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Kent U andere  
Mensen die  

geïnteresseerd  
Zijn in Ons nieUws? 

stUUr de nieUwsBrief 
dan gerUst dOOr!

Beste donateur/relaties,

Fijn dat we u weer een nieuwsbrief 
mogen sturen met nieuws over het 
Kankeronderzoekfonds Limburg. Met 

deze keer natuurlijk nieuws over grote en kleinere acties, 
een onderzoek dat we uitlichten en helaas alweer de laatste 
column van Mieke Winten-Huisman. Maar we mogen ons 
reeds verheugen op een opvolger, die zich in deze nieuwsbrief 
aan u voorstelt.

Mieke schreef de afgelopen tijd over de periode in haar leven 
waarin zij door borstkanker getroffen werd.  Wij willen haar 
bedanken voor de boeiende en openhartige wijze waarop zij 
ons meenam in haar beleving en het proces van de ziekte. 
Mieke heeft het stokje overgedragen aan Pim Tiddens. Vanaf 
deze nieuwsbrief zal hij u vertellen over zijn strijd tegen 
kanker.

Zoals ik al aangaf vertellen wij u ook weer over acties die 
geweest zijn en de acties die nog gaan komen. Zo was er het 
pokertoernooi “Poker Beats Cancer” van Holland Casino, 
organiseerde Dohmen en Otten een charity golftoernooi voor 
het Kankeronderzoekfonds Limburg Business Vrienden, 
de Business Vrienden organiseerde een zeer geslaagde 
netwerkbijeenkomst en we mogen ons verheugen op De 
Ronde van Wolder.

Ook onze actie Koffie voor Kanker gaat langzaam weer 
beginnen. Iedereen wordt weer opgeroepen om het dagelijks 
kopje koffie om te toveren tot een leuke activiteit waarbij 
ook nog geld wordt ingezameld voor het goede doel. Heeft 
u al ideeën? Meld deze dan snel aan bij mijn collega’s. Nog 
inspiratie nodig? Kijk dan eens op de website en lees over 
eerdere acties en vind er tips over hoe u zelf aan de slag kan. 

Met al deze acties en initiatieven komen we elke keer een 
stap verder. Een stap of soms maar een stapje verder op 
weg naar een behandeling voor kanker. Het gaat niet altijd 
zo snel als we willen maar we gaan vooruit. En wij, artsen 
en onderzoekers, kunnen dit echt niet zonder uw bijdrage. 
Daarom wil u wederom bedanken voor alles wat u voor ons 
doet voor uw betrokkenheid. We blijven u berichten over 
ons werk, niet alleen in deze nieuwsbrief maar ook in alle 
volgende en natuurlijk via onze website.

Dank voor uw steun en alvast een fijne zomer toegewenst. 

Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Gerard Bos

rOnde van wOLder

de	29ste	editie	uit	de	historie	van	de	Ronde	van	Wolder	wordt	
op 1 juli verreden. Deze editie geldt als de vijfde editie van de 
nieuwe	organisatie,	die	de	Ronde	van	Wolder	in	2008	–na	bijna	20	
jaar-	een	succesvolle	doorstart	liet	maken.	de	Ronde	van	Wolder	
is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een evenement voor de 
recreatieve	fietser,	de	renners	van	de	toekomst,	maar	door	het	
uitgebreide randprogramma zeker ook voor de Maastrichtenaar 
die van gezelligheid houdt.

Om het lustrum extra luister bij te zetten, voegt de organisatie 
een aantal nieuwe elementen toe: Een ‘open air’ lustrumdiner 
op vrijdag 29 juni, de talentenshow Wolder’s Got Talent op 

zaterdag 30 juni en helikoptervluchten boven het parcours op 
zondag 1 juli.
Verder blijven de gebruikelijke ingrediënten van het feest- en 
wielerweekend gehandhaafd: Een feestavond op zaterdag 
30 juni met coverband Network en een optreden van Erwin; 
diverse wielerwedstrijden, waaronder de Business Tour 
Wolder, op zondag 1 juli en een ‘after party’ met Big Band 
Swing Design en Ziesjoem. ‘De Ronde van Wolder steunt het 
Kankeronderzoekfonds Limburg. Het prijzengeld van de Business 
Tour Wolder wordt door de winnende teams aan het fonds 
overhandigd.



COLUMn (11)

mieke	Winten-huisman	was	30	jaar	huisarts	in	
het	gezondheidcentrum	in	neerbeek	en	werd	
in	2007	geconfronteerd	met	borstkanker	nadat	
zij pas haar man aan darmkanker was verloren. 
in	deze	nieuwsbrief	beschijft	ze	in	haar	laatste	
column het proces van haar ziekte. 

lees	eerdere	columns	terug	op	onze	website	
www.kankeronderzoekfondslimburg.nl

terUgBLiK aLs  
(ex-) KanKerpatient
Nu bijna alle behandelingen achter de rug zijn en 
het dagelijks leven weer een wat normalere loop 
begint te krijgen is dit een goed moment om eens 
terug te kijken.
Wat heeft de ziekte borstkanker met mij gedaan 
de laatste jaren? Wat heeft het me gebracht in 
negatieve, maar ook in positieve zin?
Als je geconfronteerd wordt met kanker is de 
onbevangen blik op de toekomst in een klap 
verdwenen. Het brengt angst, onzekerheid en 
veel verdriet met zich mee. In het begin is het 
allesoverheersend, je hele leven staat in het teken 
van de ziekte. Je vecht en geeft je over aan de 
behandelend artsen, want je wil er immers alles aan 
doen om te overleven. Operaties, chemotherapie, 
immunotherapie, hormoonbehandeling volgen 
elkaar zonder pauze op. Door de behandelingen 
kwam de overgang in een stroomversnelling met 
alle klachten van dien.
Het is een lange zware weg te gaan, maar toch komt 
er een keer een eind aan. Ik heb keihard gewerkt 
om dit alles te doorstaan, zowel lichamelijk als 
psychisch. Langzaam maar zeker komt er weer 

tijd en ruimte voor andere zaken. Het blijft natuurlijk spannend, want 
hoe weet je nou zeker, dat de ziekte niet meer terug komt? Ben ik nu 
ex-kankerpatiënt of hoor ik bij de groep chronisch zieken met kanker? 
Bij elk signaal van mijn lichaam denk ik het eerst aan mijn ziekte. 
Ik probeer te relativeren, maar soms heb ik daarbij het deskundige 
oordeel van een collega nodig, ook al ben ik zelf arts. Die moet me 
geruststellen en pas dan kan ik weer verder. 
Ik ben niet meer elke dag met mijn ziekte bezig, hoewel de blik in de 
spiegel van de badkamer telkens nog confronterend is. Toch is er ook 
een bepaalde acceptatie opgetreden: dacht ik na de amputaties mijn 
vrouwelijkheid voor altijd te hebben ingeleverd, nu merk ik dat de 
reconstructie toch wel enige compensatie biedt. Hoewel de “borsten” 
totaal gevoelloos zijn dragen ze toch bij aan een redelijk normaal 
lichaamsbeeld. Het positieve effect hiervan is, dat ik merk dat borsten 
niet het belangrijkste zijn voor mijn vrouw zijn, maar dat het meer gaat 
om wie je bent als persoon. Echter als mens ben ik ook veranderd: 
ik waardeer veel meer alles wat ik heb en kan dan voorheen. Waar 
het vroeger vanzelfsprekend was dat ik kon werken, sporten, reizen, 
lekker eten etc. besef ik nu dat ik blij en dankbaar mag zijn met 
deze alledaagse dingen. Ook de contacten met mensen om me heen 
voelen anders. Nog meer dan vroeger is de band met mijn dochters 
voor mij het meest waardevol. Het is moeilijk om het schuldgevoel 
dat er nog steeds is over de impact die mijn ziekte op hun leven heeft 
achter me te laten. Ook is er een duidelijke verschuiving gekomen in 
vriendschappen: in moeilijke tijden leer je je echte vrienden kennen lijkt 
een cliché, maar niets is minder waar. Mensen die je vroeger als echte 
vrienden beschouwde zijn volledig uit beeld en anderen blijken een heel 
belangrijke rol te zijn gaan spelen.
Tot slot is er de min of meer gedwongen carrière switch : hoewel het 
voor mij ondenkbaar leek om voor mijn pensioenleeftijd afscheid te 
nemen van de praktijk blijkt de verandering naar het medisch onderwijs 
aan de universiteit ook heel veel werkplezier en voldoening te brengen. 
De hoge werkdruk en stress van weleer zouden ook geen gunstige 
bijdrage leveren aan het overleven van de kanker. Ik doe er alles aan 
om zo gezond mogelijk te leven met aandacht voor uitgebalanceerde 
voeding, veel beweging en de broodnodige ontspanning en rust.
Toch zal mijn leven nooit meer hetzelfde zijn als voor mijn ziekte. Ook 
al besefte ik als huisarts al hoe kostbaar een goede gezondheid is, nu 
weet ik zeker dat ik geen chronisch kankerpatiënt wil zijn. Zo hoop ik 
nog vele jaren van de mooie dingen des levens te mogen genieten te 
midden van de mensen die mij zeer na aan het hart liggen

Wilt	u	reageren	op	de	column	van	mieke?	dat	kan!	stuur	uw	vraag	of	
opmerking aan: info@kankeronderzoekfondslimburg.nl

UitsLag enqUête
In de nieuwsbrief van maart heeft het Kankeronderzoek-
fonds Limburg zijn lezers van de digitale nieuwsbrief 
gevraagd om een enquête in te vullen.  Met behulp van de 
enquête wilde wij erachter komen wie onze lezers precies 
zijn en wat zij van de nieuwsbrief vinden.  Er zijn veel 
positieve resultaten uit de enquête gekomen. Maar ook een 
verbeter punt een uitbereiding van het wetenschappelijk 
artikel.

vrijwiLLigers geZOCht!
Het Kankeronderzoekfonds Limburg heeft een aantal 
malen per jaar  vrijwilligers nodig die willen collecteren, 
stands willen bemannen en andere hand- en spandiensten 
willen verrichten. Is dit iets voor u en wilt u graag ons 
fonds helpen, neem dan contact op Stephanie Klomp-
Hameleers of Babette Frank (+31 (0)43 4077365) van het 
Kankeronderzoekfonds Limburg.

 
 
 



MedisCh
LyMfeKLier UitZaaiingen 
OpspOren Met Mri Bij 
BOrstKanKerpatiënten

borstkanker	is	de	meest	voorkomende	vorm	van	kanker	bij	
vrouwen. Doordat er meer en betere behandelmogelijkheden 
zijn,	zijn	de	overlevingskansen	van	borstkanker	patiënten	
verbeterd. 

Dat maakt dat de nadruk meer en meer komt te liggen op 
de bijwerkingen van de behandeling en dientengevolge het 
voorkomen van deze. 

Naast de lange termijn effecten van radiotherapie, 
chemotherapie en hormonale behandeling, kan ook de 
operatie levenslange bijwerkingen veroorzaken. Als voorbeeld 
de schildwachtklieroperatie -de operatie waarbij onderzoek 
wordt gedaan naar de aanwezigheid van uitzaaiingen in een 
enkele lymfeklier in de oksel- of  het verwijderen van alle 
lymfeklieren in de oksel. Slechts 40 % van alle patiënten 
met borstkanker heeft daadwerkelijk uitzaaiingen in de 
okselklieren. Dit betekent dat bij 60 van de 100 patiënten 
deze operatie informatie geeft over de prognose, doch geen 
verbetering van de overleving oplevert. De operatie kan wel 
zorgen voor levenslange bijwerkingen. Zo kan een dikke arm 
ontstaan, zogenaamd lymfoedeem. Maar ook klachten van 
een stijve schouder of een veranderd gevoel in de bovenarm 
komen vaak voor (1,2). 

Tot recent waren en geen technieken beschikbaar die de 
huidige diagnostiek van de lymfeklieren in de oksel konden 

verbeteren of vervangen. Echter in de laatste 6 jaar hebben 
onderzoekers in het Maastricht Universitair Medisch Centrum 
onderzocht of met behulp van MRI lymfekliermetastasen 
(uitzaaiingen van kwaadaardige gezwellen) kunnen worden 
aangetoond bij patiënten met endeldarmkanker. Zij 
concluderen dat een MRI in combinatie met het contrastmiddel 
gadofosveset de status van de lymfeklieren goed kan 
voorspellen (3).
Daarom zijn onderzoekers van de afdelingen radiologie (prof. 
dr. Regina Beets – Tan en dr. Marc Lobbes) en chirurgie (dr. 
Marjolein Smidt en drs. Robert-Jan Schipper) een onderzoek 
gestart om met deze nieuwe niet-invasieve techniek (dus 
geen operatie) uitzaaiingen van borstkanker in lymfeklieren 
vast te stellen. Omdat deze Maastrichtse studie een eerste in 
zijn soort is, zijn de onderzoekers begonnen met een kleine 
studie, een zogenaamde pilot-studie. Tijdens deze studie werd 
bij 10 patiënten een MRI-scan gemaakt van de lymfeklieren 
in de oksel. Met behulp van het speciale contrastmiddel 
gadofosveset, waren de onderzoekers in staat om op een niet-
invasieve manier betrouwbare informatie te krijgen over de 
aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren. 
De resultaten van deze pilot-studie zijn dan ook aanleiding 
voor de onderzoekers om de studie voort te zetten en om bij 
meer borstkanker patiënten (ongeveer 150) een MRI van de 
lymfeklieren in de oksel te maken. Dit is nodig om meer bewijs 
te krijgen dat de MRI daadwerkelijk in staat is op lymfeklier 
metastasen op te sporen en dat de resultaten van de pilot-
studie geen toeval zijn. 
Mochten de resultaten van de pilot-studie bevestigd worden, 
dan is het in de toekomst mogelijk om bij minder patiënten een 
operatie aan de lymfeklieren te verrichten. Want bij patiënten 
bij wie volgens de MRI geen uitzaaiingen aanwezig zijn, kan 
dan worden afgezien van een operatie. Patiënten bij wie wel 
sprake is van uitzaaiingen in de lymfeklieren, kan men ervoor 
kiezen om te beginnen met chemotherapie in plaats van 
een operatie. Na de chemotherapie kunnen de lymfklieren 
dan opnieuw met de MRI worden bekeken. Het is namelijk 
bekend dat in ongeveer 30 % van de patiënten de lymfeklieren 
na chemotherapie geen tumorcellen meer bevatten. Een 
alternatief is het verwijderen van de aangedane lymfeklieren of 
bestraling van de oksel. 

Het aangeboden behandelvoorstel wordt met behulp 
van de MRI meer op maat gemaakt, dus nog meer op de 
individuele patiënt toegespitst, zodat de bijwerkingen van 
alle behandelingen verminderd kunnen worden. Minder 
bijwerkingen zorgen voor een betere kwaliteit van leven, zowel 
op korte als lange termijn. 

Referenties:
1.  Liu CQ, Guo Y, Shi JY, et al. Late morbidity associated with a 

tumour-negative sentinel lymph node biopsy in primary breast 
cancer patients: a systematic review. Eur J Cancer.  
2009;45:1560-8. 

2.  Schulze T, Mucke J, Markwardt J, et al. Long-term morbidity 
of patients with early breast cancer after sentinel lymph node 
biopsy compared to axillary lymph node dissection. J Surg Oncol. 
2006;93:109-19.

3.  Lambregts DM, Beets GL, Maas M, et al. Accuracy of 
gadofosveset-enhanced MRI for nodal staging and restaging in 
rectal cancer. Ann Surg. 2011;253:539-45.

boven	van	links	naar	rechts:	prof.	dr.	joachim	Wildberger,	
radioloog,	dr.	bart	de	vries,	patholoog,	drs.	Robert-jan	
schipper,	arts-onderzoeker,	dr.	marc	lobbes,	radioloog.	
onder	van	links	naar	rechts:	prof.	dr.	Regina	beets-tan,	
radioloog,	dr.	marjolein	smidt,	chirurg



DoET u ook MEE MET 
de	actie	koFFie	
vooR	kankeR? 

via	de	website	
www.koffievoorkanker.nl kunt 
u uw actie aanmelden en ook 
uw koffie(spaar)mok bestellen. 
uw actie kan nu van start gaan. 
u	kunt	ons	ook	bellen	(+31	
(0)43	407	73	63)	of	mailen	info@
kankeronderzoekfondslimburg.nl 
voor meer informatie.

het sOCiaaL MaatsChappeLijKe 
aspeCt vind iK heeL BeLangrijK in 
het Leven

voor	veel	mensen	in	maastricht	(en	omgeving)	is	brigitte	merckelbach	bekend	
vanwege	haar	gerenommeerde	schoonheidssalon	‘beaux	aesthetics’.	dat	zij	
daarnaast	actief	fondsen	werft	voor	het	kankeronderzoekfonds	limburg	is	bij	minder	
mensen bekend. 

“Ik heb veel vrouwen in de salon die 
getroffen worden door de ziekte. 
Met name borstkanker. Ik zie deze 
vrouwen, in de volle bloei van hun leven, 
geconfronteerd worden met een hele 
andere realiteit. Iedereen stippelt zijn 
eigen levensweg uit en als ze dan worden 
getroffen door deze ziekte roepen ze 
met de handen in de lucht ‘waarom 
ik?’. Vrouwen met kinderen. Vrouwen 
met een carriëre. Ambitieuze vrouwen. 
Maar ze gaan ervoor. Voor het herstel. 
Willen niet dat de ziekte gaat tekenen 
en blijven meestal gewoon komen voor 
schoonheidsbehandelingen. Behalve 
in periodes van heftige medische 
behandelingen. Ik blijf ze dus zien, tijdens 
hun ziekte- en genezingsproces. De 
pruiken gaan hier af en we praten veel 
tijdens de behandeling.  

Een tijd geleden vroeg een vriendin 
mij om mee te gaan naar een soort 
‘denktank vergadering’ van het 
Kankeronderzoekfonds. In de aanloop 
naar de vergadering had ik al een aantal 
conceptjes bedacht om geld in te zamelen 
en mensen gepolst om mee te doen. Maar 
het overleg bleek uitsluitend te gaan over 
een samenwerkingsverband. 

Ellen van de Ven, van het Kankeronder-
zoekfonds, zag mijn teleurstelling, kwam 
naar me toe en mede dankzij haar ben ik 
mijn plannen toch gaan uitvoeren.” 
Brigitte Merckelbach heeft bepaald niet 
stil gezeten, ze organiseerde tal van 
acties. “Verleden jaar ben ik gestart met 
Nannic, de ultieme huidverjongingsbe-
handeling. Om deze behandeling te pro-
moten heb ik een paginagrote advertentie 
gekocht in de gezondheidsbijlage van de 
krant. Mét als voorwaarde dat de krant 
minimaal een halve pagina aandacht zou 
besteden aan het Kankeronderzoekfonds 
Limburg. Ik heb toen ook besloten om van 
de opbrengst van elke Nannic-behande-
ling € 20,- af te dragen aan het Kanker-
onderzoekfonds. Dit heeft inmiddels zo’n 
€ 1.500 opgeleverd! 

Vlak na het plaatsen van de advertentie 
werd ik gevraagd om bij Intratuin op een 
soort lifestyle beurs  te staan. Ik heb de 
mensen van het Kankeronderzoekfonds 
gevraagd om bij mij in de stand te staan, 
zodat ze zich aan het publiek konden 
presenteren en donateurs konden 
werven. In mijn salon heb ik ook kaartjes 
liggen waarmee mensen zich kunnen 
aanmelden om donateur te worden van 
het Kankeronderzoekfonds!

Een andere actie was een sponsorloop van 
Maurice Olivers, stadsprins van Maastricht 
in 2010. Na afloop van de loop overhandig-
de hij mij € 400,- én kreeg ik de gelegen-
heid het Kankeronderzoekfonds te pre-
senteren aan de aanwezigen. Het verbaast 
me nog steeds, dat weinig mensen weten 
van het bestaan van het Kankerfonds. 
Dat ze niet weten dat en op welk niveau 
er research wordt gedaan in Maastricht. 
Voor de Kiwanis heb ik een rondleiding 
georganiseerd in samen werking met het 
Kankeronderzoekfonds in het researchla-
boratorium van het Maastricht UMC+/azM. 
Naar aanleiding hiervan heeft men toege-
zegd om een bedrag te doneren… Hoeveel 
precies weet ik nog niet.

Momenteel ben Ik bezig om een 
concert te organiseren op ‘Slavante’. 
Ik wil de fanfare van Biesland vragen, 
toeschouwers voorzien van een 
hapje en een drankje. Voor een leuke 
toegangsprijs uiteraard!

Zo pik ik overal wat krentjes uit de pap. 
En ik hoef maar één persoon tegen 
te komen die ook initiatieven gaat 
ontwikkelen, dan is mijn missie geslaagd.

Ik vind dat ik een heel bijzondere 
klantenkring heb. Daar ben ik dankbaar 
voor. Met iedere klant heb ik in de loop 
van de jaren een band opgebouwd. 
Je beleeft de levens mee, kent de 
gezinssituatie, hun carriëreverloop. Dat 
maakt dat je anders met mensen omgaat. 
Ik wil niet alleen bezig zijn met ‘money 
making’. Het sociaal maatschappelijke 
aspect vind ik heel belangrijk in het 
leven! Ook voor mijn kinderen. Zij moeten 
ook zien dat er meer is in het leven. Dat 
gezondheid belangrijk is. En dat alles 
relatief is! 

Brigitte Merckelbach



Holland Casino organiseerde voor de tweede maal “Poker Beats 
Cancer”, het pokertoernooi voor personeel van de vestigingen 
Venlo en Valkenburg. Het inschrijfgeld en een deel van de 
drankomzet wordt gedoneerd aan het Kankeronderzoekfonds 
Limburg. Bij aanvang van het toernooi werd door Nicole 
Cremers van Holland Casino een cheque met het voorlopige 
bedrag van € 2000,- overhandigd aan onderzoekers dr. Wilfred 
Germeraad en Subhashis Sarkar. 

Open dag MOsae ZOrggrOep 

Tijdens de landelijke Open Dag voor de Zorg op 17 maart jl. is door 
Mosae Zorggroep met een aantal activiteiten geld ingezameld voor de 
actie Koffie voor Kanker van het Kankeronderzoekfonds Limburg.
Er werd een tombola georganiseerd en vrijwilligers van het 
Kankeronderzoekfonds verkochten vlaai die gesponsord werd door 
Bakkerij Paulissen en De Lekkerbek. Ook werden er spulletjes verkocht 
die door enkele bewoners zelf waren geknutseld. Het was een zeer 
geslaagde dag voor zowel de bezoekers als de bewoners van de Mosae 
Zorggroep locatie Daalhof. Met een mooi bedrag van € 768,25 als 
resultaat voor de actie Koffie voor Kanker.

Oratie prOf. dr. gerard BOs
Prof. dr. Gerard Bos, arts-onderzoekers aan de Universiteit 
Maastricht en zeer actief voor het Kankeronderzoekfonds Limburg, 
zal op 7 juni 2012 benoemd worden tot Bijzonder Hoogleraar 
interne Geneeskunde in het bijzonder medisch onderwijs. 
De Titel van de oratie is  “Nobelprijs voor onderwijs?”. Het 
Kankeronderzoekfonds Limburg feliciteert hem van harte met zijn 
benoeming. 

gift MeCC  
aan tefaf
MECC Maastricht heeft The European Fine Art 
Foundation (TEFAF) op maandag 19 maart onder 
toeziend oog van alle TEFAF exposanten van harte 
gefeliciteerd met hun 25 jarig jubileum.

Eric Broekaart, directeur MECC Maastricht,  bood 
de TEFAF organisatie namens het MECC een cheque 
aan van € 5000,- ten behoeve van het kankeronder-
zoekfonds van het Maastricht Universitair Medisch 
Centrum +. In de hoop dat mensen die nu aan deze 
ziekte lijden straks weer in staat zijn te genieten van 
kunst. Het kankeronderzoekfonds is een van de goede 
doelen die sinds 2005 door TEFAF worden gesteund. 
Algemeen Directeur Paul Hustinx en voorzitter Ben 
Janssens namen de cheque namens TEFAF in ont-
vangst.

DoET u 
ook MEE?

www.koffievoorkanker.nl



Gerard Bos 
benaderde 
mij met het 
verzoek 
om een 
column te 
schrijven in 
NWS; deze 
nieuwsbrief. 
Ik keek 
de vorige 

columns van Mieke Winten door en realiseerde mij hoe ver 
ik inmiddels van mijn ziekte verwijderd ben. Het is voor 
mij iets uit het verre verleden, eerder een geuzenverhaal 
– maar dan wel met wat scherpe kantjes – dan de zwaar 
emotioneel beladen ervaring die het toen was. Het is te 
danken aan twee verschillende redenen dat ik het verzoek 
met plezier inwillig. Ik heb mijn genezing te danken aan 
recente research en ontwikkeling en ik heb persoonlijk 
ondervonden dat ook de kwaliteit van de behandeling, zowel 
wat betreft het resultaat als de behandel methode, een 
grote vooruitgang heeft doorgemaakt. 
Ik vind het vanuit dat perspectief leuk om over mijn verhalen 
te vertellen als ervaringsdeskundige, maar ik zal ook een 
negatieve ervaring vertellen van mijn maatje Ruud, die mij 
bij in die hoedanigheid aanklopte. Ik kon hem niet helpen en 
mijn aanwezigheid hielp hem niet. Ik was beter geworden 
en dat zou bij hem niet gaan lukken. Hij is een van de velen 
die nog steeds te vroeg uit het leven weggerukt worden, 
omdat hun geval nog net niet wordt bestreken door de 
huidige kennis. Dat verdiepen van die kennis, waardoor 
nog meer mensen kanker kunnen overwinnen en aan 
hun normale levensloop op een plezierige manier mogen 
deelnemen, daarmee houdt het Kankeronderzoekfonds 
Limburg zich bezig. Dankzij dat onderzoek hebben wij een 
vooraanstaande kliniek op het gebied van bijvoorbeeld 
leukemie in de regio. Als patiënt heb ik dat als een groot 
goed ervaren.
Zoals gezegd, het is tot een spannend verhaal uit het 
verleden geworden, maar het heeft een grote invloed op mij 
gehad. Laten we ons ook realiseren, dat een effectievere 
bestrijding van kanker ook uiteindelijk de impact zal kunnen 
verminderen die de zin ‘u heeft kanker’ vandaag nog heeft. 
Drie doelen die uw steun nodig hebben en verdienen.

Pim Tiddens, www.nellyrose.nl
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

Heeft u vragen over het Kankeronderzoekfonds Limburg? 
Neem dan contact op met Stephanie Klomp-Hameleers via  
onderstaand telefoonnummer.

Contactgegevens:
Kankeronderzoekfonds Limburg
Bezoekadres: Turennestraat 33
Antwoordnummer 1006 
6200 VB Maastricht 
T +31 (0)43 407 73 63
W www.kankerikhelp.nl 
E info@kankeronderzoekfondslimburg.nl
ING 50.43.912

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 Kanker-
bestrijding heeft het CBF-Keur voor goede doelen.

agenda
•	 30	juni	t/m	1	juli		 Ronde	van	WoldeR

•	 2	oktobeR		 	music	With	a	mission,	 
conceRt	lso	in	samenWeRking	 
met	navenant	Foundation,	 
oRanjeRie	te	RoeRmond

•	 zomeR	 alle	klokkenluiden

•	 1	novembeR		 limbuRgse	koFFie	vooR	kankeR-dag

stRaatWeRving:
in	Week	24,	van	10	t/16	juni	en	in	

Week	39,	van	23	t/m	29	septembeR,	

zal	eR	op	WeRkdagen	in	de	centRale	

hal	van	het	maastRicht	umc+/azm	

donateuRsWeRving	plaatsvinden	

vooR	het	kankeRondeRzoekFonds	

limbuRg.	

Aan dit nummer werkten mee:
Prof. dr. Gerard Bos
Mieke Winten-Huisman
Ellen van de Ven
Stephanie Klomp-Hameleers
Babette Frank
Marcel Bourgonje
Pim Tiddens
Drs. Robert -Jan Schipper

Samen een glas wijn drinken, 
samen plezier hebben maar ook 
samen strijden tegen kanker

Ensemble 2010   
Chardonnay-Terret  
Pays d’Oc IGP
€ 6,95

Sauter Wijnen doneert €1,00 per fles aan Kankeronderzoekfonds Limburg. 
Dus sla u slag en steun het Kankeronderzoekfonds Limburg.

Geurige Chardonnay-expressie met de frisse ondertoon van de Terret. 
Veel frisheid met toch een vol, rijk en soepel smaakkarakter.

ensemble.indd   1 03-05-12   10:22
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De avond begon met een presentatie van Dr. Geerard Beets, 
Directeur Oncologie Centrum, over de kankerzorg in Zuid-
Nederland. Het gaf de gasten meer inzicht in de ontwikkeling van 
de zorg voor kankerpatiënten de afgelopen jaren. 

De avond vervolgde met antwoord op de vraag “Wat is er het 
afgelopen jaar allemaal met het gedoneerde geld gebeurd?” Op 
deze en andere vragen gaf Prof. dr. Frans Ramaekers, Directeur 
GROW, antwoord. Er werd een goed overzicht gepresenteerd van 
de onderzoeken en de behaalde resultaten. Hoe  belangrijk het is 
om onderzoek te doen en ook om dit te steunen. 

Prof. dr. Philippe Lambin, Medisch Directeur Maastro Clinic/
Radiotherapeut Oncoloog,  lichtte zijn onderzoek naar longkanker 
toe. Het onderzoek heeft  aangetoond dat geïndividualiseerde 
aanpak op basis van geavanceerde beeldvorming de overleving 
van longkankerpatiënten verbeterd en dat tumoren heterogeen 
zijn en delen bezitten die meer resistent zijn voor de behandeling. 
Het doel is om genezing te verbeteren zonder de extra risico’s van 
complicaties.

Drs. Maria Jacobs, Directeur bedrijfsvoering Maastro Clinic, sloot 
het eerste deel van het programma af met een rondleiding. Deze 
liet het bestralings-behandel traject zien van een kankerpatiënt. 
Hoe bepaalt men bijvoorbeeld waar, hoe en hoelang iemand 
bestraald wordt. 

De avond werd afgesloten met een heerlijk diner verzorgd door de 
Facilitaire Dienst van het Maastricht UMC+. Tijdens het diner reikte 
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op 30 mei jl. vond in het maastricht universitair medisch Centrum+(azm ) een 
netwerkbijeenkomst van het kankeronderzoekfonds Limburg business Vrienden plaats. deze 
avond gaf de aanwezige gasten een kijkje in de keuken van het mumC+ en de maastro Clinic. 

Persoonlijke kracht 
als sleutel voor 
succes

Dit managementboek is 
er een met relatief weinig 
woorden en veel plaatjes 
(van de beklimming van de 
Kilimanjaro) én een mooie 
boodschap: de wereld 
verandert maar veranderen is 
niet vervelend. Persoonlijke 
kracht is een sleutel tot 
succes. In die context betekent 
veranderen, bewegen en een 
andere manier van denken. 
Ook een andere manier 

van ondernemen: ondernemen 3.0. Ondernemen 3.0 
impliceert bewegen en veranderen en kennis delen. 
Mee gaan met de tijd en dus maatschappelijk betrokken 
of duurzaam ondernemen. Sevagram biedt dit boek 
aan het Kankeronderzoekfonds Limburg aan onder de 
kostprijs (normaal 29 euro, nu 20 euro waarvan 15 euro 
voor het boek en 5 euro voor het goede doel. Deze 5 euro 
ontvangt het Kankeronderzoekfonds Limburg. Op deze 
wijze wordt degene die het boek koopt geïnspireerd door 
de boodschap van het boek, heeft hij de mogelijkheid 
anderen te laten delen in die kennis én uiting te geven 
aan maatschappelijke betrokkenheid.
Informatie: info@kankeronderzoekfondslimburg.nl

de voorzitter van het Kankeronderzoekfonds Limburg 
Business Vrienden, de heer Frans Dullens, beeldjes 
uit aan de huidige vrienden als blijk van waardering. 
Hij riep ook de aanwezige “niet vrienden” op om met 
hun bedrijf Business Vriend te worden. 

Wij willen graag alle gasten bedanken voor hun 
komst en wij zien hen en alle nieuwe vrienden 
graag weer op 6 november a.s. tijdens de volgende 
netwerkbijeenkomst van het Kankeronderzoekfonds 
Limburg Business Vrienden.  Voor meer informatie 
over de vrienden of 6 november email naar info@
vriendenkl.nl. 

 
Garant-Uitgevers n.v.

 
Somersstraat 13-15
B-2018 Antwerpen

Tel. +32 (0)3 231 29 00
info@garant.be

 
Koninginnelaan 96

NL-7315 EB Apeldoorn
Tel. +31 (0)55 522 06 25
info@garant-uitgevers.nl

 
www.garant-uitgevers.eu

ISBN 978-90-8575-042-0  125 blz.

Persoonlijke 
kracht als sleutel 
tot succes

  Pim Steerneman
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De Vrienden Kankeronder-
zoekfonds Limburg is een 
businessclub voor ondernemers 
die naast het netwerken extra 
financiële 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. 

Meer informatie vindt u op: 
www.vriendenkl.nl of via 
email: info@vriendenkl.nl

VkL: rally tour de mestreech

‘s Morgens wordt gestart in hartje 
Maastricht, waarna de route u voert 
door het schitterende Limburgse 
heuvellandschap. Na een korte 
koffiepauze geniet u de lunch op 
een schitterend kasteel, waarna 
het weer tijd is om serieus met de 
gestelde opdrachten bezig te zijn. 
Na nog een korte middagstop zullen 
we weer finishen in het centrum van 
Maastricht, om ons van daaruit rich-
ting Chateau St. Gerlach te begeven, 
waar het diner en de prijsuitreiking 
plaatsvindt. Tijdens de start en de 
finish kunt u alle deze mooie oude en 
nieuwe auto zoals Jaguars, Ferarri’s 
en Porsches en misschien wel een 

Aston Martin of een Lamborghini 
aanschouwen. De opbrengst van de 
Tour de Mestreech zal ten goede 
komen aan twee goede doelen: 
Vrienden Kankeronderzoekfonds 
Limburg en de Stichting ALS.  
Meer informatie kunt u vinden op 
www.tourdemestreech.nl

ageNda
•	 zaterdag	1	september	
 raLLy tour de  
 mestreeCh 

•	 dinsdag	6	november	
 NetwerkbijeeNkomst 

terugblik golfdag Vrienden kankeronderzoekfonds Limburg 
dohmen & otten Vermogensbeheer 
voor het goede doel

De medewerkers van Dohmen & Otten 
Vermogensbeheer hebben vrijdag  
11 mei 2012 jl., op de golfbaan “Het Rijk van 
Margraten” te Cadier en Keer, een Golfdag 
georganiseerd waarbij alle opbrengsten ten 
goede komen aan het Kankeronderzoekfonds 
Limburg. Ondernemers van 16 verschillende 
bedrijven en hun relaties hebben vanaf 9.30 
uur hun beste beentje voorgezet in een 
Golfwedstrijd (Stableford). Voor de niet-
golfende relaties was er een uitdagende, drie 

uur durende, Golfclinic georganiseerd onder 
leiding van een Golfprofessional. Relaties 
konden tijdens deze Golfclinic uitgebreid kennis 
maken met de uitdagingen van de Golfsport. 
Op hole 5 (Neary) en hole 11 (Longest-Drive) 
werd een uiterste inspanning gevraagd van 
de wedstrijddeelnemers. Op hole 10 was er 
een kleine wijnproeverij georganiseerd door 
Sauter Wijnen, die mede zorgde voor een 
extra handicap bij de tee-off. Halverwege de 
Golfwedstrijd zijn enkele deelnemers door Frans 
Theunisz van TV Limburg geïnterviewd. Ondanks 
een regenachtige start, was het een fantastische 
Golfdag voor alle deelnemers. De inspanningen 
van de deelnemers hebben uiteindelijk € 2.750,- 
opgebracht voor het Kankeronderzoekfonds 
Limburg. De intentie is om deze Golfdag voor 
het Kankeronderzoekfonds Limburg als een 
jaarlijks terugkerend evenement te blijven 
organiseren.

Tot volgend jaar !

zaterdag	1	september	2012	zal	in	en	rondom	maastricht	een	exclusieve	rally	
georganiseerd worden voor het goede doel. het is de bedoeling dat u en uw partner een 
spannende en recreatieve dag beleven op hoog niveau. alleen klassieke en bijzondere 
moderne automobielen worden toegelaten. 
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