Leid” concept staat al 17 jaar garant 
voor een succesvolle exposure voor U 
als sponsor en een prachtig fi nancieel 
resultaat voor het goede doel. 
De Lions Club Maastricht richt zich 
daarom tot U. Op hun website vindt u 
meer informatie over hoe u hen in de 
strijd tegen kanker kunt helpen. Of neem 
contact op met Maurice Roebroeck van de 
Lions, tel. 06-53816333

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). En u kunt hierbij zijn!

Samen met Hostellerie La Butte aux Bois wil Marjon Lambriks een 
substantieel deel van de inkomsten doneren aan het Kankeronder-
zoekfonds Limburg, tijdens de gala-avond op zaterdag 14 januari en 
de brunch op zondagmiddag 15 januari 2012. Bij groep- en bedrijfs-
aanmeldingen geldt dat bij iedere 6 aanmeldingen 1 persoon gratis 
is. 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

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

Op 7 januari 2012 zal de bekende sponsorloop Zweit veur leid gehouden worden in de binnenstad van 

Maastricht. Naast de organisatie Zweit veur Leid zelf, zijn er nog een tweetal partijen verbonden aan de loop.

Eén daarvan is de Lions club Maastricht. Kanker is één van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. 

Het aantal mensen dat direct of indirect in aanraking komt met kanker stijgt helaas nog steeds. 1 op de 3 

mensen heeft met deze slopende ziekte te maken. Lions club Maastricht wil hier iets aan doen!

STRAATWERVING:

IN WEEK 51 VAN 2011, VAN 19 T/M 24 

DECEMBER EN IN WEEK 4 VAN 2012, 

VAN 22 T/M 28 JANUARI, ZAL ER OP 

WERKDAGEN IN DE CENTRALE HAL 

VAN HET MAASTRICHT UMC+ / AZM 

DONATEURSWERVING PLAATSVINDEN 

VOOR HET KANKERONDERZOEKFONDS 

LIMBURG. 

Aan dit nummer werkten mee:

Dr. Gerard Bos
Dr. Kenneth W. Kross
Mieke Winten-Huisman
Paul Ruyters
Ellen van de Ven
Stephanie Klomp-Hameleers

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.nl

Bedankt!

Op vrijdag 11 mei 2012 organiseert Dohmen 
& Otten Vermogensbeheer een golftoernooi 
voor het Kankeronderzoekfonds Limburg. U 
kunt hieraan deelnemen, individueel maar 
ook als bedrijf. Tevens zijn er interessante 
sponsorpakketten en partnerships mogelijk. 

De opbrengst is voor kankeronderzoek in het 
Maastricht UMC+. Dus reserveer deze datum vast 
in uw agenda! Voor meer informatie: Dohmen en 
Otten Vermogensbeheer, http://www.dohmen-
otten.nl/ of per email aan: j.werker@dohmen-
otten.nl

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! ITDonati-
ons.nl verkoopt of verwerkt uw oude apparatuur en schenkt 
de opbrengst aan ons fonds.

Meer weten? 

neem contact op met Paul Ruyters of Ellen van de Ven,

043-4077363

Goede feestdagen 
toegewenst!

NAMENS HET KANKERONDERZOEKFONDS
LIMBURG EN HET MAASTRICHT UMC+

Golftoernooi Dohmen & Otten Vermogensbeheer

ENSEMBLE, DROGE CHARDONNAY-
TERRET VOOR HET GOEDE DOEL! 

De droge witte “Ensemble” wijn, die Sauter Wijnen 
sinds het voorjaar op de markt heeft gebracht en 
waarvan per fl es één euro naar kankeronderzoek gaat, 
is nog steeds te koop. Sterker nog, Sauter heeft een 
extra pallet kunnen reserveren, mede met de feest-
dagen in het vooruitzicht. Dus sla uw slag en steun 
tevens het Kankeronderzoekfonds Limburg. 

Tip! Tevens een origineel relatiegeschenk!

Meer informatie of bestellen: 

www.sauterwijnen.nl

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. 

Agenda:
1.  Zaterdag 7 januari 2012: 

Zweit veur Leid in 

Maastricht

2.  Zaterdag 14 januari en 

zondag 15 januari: 

Hostellerie la Butte aux 

Bois, benefi etdiners 

met sopraan Marjon 

Lambriks.
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COLUMN (8)
 
 
 

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.

EEN ELEKTRONISCHE NEUS

INGESTORT

Zo enthousiast als ik weer aan de slag ben gegaan 
in de praktijk, zo verdrietig ben ik twee maanden 
later als ik merk, dat het werk veel te zwaar voor 
me is. Waarschijnlijk ben ik toch te vroeg begonnen 
en heb mijn conditie behoorlijk overschat. Zowel 
lichamelijk als psychisch kan ik het niet aan.

De moeheid komt op onverwachte momenten zo-
maar opzetten en dat kan uiteraard niet als je mid-
denin je spreekuur zit. De patiënten zijn zo aardig en 
meelevend. Ze laten meer dan eens blijken, dat ze 
heel blij zijn dat ik terug ben. Daar ligt het niet aan… 
Het is wel zo, dat zij hun klachten vaak een beetje 
afzwakken, omdat ze hun probleem beschouwen 
als iets onbenulligs in het licht van mijn ziekte. Dat 
mag natuurlijk niet. Bovendien vind ik het zelf juist 
helemaal niet erg om me bezig te houden met de 
wat minder ernstige kwalen. Veel moeilijker vind 
ik het om de ernstig zieken te steunen en moed in 
te spreken, terwijl ik zelf nog aan het vechten ben 
voor mijn leven. Het valt me zwaar om terminale 
patiënten te begeleiden in hun laatste levensfase. 

De herinnering aan het sterfbed van mijn man komt steeds weer boven 
en dat maakt me onzeker en emotioneel. Ook de diensten op de huisart-
senpost vallen me zwaarder dan ooit. Het is altijd erg druk, het tempo 
ligt hoog en het zijn vrijwel allemaal onbekende patiënten. Je moet vaak 
snel belangrijke beslissingen nemen. De verantwoordelijkheid is groot 
en om die goed te kunnen dragen moet je fi t zijn.

Als ik na mijn werk of na een dienst thuiskom mis ik het luisterend oor 
van vroeger. Er is niemand, die mijn verhaal van de dag wil horen. Ik 
maak wat eten klaar en stort op de bank. Er moet natuurlijk ook thuis 
een en ander gebeuren, maar daar kom ik nauwelijks nog toe.

Met hangen en wurgen houd ik het bijna twee maanden vol. Ineens is 
de rek eruit: ik voel me niet goed, heb een vreselijk hoge bloeddruk als 
gevolg van de stress en ik besluit een time-out te nemen om tot rust 
te komen. In overleg met mijn collega’s ga ik voor onbepaalde tijd naar 
huis. Alweer een teleurstelling na alles wat er al geweest is. Daar zit 
ik dan: totaal uitgeput in een leeg huis met een lege agenda. Ik besluit 
naar een loopbaancoach te gaan om te bespreken hoe het verder moet. 

Deze gesprekken maken duidelijk, dat het onverstandig was om zonder 
professionele begeleiding je werk te hervatten na zo’n zwaar behandel-
traject. In de periode waarin de operaties en chemotherapie plaatsvin-
den heb je veel begeleiding en aandacht en ben je vooral bezig met de 
lichamelijke aspecten van de behandelingen. Als alles achter de rug is 
val je in een zwart gat. Voor de omgeving is het dan klaar, maar voor jou 
begint de psychische verwerking pas echt. Het is natuurlijk heel verlei-
delijk om snel te vluchten in je werk. Het lijkt alsof werkhervatting be-
tekent, dat je beter bent. Niets is minder waar. Om een kans van slagen 
te hebben moet je heel langzaam re-integreren en de werkzaamheden 
geleidelijk aan opbouwen. Dit is een belangrijke boodschap voor alle 
kankerpatiënten die nog in het arbeidsproces zitten. Vroeger gingen 
veel meer mensen dood aan kanker of ze hadden geen baan buitens-
huis. Tegenwoordig worden veel meer mensen curatief behandeld en 
ex-kankerpatiënt genoemd. Dit is vooral te danken aan het wetenschap-
pelijk onderzoek op het gebied van kanker.

Voor mijn beroep als huisarts is het extra zwaar om het werk in zijn 
volle omvang weer uit te voeren. Mijn coach adviseert me dan ook om 
nog eens goed na te denken over mijn toekomst: eerst maar eens rustig 
de tijd nemen om alles te verwerken en daarna pas beslissen...

Wilt u reageren op de column van Mieke? Dat kan! Stuur uw vraag of 

opmerking aan: info@kankeronderzoekfondslimburg.nl

Hoofd-Halskanker staat op de zesde 
plaats van meest voorkomende kan-
kersoorten in de wereld. In de hele 
wereld worden er ongeveer 644.000 
nieuwe gevallen per jaar geregistreerd 
waarvan twee-derde in ontwikkelings-
landen. In sommige van deze landen 
is het de meest voorkomende vorm 
van kanker. Hierbij spelen factoren als 
slechte mondhygiëne, het kauwen van 
betelnoten, roken en alcoholgebruik 
een grote rol. 
Kanker van het hoofd-halsgebied is 
over het algemeen te behandelen, 
echter de overlevingskansen van deze 
patiënten is de laatste 20 jaar niet veel 
veranderd en blijft rond de 50% liggen. 
We moeten dus op zoek naar methoden 
om deze overlevingskans te verho-
gen. Een strategie kan zijn het vroeg 
opsporen van kanker die bijvoorbeeld al 
een keer eerder kanker hebben gehad. 
De mogelijkheden om de patiënt te 
genezen, met minder grote gevolgen 
voor bijvoorbeeld het uiterlijk of de slik/
ademfunctie, zijn dan groter dan wan-
neer de kanker ver doorgegroeid is. 
Honden trainen?
Op de afdeling Keel-, Neus- en Oor-
heelkunde van het MUMC+ wordt er op 

diverse gebieden onderzoek verricht 
om kanker in een vroeg stadium te di-
agnostiseren. Een van die onderzoeken 
richt zich op stoffen die kankercellen 
uitscheiden in de ademhalingslucht. 
Het is bekend dat men honden kan trai-
nen om bepaalde stoffen op te sporen. 
Denk bijvoorbeeld aan de drugshond 
op de vliegvelden of de Sint Bernhards-
hond in de Alpen. Honden kunnen 
echter ook ziektes opsporen. Er zijn 
honden getraind die mensen met diabe-
tes kunnen onderscheiden van gezonde 
mensen. Er zijn honden die tuberculose 
kunnen ruiken, maar er zijn ook honden 
die door aan urine mannen met pros-
taatkanker kunnen onderscheiden van 
gezonde mannen. 
NASA heeft jaren geleden een “elektro-
nische neus” ontwikkeld voor gebruik 
in de space shuttles. Met dit appa-
raat werden gaslekken in de shuttle 
opgespoord. U kunt zich voorstellen dat 
dit zeer belangrijk was voor de astro-
nauten bij hun verblijf in de ruimte. De 
elektronische neus heeft ondertussen 
vele toepassingen in de industrie ge-
vonden en wordt onder andere gebruikt 
in de voedselindustrie, bij defensie en 
op toxicologisch gebied. 

De onderzoekers van de afdeling KNO 
willen onderzoeken of de elektroni-
sche neus, net als een hond, ingezet 
kan worden bij de vroege opsporing 
van hoofd-halskanker. Patiënten die 
het Oncologiecentrum bezoeken voor 
controle of diagnose van hoofd-hals-
kanker worden gevraagd om een zak op 
te blazen. Deze zak wordt dan naar de 
afdeling Microbiologie gestuurd en de 
uitgeademde lucht wordt geanalyseerd. 
Vergelijk het met een blaastest door de 
politie: het licht springt op rood als u 
teveel gedronken heeft. In het geval van 
de elektrische neus springt het licht op 
rood wanneer het apparaat kanker ruikt 
in de uitademingslucht.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan 
de analyses van de eerste metingen 
die bij patiënten verricht zijn. De eerste 
resultaten zijn bemoedigend, echter 
er is nog veel onderzoek nodig om een 
elektronische neus te ontwikkelen die 
ingezet zou kunnen worden als contro-
lemiddel voor patiënten die behandeld 
zijn voor hoofd-halskanker.

Dr. Kenneth W. Kross
Hoofd-en halsoncoloog Maastricht 
UMC+

BEWUST BETROKKEN 
ONDERNEMER: 
HANS BOURS 

Ik ben Ghislaine Wilms, 

net 39 geworden, ge-

trouwd met mijn lieve 

man Erwin en moeder 

van 2 kinderen, onze 

zoon Jan van bijna 6 en 

onze lieve dochter Lisa 

van 4.

Eind mei 2009 heeft 
mijn leven en dat van 
mijn familie een dras-

tische wending gekregen doordat ik een knobbeltje in mijn 
borst ontdekte. Het gevoel dat toen door me heen is gegaan, 
en de onzekerheid totdat in de week erna de uitslag kwam, 
dat wens ik niemand toe. Onze wereld en dat van onze we-
derzijdse families stond helemaal op zijn kop. Ik kon alleen 
maar denken aan mijn 2 kinderen die ik zo graag wilde zien 
opgroeien. Onze zoon Jan was toen 3,5 en onze Lisa ander-
half... 
Ik werd 2x geopereerd in juni en heb daarna 6 chemokuren 
ondergaan waarvan ik echt ontzettend ziek ben geweest. 
Maar ik wist mijn positieve instelling gelukkig te behouden en 
dat, samen met de steun van alle lieve mensen om mij heen, 
heeft me door die zware tijd heen gesleept. 
Tijdens deze chemokuren werd mijn aandacht gevestigd op 
een oproep van fotograaf Rob van Geffen uit Linne die een 
model zocht voor het Kankeronderzoekfonds Limburg om 
hun campagne te ondersteunen. Op dat moment dacht ik 
wel, “Wauw, dat zou ik wel willen” maar voelde me te slecht 
om er gehoor aan te geven. Een aantal weken gingen voorbij 
en eind november was dan eindelijk de laatste chemo. Toen 
kwam er voor mij die periode waar ik zo naar had uitgekeken, 
de weg van herstel... De weg terug naar mijzelf... In die pe-
riode, in het nieuwe jaar 2010, kruiste mijn pad dat van deze 
fotograaf, wiens vrouw ongeneeslijk ziek bleek te zijn. Zo 
was hij in contact gekomen met de artsen van het Maastricht 
UMC+, de artsen die zich zo geweldig inzetten in de strijd 
tegen kanker. 
Rob vertelde me dat hij nog steeds niemand had gevonden 
n.a.v. zijn oproep. En dat was mijn moment! Voor mij een ma-
nier om toch iets te kunnen doen tegen deze ellendige ziekte 
die zoveel mensen om ons heen zo ziek maakt en doodt. 
Een afspraak was snel gemaakt en toen ik voorstelde onze 
dochter Lisa ook deel uit te laten maken van dit alles, was de 
foto heel snel gemaakt. Niet alleen mijn gezicht, maar juist 
dat van de generatie na mij zou er voor gaan zorgen dat veel 
mensen het fonds zouden gaan steunen. Als ik naar deze foto 
kijk, kijk ik eigenlijk alleen maar naar de blik in de ogen van 
mijn dochter... Die blik vangt me elke keer weer. Gelukkig 
heeft zij geboft, geboft dat ik “beter” ben geworden.
Ik geniet van het leven, van mijn gezin, van mijn kinderen. 
Ik geniet elke dag!

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 en Albert Berghof van Coffeelovers 

en Maison Blanche Dael. Nu is het de beurt aan Hans Bours van 

Infour Marketing + Communicatie uit Heerlen.

Hans Bours is 47 jaar geleden geboren in Elsloo maar woonach-
tig in Maastricht, is sinds 2001 Directeur-Eigenaar van Infour, 
een bekende speler in de wereld van marketing en communica-
tie. In zijn vrije tijd doet Hans veel aan sport, in dit geval spinnen. 
Verder kookt hij graag voor vrienden en bekenden, hij is dan ook 
enthousiast lid van een kookclub. Inspiratie daarvoor vindt hij 
in een andere hobby, reizen. Zijn favoriete vakantieland is Italië 
maar ook verdere reizen naar bijv. Australië kunnen hem en zijn 
vriendin bekoren. “De eerstvolgende geplande reis is naar Zuid-
Afrika”, aldus Hans.

Hans, en natuurlijk de medewerkers van zijn bedrijf Infour 
hebben het Kankeronderzoekfonds Limburg o.a. geholpen met 
het ontwikkelen en uitrollen van de actie “Koffi e voor Kanker”, 
die onlangs veelvuldig in de media te zien was. Daarnaast geeft 
Hans het fonds en de businessclub Vrienden Kankeronderzoek-
fonds Limburg ook advies in marketing en communicatie. 
Hans’ persoonlijke motivatie zich in te zetten voor kanker is dat 
hij om zich heen steeds meer in aanraking komt met de ziekte 
kanker. “Als je jong bent, is dat minder maar nu ik zelf in een 
leeftijdscategorie kom waar de ziekte meer de kop op steekt, 
komt de confrontatie vanzelf”. In mijn vriendenkring, werksitu-
atie, en ik heb reeds twee ooms aan kanker verloren, één aan 
longkanker, de ander aan leukemie.

Hans is als directeur-eigenaar ook verantwoordelijk voor het 
maatschappelijk ondernemen van Infour. En hierin wilde hij 
vooral een focus op Limburg. Infour is sinds 1974 actief voor 
Limburgse klanten, dan wil je het liefst iets terugdoen in- en 
voor Limburg. Zodoende hebben we twee goede doelen die we 
steunen, één natuurgericht doel en het Kankeronderzoekfonds 
Limburg. We vinden het bij Infour zeer belangrijk dat we het 
Kankeronderzoekfonds Limburg mee mogen helpen de Lim-
burgse samenleving het belang van onderzoek naar kanker bij te 
brengen. Vooral als dat onderzoek in Limburg plaatsvindt en ook 
nog voor alle Limburgers en Limburgse ziekenhuizen bestemd 
is.

COLLECTE MVV IN HET TEKEN VAN 
KOFFIE VOOR KANKER

Op vrijdag 18 november jl. speelde MVV ‘thuis’ tegen FC Oss. In het kader van de actie 
Koffi e voor Kanker van het Kankeronderzoekfonds Limburg, wilde MVV een steen-
tje bijdragen door vrijwilligers de kans te geven te collecteren in het stadion. Ook 
boardingreclame in het stadion en aandacht voor de actie in de Businessclub van MVV, 
bood de club aan. Bij twee ingangen van het stadion werd gecollecteerd en dit leverde 
een mooi bedrag van € 663,- op.

VAN BEELDMERK 
TOT PERSOON; 
GHISLAINE WILMSDOOR: DR. KENNETH W. KROSS, HOOFD-EN 

HALSONCOLOOG MAASTRICHT UMC+

DR. KENNETH W. KROSS

Vroeger maakten dokters heel veel gebruik van hun neus. Een huisarts hoefde 

alleen maar de kamer van de patient binnen te lopen om de diagnose te stel-

len. Diabetes-patiënten kunnen bijvoorbeeld een zoetige, fruitige geur ver-

spreiden. De urine van een patient met nierstenen kan heel erg vies ruiken. 

Iemand die een keelontsteking heeft kan enorm uit zijn mond ruiken. Zo zijn er 

nog veel meer voorbeelden waarbij de neus van de dokter gebruikt werd om de 

diagnose te stellen.

De actie Koffi e 

voor Kanker loopt 

gewoon door zoals 

u in de inleiding 

Dr. Gerard 

Bos kon lezen. U kunt dus gewoon 

nieuwe acties starten en ook nieuwe 

koffi e(spaar-)potten gratis bestellen 

voor uw actie. 

U kunt ons bellen op 043-4077365 

of een mailtje sturen naar 

info@kankeronderzoekfondslimburg.nl
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EEN SJAAL IN DE STRIJD TEGEN KANKER

Tijdens de Fashionclash Designer Markt op 4 december overhandigde Romy van Geffen 
aan dr. Gerard Bos het eerste exemplaar van een zijde sjaal die zij ontwikkelde naar 
aanleiding van haar project “The Art of Research”. De sjaals, met opdrukken van be-
werkte foto’s van cellen uit het laboratorium, zijn te koop voor € 25,- waarvan een deel 
ten goede komt aan het Kankeronderzoekfonds Limburg. Voor meer informatie kijk op 
www.kankerikhelp.nl. Bestellen kan ook, tel.: 043-4077363 of info@kankerikhelp.nl.
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