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Beste donateurs en relaties,
Wat gaat een jaar vlug. De feestdagen
staan alweer voor de deur en het nieuwe
jaar wordt al snel ingeluid. Ik realiseer
mij dat het niet voor iedereen een tijd van
gezellige feestelijkheden is. Omdat u dit
jaar getroffen werd door een vorm van kanker en de afloop nog
niet duidelijk is. Of omdat een van uw dierbaren u dit jaar ontvallen
is door deze ziekte.
Reden te meer om hard te blijven knokken, ons werk voort te zetten en zo te proberen om steeds dichterbij een oplossing te komen.
Het afgelopen jaar hebben we in diverse onderzoeksprojecten
gesteund door Kankeronderzoekfonds Limburg weer belangrijke
stappen kunnen zetten. We zijn er nog niet, maar de ontwikkelingen zijn zeer hoopvol. En iedere kleine stap is een belangrijke stap.
Gelukkig groeide het Kankeronderzoekfonds Limburg in 2012
verder. We mochten maar liefst 1000 nieuwe donateurs verwelkomen dankzij onze collega’s in de Serrehal van het Maastricht
UMC+. U geeft daarmee aan ons werk van belang te vinden. Ook
ontvingen we weer veel mooie bedragen van mensen die een actie
organiseerden en ons als goede doel uitkozen. U leest er in deze
nieuwsbrief weer een aantal voorbeelden van: de Stichting Dutch
Sport Horse Sales en het Dames Dispuut Sconfinato. En dan is er
nog de actie Koffiemoment voor Kanker, die nog tot het einde van
het jaar doorloopt (en waar vele Limburgers al aan meegedaan
hebben, www.koffievoorkanker.nl).

Maar ook wij als fonds merken dat het economisch gezien wat
minder gaat met ons land en dus ook in Limburg. Bedrijven hebben minder geld te besteden aan goede doelen en veel mensen
zijn voorzichtig met hun uitgaven omdat ze onzeker zijn over wat
hun te wachten staat. Des te meer hartverwarmend is het om te
merken dat mensen ons nog steeds willen helpen. Bij deze wil ik
dan ook alle donateurs, vrijwilligers, sponsoren, actievoerders en
iedereen die ook maar op enige wijze heeft bijgedragen hartelijk
danken. Wij kunnen het niet zonder u! Uw steun, groot of klein,
wordt erg gewaardeerd. Hopelijk mogen we volgend jaar weer
een beroep op u doen. En als u nog niet in de gelegenheid bent
geweest om ons onderzoekcentrum te bezoeken en dat graag zou
willen laat het ons dan weten. Wij tonen u heel graag een kijkje in
de keuken van ons onderzoek.
Binnenkort nemen we afscheid van Stephanie Klomp, die vanaf
het begin van ons fonds bij de activiteiten betrokken is geweest.
Zij heeft een baan in het MUMC+ geaccepteerd. Stephanie,
proficiat met deze nieuwe uitdaging en dank voor al je inzet!
Tot slot wens ik u en uw naasten een mooie decembermaand.
Hopelijk is er voor iedereen die het nodig heeft een lichtje
in donkere dagen.
U allen een fijne Kerst & gelukkig Nieuw Jaar toegewenst.
Prof. dr. Gerard Bos

Lustrumdonatie van Dames Dispuut Sconfinato
In de week van 17 tot en met 21 september mocht Dames Dispuut
Sconfinato haar 5e lustrum vieren. Deze feestelijke week stond
in het thema van ‘La Vita è Bella’. Helaas is het leven niet alleen
maar ‘Bella’ geweest en hebben velen van de dispuutleden
kanker van dichtbij moeten meemaken.
Vanwege deze reden kozen zij ervoor om zich in te zetten voor
het Kankeronderzoekfonds Limburg. Maanden zijn ze bezig
geweest met het organiseren van een grote loterij. Met geheel
gesponsorde prijzen die uiteenliepen van gratis overnachtingen
en een vakantie voor twee personen binnen Europa, tot beauty
arrangementen en gratis rijlessen. Alle leden voelden zich op
een bepaalde manier betrokken bij het fonds en hebben zich
daarom ontzettend hard ingezet.
De loterij was dan ook een groots succes. Maar... dat was
niet alles wat de dames van Sconfinato gedaan hebben.
Zij organiseerden ook nog een Italiaans aperitief en drie

Dames Dispuut Sconfinato overhandigt de cheque aan Ellen van de Ven.

feesten tijdens de lustrumweek waar gasten veel geld hebben
gedoneerd.
Al met al was het lustrum een groot succes en haalde het
dames dispuut € 1900 op voor het Kankeronderzoekfonds
Limburg.
Dames, dank jullie wel voor de inzet en de prachtige donatie.

COLUMN (3)
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.

Als oud patiënt ben ik vooral geïnteresseerd in
controle en behandeling. Oud patiënt is op zich al
een beladen term. Je komt er nooit helemaal vanaf.
Ik heb leukemie (CML) gehad. Dat kun je krijgen
als er een chromosoom defect is, een zogenaamd
Philadelphia chromosoom. Bij mijn allereerste
onderzoeken in 2000 was er een beenmergpunctie
nodig om vast te stellen of dat chromosoomdefect
aanwezig was. De eerste arts probeerde dat
beenmerg uit mijn borstbeen te peuren. Het deed
niet alleen hondsveel pijn, maar het lukte hem ook
nog niet om voldoende materiaal eruit te krijgen.
Gelukkig gaf hij het snel op en zei, dat wat hem
betrof de diagnose echt wel vast stond en dat ze
daar in het AZM veel handiger in waren.
Bij mijn eerste onderzoek in het azM bleek dat.
Dr. Gerard Bos ging niet mijn sternum te lijf, maar
zei, dat het veel handiger was om wat beenmerg uit
het bekken te halen. Dat zou nog steeds veel pijn
doen, maar daar was meer merg te vinden. Ik moest
op mijn zij gaan liggen en hij vroeg de zuster om
haar wijs- en middenvinger in mijn hand te leggen,
zodat ik daar in zou kunnen knijpen. Ze zei toen, dat
ik wat haar betrof ook wel haar hele hand mocht
hebben. Bos zei dat ik twee vingers geen kwaad zou
kunnen doen, maar dat ik haar hand zou kunnen

verbrijzelen met de kracht die de pijn in mij zou oproepen. Dat
was een goede tip. Donders, wat heb ik die vingers in de klem
genomen. Ik heb daarna nog 2 keer een beenmergpunctie
moeten ondergaan en deed dan ook wat tussen mijn tanden om
te voorkomen, dat ik mijn gebit schade zou toebrengen in mijn
pogingen de pijn te verbijten.
Die barbaarse onderzoekmethode heeft wat mij betreft en ik
hoop voor alle patiënten, haar beste tijd gehad. Kort nadat ik uit
het ziekenhuis ontslagen werd na mijn beenmergtransplantatie
was er een bepaling beschikbaar gekomen, waardoor met een
hele nauwkeurige meetmethode via bloedonderzoek het al dan
niet aanwezig zijn van het Philadelphia chromosoom kon worden
aangetoond. Een prik met een naald in plaats van een boor in je
bot. Ik ga nu met plezier voor mijn periodieke controle naar het
ziekenhuis om bloed af te laten nemen. Ik weet niet, hoe vaak
men vroeger bij die reguliere controles beenmergpuncties deed,
maar ik kan me niet voorstellen, dat men dit de patiënt meerdere
malen per jaar aan wilde doen. Dat betekent, dat dankzij de
technologische ontwikkelingen vaker gecontroleerd kan worden
en eventuele afwijkingen dus eerder vastgesteld kunnen worden.
Drie jaar na mijn beenmerg transplantatie werden er met deze
meetmethode toch weer Philadelphia’s in mijn bloed aangetoond.
Dat was op zich een teleurstelling. De afstoot reactie van de
nieuwe stamcellen die ik van mijn broer had gekregen tegen mijn
oude, door de chemo zwaar vernielde, stamcellen, had kennelijk
wat heftiger mogen zijn. Maar geen nood, er was net een nieuw,
uitermate kostbaar en nog redelijk experimenteel medicijn op
de markt gebracht, dat de groei van de Phillies meteen tot staan
bracht en uiteindelijk zelfs het aantal tot onder de detectie grens
wist te reduceren.
Ik kon toen ophouden met het slikken van die pil, en daar was ik
blij mee. De bijwerkingen waren heel irritant. Ik had anderhalf
jaar forse diarree en als ik niet heel zorgvuldig heel veel water
dronk, kon ik nog geen pen vast houden zonder kramp in mijn
handen te krijgen. Maar een paar jaar daarvoor zou ik voor
een herhaling van de beenmergtransplantatie hebben mogen
opdraven. Lang leve de vooruitgang. Daar profiteren we in de
regio alleen van als we een kliniek hebben die voorop loopt met
onderzoek. Een kliniek die het verdient serieus genomen te
worden, met de beste mensen en de middelen om hun onderzoek
mogelijk te maken.
Pim Tiddens, www.nellyrose.nl

Veiling veulen voor goed doel
levert e 7000,- op
Tijdens de negende editie van de Dutch Sport Horse Sales bij de
IJzeren Man te Weert werd een veulen geveild voor het goede
doel. Het veulen bracht het mooie bedrag van € 7.000 op.
Dit bedrag werd door de organisatie geschonken aan het
Kankeronderzoekfonds Limburg.
Hartelijke dank voor deze mooie gift.
Prof. Dr. Gerard Bos en Ellen van de Ven nemen de cheque in ontvangst van mevrouw Gordijn

Medisch
Kan een ademtest de mammografie
bij het bevolkingsonderzoek naar
borstkanker vervangen?
Momenteel vindt in samenwerking tussen het Maastricht UMC+ en de Maastro
Clinic een onderzoek plaats naar de toepassing van uitademinglucht voor het
screenen naar borstkanker. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking
met de medische afdelingen radiotherapie, radiologie, chirurgie en medische
oncologie.
In de longblaasjes vindt gedurende de ademhaling de belangrijke
uitwisseling van zuurstof en kooldioxide plaats tussen het bloed
in de haarvaatjes van de longen en de ingeademde lucht. Maar er
vindt ook uitwisseling van vele andere stoffen plaats. Uit eerdere
onderzoeken blijkt dat de uitademinglucht bij borstkankerpatiënten een specifiek profiel heeft (de aan- en/of afwezigheid van
verschillende stoffen in bepaalde concentraties).
Wereldwijd doen drie andere ziekenhuizen aan dit onderzoek
mee. In Maastricht doen honderd vrouwen mee aan het onderzoek
met de ademtest. Zij moeten voor het onderzoek gedurende twee
minuten normaal in- en uitademen door een lange buis. In uitgeademde lucht kunnen, in zeer kleine hoeveelheden, stoffen zitten
die wijzen op borstkanker. De uitgeademde lucht wordt vervolgens
geanalyseerd en de uitslag van die analyse wordt vergeleken met
de uitslag van het reguliere borstonderzoek. In de toekomst is de
uitslag van het onderzoek binnen vijf minuten na het onderzoek
bekend.
Als het apparaat voldoet, zou het op termijn een alternatief kunnen zijn voor de huidige manier van screenen op borstkanker met
mammografie of röntgenfoto van de borst, waarbij het borstklierweefsel wordt samengedrukt. Deze methode wordt door heel wat
vrouwen als belastend en zelfs pijnlijk ervaren.
De ademtest zou een alternatief kunnen zijn voor deze screening,
maar niet voor de uiteindelijke diagnose. Die zal ook in de toekomst bevestigd dienen te worden met weefselonderzoek.
Het onderzoek is opgezet om na te gaan of deze methode in de
dagelijkse praktijk gemakkelijk en betrouwbaar is. Op dit moment
vindt er ook onderzoek plaats naar het screenen op andere ziektes, zoals longkanker en longtuberculose.
Het apparaat is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Menssana Research Inc. Het testen van het apparaat bij borstkanker
vindt plaats op drie verschillende plaatsen in de wereld, waar
Maastricht er dus een van is. De Maastrichtse deelname is een
gemeenschappelijk initiatief van artsen en onderzoekers van het
azM/ Maastricht UMC+ en van Maastro Clinic.
Sinds de start van de studie in Maastricht begin september,
hebben al bijna 30 vrouwen aan de studie
deelgenomen. Het is nadrukkelijk niet de
bedoeling dat vrouwen zich voor het onderzoek gaan aanmelden. De deelneemsters
aan het onderzoek worden persoonlijk
uitgenodigd om aan het onderzoek deel te
nemen.
Roy Lalisang, internist-oncoloog

Veiling cartoons
Oppenheimer
goed voor € 4.180,Ruben Oppenheimer was uiteraard
bij de veiling aanwezig
Zondag 21 oktober werden
in Centre Ceramique werken
van de Maastrichtse cartoonist Ruben L. Oppenheimer
geveild en de opbrengst was
bestemd voor het Kankeronderzoekfonds Limburg.
Tijdens een goed bezochte
veiling bracht Ramona Batta
als gelegenheids veilingmeester vijftien werken onder de
hamer. Een extra ‘blind bod’
werd als zestiende item aan
de man gebracht. Maar ook
na afloop van de veiling kwamen nog speciale biedingen
binnen voor werken uit de expositie. Hiermee kwam de
totaalopbrengst op € 4180,-.
De afgelopen maanden presenteerde Centre Céramique
een tentoonstelling van illustrator en cartoonist Ruben L.
Oppenheimer. Oppenheimer is als vast politiek tekenaar
verbonden aan NRC Handelsblad, nrc.next en De Standaard (B) en werkt verder voor onder meer het Brabants
Dagblad, De Gelderlander en De Leeuwarder Courant.

Zijn cartoons zijn deels digitaal uitgewerkte tekeningen die
visueel vaak sterk verschillen van vorm. Oppenheimer wil
met zijn tekeningen prikkelen, kietelen, tarten en schuren.
Zijn tegendraadse, soms wrang aandoende en beklijvende
blik op de politieke actualiteit is dan ook kenmerkend. Dit
maakt hem ook tot een graag geziene gast in discussie- en
actualiteiten programma’s voor radio en televisie.
Ruben koos zelf het goede doel waar de opbrengst heen
moest gaan. Hij heeft, net als vele mensen met hem,
dierbaren aan deze ziekte verloren. Rubens vader is
enkele jaren geleden aan de ziekte overleden. “Het
Kankerfonds eens te meer, besluit Ruben, omdat hij zelf
natuurlijk een beroepskankeraar bij uitstek is”.

John heeft niet één keer geklaagd
Broos ziet ze er uit.
Getekend door wat ze het
afgelopen jaar allemaal
heeft meegemaakt.
Het is dan ook nog vers.
Op 8 januari van dit jaar
overleed haar man, haar
grote liefde, John Wiche.
Van een intelligente en
betrokken zakenman,
in zijn denken iedereen
altijd een paar stappen
vooruit, zag John in een
paar weken tijd het leven
door zijn vingers glippen.

woorden. Het was een heel waardig afscheid. John was een
pracht van een mens.

John Wiche

“In het begin dacht de arts dat hij de ziekte van Ménière
had. Hij had last van enorme hoofdpijnen, was duizelig en
doof aan één oor. Maar wij voelden dat er meer aan de hand
was en op ons aandringen mocht hij door de scanner. Op 26
augustus kregen we de diagnose te horen: drie hersentumoren. Kwaadaardig. Vijf minuten na deze onheilstijding later
stonden we weer buiten,” vertelt Esther Wiche - de Jonge.
“Je leven is één tel anders, niks wordt meer hetzelfde.”
“Dan ga je het hele traject in! Hij heeft chemo gehad,
is bestraald. Achteraf denk je, waren deze vervelende
behandelingen wel nodig, maar op dat moment vraag je
jezelf dat niet af. John heeft zichzelf zes weken de tijd
gegeven om alles te proberen. Als na deze zes weken zou
blijken dat zijn overlevingskansen niet waren toegenomen,
dan zou hij stoppen met de behandelingen. En accepteren
dat zijn tijd daar was.”
Op 18 september 2011 schreef John het volgende in zijn
dagboek: ‘Ik dank God iedere dag voor de aanwezigheid,
warmte en liefde die ik van Esther en Kevin krijg. Zonder hen
zou ik het opgeven. Met de hoop komt ook de angst, maar
die neem ik er graag bij, want zonder hoop eindigt alles.’
“Nadat de diagnose was gesteld wilde John niemand meer
zien. Hij was super emotioneel en wilde dat niemand hem
zag. Howicon, het bedrijf dat hij in 25 jaar had opgebouwd,
moest hij loslaten.
Nu, na zijn overlijden, werken we keihard om zijn
levenswerk in stand te houden. Samen met het personeel,
dat zich enorm inzet! Het is een gezond bedrijf, dat ik
probeer te leiden met mijn gezonde verstand. Alleen hoe
werkt je gezonde verstand als je midden in de rouw zit?
Rond de Kerst verslechterde zijn situatie enorm. Hij was
helemaal op en is op zondag 8 januari overleden. Hij heeft
een vreselijke strijd geleden. Hij is vanuit thuis begraven.
Een prachtige uitvaartmis, met mooie zang en lovende

Er is geen ‘waarom?’. Het is gewoon pech hebben. Maar
je moet er altijd voor vechten. Jezelf een tijd geven om de
ziekte te overwinnen. Ik wil iets doen voor John. Of namens John. Mensen moeten weten hoe erg deze ziekte is.
Daarom heb ik gekozen voor het Kankeronderzoeksfonds
Limburg. Dat is gezeteld in Maastricht, de stad waar John
geboren en getogen is, zo is het verhaal rond. We hebben
de mensen tijdens de uitvaart gevraagd om geld te geven
in plaats van bloemen. Daarnaast heeft het personeel €500
bij elkaar gelegd. We hebben in totaal €1000 overgemaakt.
Maar we willen meer gaan doen! Geen kerstpakketten
voor zakenrelaties dit jaar, maar nog een mooie donatie…
en we denken nog na over andere acties. Elke euro helpt!
We moeten zorgen dat er iets tegen deze slopende ziekte
gedaan wordt.
Je denkt dat je jou leven kunt plannen. Maar ziek worden
plan je niet. Luister naar je lichaam. Ga op tijd naar de
dokter! Je hebt een kans om te overleven. Iedereen wil
toch leven? Kevin, mijn stiefzoon, en ik hebben allebei
een flinke kras op onze ziel, maar wat mijn man heeft
meegemaakt is tien keer erger!”

Hemelsblauw
Vorig jaar hoorde ik dat er borstkanker was
geconstateerd bij een ex-collega van me. Het bleek een
agressieve vorm en de borst kon niet worden behouden.
Een paar maanden geleden sprak ik kort achter
elkaar met twee vrouwen van ex-collega’s. Allebei
borstkanker gehad en herstellende na een reconstructie.
Nachtmerries! In april jl. tekende ik een contract met
uitgeverij Klapwijk en Keijsers. Een droom! Hoe schril
is het contrast met de vrouwen die borstkanker krijgen.
Diep respect voor hun positieve instelling.
Onderzoekers in het Maastricht UMC+ doen fantastisch
werk met het Natural Killer Cel onderzoek en daar is
veel geld voor nodig. Waarom niet mijn droom delen met
degenen die geconfronteerd worden met hun grootste
nachtmerrie? Ik draag graag een steentje bij en doneer
10% van mijn opbrengsten van mijn debuut thriller
“Hemelsblauw” aan het genoemde onderzoek.
Margreet Slikker

Ga naar www.kankeronderzoekfondslimburg.nl
en bestel het boek in de webshop.

Kankeronderzoekfonds
Limburg
Business Vrienden

Netwerkbijeenkomst
6 november jl.

avondje Gaia Park
met Koenen en Co
Hoewel de locatie Hof van Gaia anders doet vermoeden
stond op 6 november jl. het Hof van Gaia in Kerkrade in
het teken van een netwerkbijeenkomst van het Kanker
onderzoekfonds Limburg Business Vrienden.
Een bijeenkomst voor Vrienden en hun relaties.
De avond werd ingeleid door voorzitter Frans Dullens, hij
Kanker
vertelde over de recente activiteiten van de Business
onderzoekfonds
Vrienden. Bestuurslid en organisator van
de avond Pascal
Limburg
van der Heijde kreeg vervolgens het woord om te vertellen over Koenen en C o en hun band met het KankeronBusiness
Vrienden
derzoekfonds. Zoals artsen bezig zijn met
de gezondheid
Frans Dullens en Pascal van der Heijde tezamen met speciale gast.
van hun patiënten, werkt Koenen en Co aan de financiële
gezondheid en bedrijfsvoering van hun cliënten. Koenen en
Co is een organisatie van gedreven en veelzijdige accounwas hierover zo verheugd dat
tants, belastingadviseurs en bedrijfsadviseurs met vestizij zelfs ging zingen en het
gingen verspreid over Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.
publiek aan het meezingen
kreeg. Een hilarisch tafereel.
Dr. Michel van Gelder gaf een presentatie over het Natural
Uiteindelijk bleek Dr. Ute een
Killer Cells onderzoek. Onderzoekers van het Maastricht
personage van cabaretière
De Vrienden KankeronderVrienden
UMC+ zijn erin geslaagd borstkanker bij muizen te genezenBusiness
Jacqueline
Kerkhof te zijn.
zoekfonds Limburg is een
door gebruik te maken van zogenoemde natuurlijke
Haar act speelde zij met verve,
businessclub voor ondernemers
killercellen (in wetenschappelijke termen donor-NKzo goed dat zelfs de
die naast het netwerken extra
financiële middelen en fondsen
cellen). Er is geen aanleiding te veronderstellen dat het
organisatoren en sprekers
werft voor medisch wetenprincipe niet ook bij de mens zou werken. De volgende
erin tuinden.
schappelijk kankeronderzoek
stap is dan ook dat de methode daadwerkelijk kan worden
dat plaatsvindt in het Maasgetest op patiënten.
De avond werd afgesloten met
tricht UMC+. Deze bundeling
een heerlijk buffet verzorgd
van krachten vergroot de kans
Hierna volgde de uitreiking van de beeldjes van waardedoor het Hof van Gaia.
op een effectieve strijd tegen
kanker. Giften komen direct
ring door de voorzitter aan de nieuwe Vrienden Psyplus,
Alle gasten en de gastheer
ten goede aan onderzoek naar
Leerkr8, NLCOM. Hij riep ook de aanwezige “niet Vrienden”
bedanken we voor hun komst.
nieuwe behandel methoden en
op om met hun bedrijf Business Vriend te worden. Als
zorg voor kankerpatiënten in
laatste kreeg ook de speciale gast Dr. Ute Holstein van het
Voor meer informatie over
Limburg.
Klinikum in Aachen een beeldje uitgereikt vanwege de sade vrienden kijk op
Meer informatie vindt u op:
menwerking met het Maastricht UMC+. Mevrouw Holstein
www.vriendenkl.nl.

Kankeronderzoekfonds
Limburg

Colofon

www.vriendenkl.nl of via
email: info@vriendenkl.nl

Informatieavond
Schenken en Nalaten
Dinsdagavond 20 november stond
het Oncologiecentrum van het azM/
Maastricht UMC+ in het teken van een
presentatie over Schenken en Nalaten
verzorgd door kandidaat notaris
mr. Philp van Oss van Notariskantoor
Achten en van Gent. Ruim 25
mr. Philp van Oss
mensen hadden zich aangemeld
voor deze bijeenkomst. Na de uitgebreide presentatie door
de kandidaat notaris, vertelde Prof. Dr. Gerard Bos over
de stand van zaken van de lopende onderzoeken en over
het Kankeronderzoekfonds Limburg. Hierna kregen de
aanwezigen een ‘een blik in de keuken’: een rondleiding door
de onderzoekers in het laboratorium. Na terugkomst werd er
nog bijgepraat onder het genot van een drankje. Iedereen was
enthousiast en we kijken terug op een geslaagde avond.

Wij wensen alle donateurs,
vrijwilligers, actievoerders
en andere mensen die het
Kankeronderzoekfonds
Limburg een warm hart toe
dragen, hele fijne feestdagen
en een goed en gezond 2013.
Dank voor al uw steun!
Kent u andere
mensen die
geïnteresseerd
zijn in ons nieuws?
Stuur de nieuwsbrief
dan gerust door!

Agenda
16 t/m 22 december
23 maart 2013

Straatwerving
Open dag in azM
colofon

Wat is uw
Koffiemoment
voor Kanker?
Doe mee en start een actie. Iedere 5e aanmelding ontvangt
een heerlijk Smulpakket van Brood van Koos.
Kijk nu op www.koffievoorkanker.nl. Meedoen
kan nog tot het einde van het jaar.

Digitaal
ontvangen?
Om kosten en papier te sparen sturen we u
deze nieuwsbrief het liefst per e-mail. Helaas
hebben wij nog niet van iedereen het (juiste)
e-mailadres. Ontvangt u deze nieuwsbrief per
post en vindt u het geen probleem om onze
berichten digitaal te ontvangen? Stuur dan
een e-mail met uw naam en e-mailadres aan
info@kankeronderzoekfondslimburg.nl. Vanaf
januari 2013 sturen wij nog twee maal per jaar
de nieuwsbrief per post maar zullen we minimaal
vier keer een digitale versie sturen.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van

Heeft u vragen over het Kankeronderzoekfonds Limburg?
Neem dan contact op met Babette Frank via onderstaand
telefoonnummer.
Contactgegevens:
Kankeronderzoekfonds Limburg
Bezoekadres: Turennestraat 33
Antwoordnummer 1006
6200 VB Maastricht
T +31 (0)43 407 73 63
W www.kankeronderzoekfondslimburg.nl
E info@kankeronderzoekfondslimburg.nl
ING 50.43.912

Aan dit nummer werkten mee:
Prof. dr. Gerard Bos
dr. Roy Lalisang
Ellen van de Ven
Stephanie Klomp-Hameleers
Babette Frank
Marcel Bourgonje
Pim Tiddens

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.

