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Met het einde van
het jaar in zicht
hoort het er eigenlijk
altijd een beetje bij
om terug te kijken
op het voorbije jaar.
Een jaar dat voor het
Kankeronderzoekfonds Limburg in elk
geval in het teken
van groei heeft gestaan. Niet alleen mogen we in het tweede jaar
van ons bestaan inmiddels rekenen op de steun van bijna 1500
donateurs, maar ontvangt u nu vaker onze nieuwsbrief, gingen
de Vrienden Kankeronderzoekfonds Limburg van start, was er
voor het eerst een grote actie met partner TEFAF en konden
we rekenen op een aantal mooie giften van mensen die ons een
warm hart toedragen. Nog belangrijker dan de groei van het
fonds is het werk dat we met al deze bijdragen mogelijk maken:
Limburgs onderzoek naar kanker. Afgelopen maand hebben
een aantal van u uit eigen mond van artsen en onderzoekers
kunnen horen waarom uw steun zo belangrijk is. Tijdens ons
allereerste publiekssymposium op 20 november vertelde onder
meer prof. dr. Bernd Kremer waar hij en zijn team mee bezig
zijn. Voor wie er niet bij was, in deze nieuwsbrief doet hij dit nog
eens dunnetjes over. Maar ook waren er verhalen over immunotherapie, darmkanker en huidkanker. Volgens de aanwezigen
een boeiende en interessante middag. Voor ons een reden om in
2011 een tweede symposium te organiseren. En het nieuwe jaar
brengt meer: de bijzondere nieuwe actie ‘Koffie voor Kanker’
waar u nog veel over zult horen (kijk vanaf 17 december op onze
website!), veel aandacht voor het fonds in de maand maart waar
we de samenwerking met TEFAF uitbreiden met andere partijen
in Limburg en uiteraard weer met regelmaat een nieuwsbrief om
u van het laatste nieuws op de hoogte te houden.

U leest het, wij zijn klaar voor het nieuwe jaar en ik wil u bedanken voor de steun die u ons afgelopen jaar heeft gegeven en hoop
dat we ook in het nieuwe jaar op u mogen blijven rekenen.
Ik wens u mede namens het hele team van het Kankeronderzoekfonds Limburg fijne feestdagen en een gezond
en gelukkig 2011.
PS: Kent u andere
Met vriendelijke groet,
Dr. Gerard Bos

mensen die
geïnteresseerd
zijn in ons nieuws?
Stuur de nieuwsbrief
dan gerust door!

Wij wensen u fijne
feestdagen en een
voorspoedig en
gezond 2011!

column (5)

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.

De CHeMOtHeraPie (3) : Het einDe in ZiCHt
Hoe lang vier maanden ook lijken, het einde is in zicht.
Nog een keer mezelf oppeppen voor het laatste infuus en
dan zit het er op.
Alle afspraken voor de komende week zijn gemaakt, de
“verzorgers” staan weer in de startblokken en ik tel de
dagen af. Toch zie ik er behoorlijk tegenop, omdat ik me
nog erg slap voel en weet, dat het ellendige gevoel er weer
zal zijn.
Mijn smaak is zo slecht, dat het niet veel erger kan worden. Mijn mond en slokdarm voelen aan als schuurpapier,
alles brandt en irriteert. Daar heb ik dan weer een drankje
voor, maar dat is ook smerig. Ik slaap slecht, enerzijds
door de onrust en spanning, anderzijds door de opvliegers
en nachtelijke warmte ten teken van de steeds duidelijker
aanwezige overgang. Ook dat is een bijeffect. De chemo
heeft de eierstokken tot inactiviteit gebracht met als
gevolg allerlei overgangsklachten. Ik sluit me aan bij mijn

vriendinnen, die mij welkom heten in de “menopauzeclub”.
Ondanks al mijn plannen om de chemo-periode te benutten voor allerlei zaken waar ik normaal geen tijd voor
heb is er niet veel van terecht gekomen: ik heb geen
foto ingeplakt van de volle schoenendoos die er nog was
sinds het overlijden van mijn man, geen digitale album
gemaakt, geen oude vriendinnen bezocht, mijn kleerkast
niet opgeruimd, geen boek gelezen, geen nieuwe meubels
gekocht waar ik zo’n zin in had. De wil was er wel, maar
het ontbrak me aan energie. Ik kon ook geen beslissingen
nemen met mijn “wattenhoofd”. Het voelde duf, mat, traag
en zeker niet helder, sprankelend of energiek. Al deze
dingen stel ik dan maar uit tot betere tijden. Het is ook
eigenlijk volstrekt onbelangrijk constateer ik al relativerend. Dat laatste leer je trouwens wel als je kanker hebt.
Vroeger was ik altijd bezig en legde de lat nogal hoog voor
mezelf. Nu dwing ik mezelf vaak rustig aan te doen. Wat
dat betreft heeft zo’n ziekte ook positieve effecten op een
mens.
Toen ik laatst jarig was heb ik een feestje gegeven als
dank aan alle mensen die mij zo geweldig geholpen hebben. Het was aan het eind van de derde week (de beste
dag in de chemocyclus) en ik heb tegen mijn gewoonte in
alles door anderen laten verzorgen. Ik ben niet goed in
delegeren en wil niemand tot last zijn, maar nu moest ik
wel. Ik heb alle energie die ik had, opgespaard om volop
te genieten en het is gelukt. Het was supergezellig en de
vrolijkheid en drukte in huis deden me goed. In tijden van
ziekte en ellende merk je pas wie je echte vrienden zijn en
dat voelt heerlijk. We hebben weer eens hartelijk gelachen
om bizarre situaties die er ook zijn tijdens de chemo.
Natuurlijk ben ik me aan het verheugen op de komende
maanden, waarin ik me ongetwijfeld beter zal gaan voelen.
Ik heb een vakantie geboekt naar een Caribisch eiland
om na al die donkere maanden weer eens de zon te zien
en op mijn lijf te voelen. Het was een periode van keihard
werken dus ik heb het verdiend. Wel spannend hoe het zal
gaan met een prothese in mijn badpak en een pruik in de
warmte, maar ik maak me er niet druk om. Het belangrijkste is dat ik even weg kan uit de zo beladen sfeer thuis.
Binnenkort heb ik een afspraak bij de oncoloog om de vervolgbehandelingen te bespreken. Ik moet er nog even niet
aan denken, maar ik krijg nog een jaar lang infusen met
Herceptin, een vorm van immunotherapie. De bijwerkingen schijnen minder heftig te zijn dan bij de chemo, maar
ze zijn er wel. Nu echter eerst op naar de laatste ronde. Ik
zet me schrap en laat het over me heen komen.

Tapperij de Poshoorn kiest nieuw goed doel
Tijdens de maandelijkse Groene Borrel op
2 december jl. koos Tapperij De Poshoorn
in Maastricht een nieuw goed doel. Gedurende de komende drie maanden gaat de
opbrengst van deze borrel en de bijpassende Groene kaart naar het Kankeronderzoekfonds Limburg. Ellen van de Ven, manager van de Health Foundation Limburg
waar het Kankeronderzoekfonds Limburg
deel van uitmaakt, vertelde de aanwezigen

Dr. Wilfred Germeraad

tijdens een korte speech waarom
hun steun zo belangrijk is.
Daarna kon er geproefd worden van
de heerlijke nieuwe gerechten met
bijpassend bier.
Uiteraard is een bedankje aan het
personeel van Tapperij De Poshoorn op zijn
plaats, zij kiezen elk kwartaal zelf
het nieuwe goede doel.

Ook meeborrelen voor het goede doel?
Kom dan naar de Groene Borrel, elke
eerste donderdag van de maand (eerstvolgende 6 januari 2011) in Tapperij De
Poshoorn, Stationstraat 47 te Maastricht.
In januari en februari borrelt u nog mee
voor het Kankeronderzoekfonds Limburg.
Meer info en aanmelden:
www.poshoorn.nl

Dr. Maurice van Steensel

Succesvol symposium Kankeronderzoekfonds Limburg
Boeiend en interessant, zo omschreven de ruim 50 bezoekers van het publiekssymposium op 20 november jl. de middag. Tijdens
een twee uur durend programma in het Apple Park Hotel in Maastricht vertelden vier artsen en onderzoekers van het Maastricht
UMC+ waar zij zich dagelijks voor inzetten.
De middag begon met een presentatie van dr. Manon van Engeland die het
publiek inlichtte over de voortgang van het
onderzoek naar het vroegtijdig opsporen
van darmkanker. Met een test die relatief
gemakkelijk op ontlasting kan worden
uitgevoerd hopen zij in de toekomst het
verschil te kunnen maken in de behandeling van deze kanker.
De tweede spreker was prof. dr. Bernd
Kremer die uitlegde hoe hij in de komende

Dr. Manon van Engeland

jaren wil onderzoeken hoe strottenhoofdkanker voorkomen kan worden door
patiënten met een voorteken van deze
kanker te behandelen.
Als derde was dr. Wilfred Germeraad aan
de beurt. Het onderzoek dat hij doet naar
immunotherapie bevindt zich nog in een
laboratoriumfase. De volgende stap is die
naar de kliniek waarbij de eerste patiënten
geholpen kunnen worden met deze
methode waarbij het eigen immuun
systeem wordt ingezet.

De afsluiting was voor dr. Maurice
van Steensel die wees op de gevaren
van huidkanker. Zijn onderzoek naar
basaalcelcarcionoom is erop gefocust
om ‘plekjes op de huid’ zo vroeg mogelijk te ontdekken om grotere schade te
voorkomen.
Dr. Gerard Bos, voorzitter van het projectteam Kankeronderzoekfonds Limburg was
dagvoorzitter en leidde het publiek door
het toegankelijke programma.

Prof. dr. Bernd Kremer

Brigitte Merckelbach, eigenaresse van schoonheidssalon Beaux
Aesthetics, draagt het Kankeronderzoekfonds Limburg een warm
hart toe. In haar salon biedt zij een speciale huidverjongingsbehandeling, de NANNIC PROF NBE 500, aan voor € 85,- per behandeling
waarvan Brigitte zelf € 20,- doneert aan het Kankeronderzoekfonds Limburg. Doordat zij al lange tijd werkzaam is als schoonheidsspecialiste en veel van haar klanten al jaren haar salon
bezoeken, wordt zij steeds vaker geconfronteerd met vrouwen
die door deze ziekte getroffen worden. Van dichtbij ziet zij welke
impact dit heeft op deze vrouwen en hun gezinnen.
Brigitte wilde op deze manier bijdragen aan de strijd tegen kanker.

Foto: Rob van Geffen

mooi ziJn, maar ooK
iEtS mooiS doEn!
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KanKer

KanKeronderzoeKfonds Limburg,
TuRennesTRaaT 33, 6221 aR MaasTRichT

www.KanKeriKheLp.nL
banK: ing 65.76.35.650

Wat is nannic?
die tevens
Met deze veilige en pijnloze behandeling,
is getest, realiseert
medisch bewezen en dermatologisch
in de strijd tegen
NANNIC een revolutionaire doorbraak
die doeltreffend te
huidveroudering. Andere huidproblemen
cellulitis, slappe
littekens,
acne
rosacea,
zijn:
behandelen
huid, striae, vetweefsel en oedeem.
che energie
Deze behandeling combineert electromagnetis
cel-identieke
een
met doeltreffende actieve stoffen die
huidverjongingsbasis bevatten. In totaal omvat de NANNIC
kuur 5 behandelingen.
Welke resultaten kunt u verwachten?
rimpels al na 1 of 2
• Vermindert zichtbaar lijntjes en
behandelingen
de ogen
• Vermindert zichtbaar wallen onder
van de huid, een
• Verbetert zichtbaar de stevigheid
strakke kaaklijn
verstevigt de huid van
• Vermindert zichtbaar rimpels en
hals en decolleté
handen
voor
• Ook geschikt
van een afspraak
Voor meer informatie of het maken
bel 043-325 66 04 of bezoek de website,
www.beaux-aesthetics.nl

Beaux Aesthetics

Brigitte Merckelbach
susserweg 29
6213 ne Maastricht – Biesland
e-mail: info@beaux-aesthetics.nl
Telefoon: 043-325 66 04
www.beaux-aesthetics.nl

Voor meer informatie over de nanniC behandeling of het
maken van een afspraak bel 043-325 6604 of bezoek de
website www.beaux-aesthetics.nl.

herkenning van progressieve voorloperafwijkingen van hoofd/halskanker middels onderzoek van
chromosomale (erfelijke) informatie.
Wanneer een patiënt zich meldt bij de KnO-arts met een klacht als bijvoorbeeld slikklachten of voortdurende heesheid, zal
de KnO-arts eerst de mond- en keelholte onderzoeken. Ontdekt hij daarbij afwijkingen aan het slijmvlies die hem zorgen
baren, dan wordt er in de meeste gevallen onder plaatselijke of algehele narcose een stukje weefsel weggenomen en voor
onderzoek opgestuurd naar de patholoog. De patholoog bekijkt het afgenomen celmateriaal en bepaalt of er sprake is van
kanker, een voorstadium daarvan of dat de patiënt helemaal geen kanker heeft.
Bij de diagnose ‘voorstadium van kanker’, is het niet zeker dat de patiënt ook
echt kanker zal krijgen. In tegendeel,
de meeste afwijkingen ontwikkelen niet
door tot kanker. Toch beslist de KNOarts in de meeste gevallen om de aangedane plek uit voorzorg te verwijderen.
Dat kan zorgen voor een litteken op de
slijmvliezen, waardoor blijvende klachten kunnen ontstaan zoals slikklachten
of achteruitgang van de stem. Met het
traditionele pathologisch onderzoek
wordt er dus in sommige gevallen onnodig een te zware behandeling ingezet.
Bovendien levert pathologisch onderzoek soms vals-negatieve uitslagen op:
uit onderzoek komt naar voren dat de
patiënt geen kanker gaat ontwikkelen,
terwijl dat wel degelijk het geval is.
Wanneer de kanker later alsnog ontdekt
wordt, is er een grotere ingreep nodig
en wordt de kans op genezing kleiner.
Het Maastricht UMC+ is daarom gestart
met een onderzoek dat ertoe moet
leiden dat het ontstaan en het verloop
van hoofd/halskanker nauwkeuriger
te voorspellen is. Dat kan door van
het afgenomen weefsel niet alleen de

zichtbare buitenkant van de cellen te
bekijken, maar door onderzoek te doen
naar het genoom (de erfelijke informatie) van de cellen.
Het genoom van de cellen draagt als het
ware het ‘scenario’ in zich voor de wijze
waarop de cel zich in de komende jaren
zal gaan gedragen. Uit onderzoek is bekend dat chromosoom 1 en 7 van belang
zijn bij het ontstaan van kanker in het
hoofd-halsgebied. Wanneer nu blijkt
dat deze chromosomen instabiel zijn,
zouden zij goede voorspellers kunnen
zijn voor de kans op hoofd/halskanker.
En deze informatie is zeer waardevol
voor de behandeling van patiënten met
een voorstadium van kanker.
In het onderzoek worden zo’n 500 patienten met een voorstadium van hoofd/
halskanker betrokken. De helft daarvan
krijgt een behandeling, waarbij de KNOarts zich baseert op de uitkomsten van
traditioneel pathologisch onderzoek.
De andere helft krijgt een behandeling,
gebaseerd op de uitkomsten van chromosoomonderzoek. Vervolgens worden
beide groepen een aantal jaren gevolgd.
Op die manier zal blijken of de nieuwe

methode inderdaad een betere voorspeller is dan de conventionele manier.
Het onderzoek moet uiteindelijk opleveren dat onnodige behandelingen
worden voorkomen. Daarnaast is het
de bedoeling dat behandelingen die wél
nodig blijken, vroeg in het ziekteproces
uitgevoerd kunnen worden, zodat ze zo
min mogelijk schade opleveren.
Het onderzoek staat onder leiding van
de KNO-arts prof. dr. B. Kremer.

HET ONDERZOEK VAN
PROF. DR. BERND KREMER
DIRECT STEUNEN MET EEN
(EXTRA) GIFT?
DAT KAN, MAAK UW BIJDRAGE
OVER OP REK. 657635650
O.V.V. ONDERZOEK
STROTTENHOOFDKANKER.
BERND KREMER EN ZIJN TEAM
VAN ONDERZOEKERS DANKEN
U HARTELIJKE VOOR
UW SUPPORT!

Frans Dullens overhandigt het eerste certificaat Vrienden Kankeronderzoekfonds Limburg aan Jo Cortenraedt van Chapeau Magazine.

Een bijzonder afscheid
Bijna een jaar geleden maakte Frans
Dullens gebruik van de mogelijkheid
om met flex-pensioen te gaan, nadat hij
gedurende 20 jaar diverse functies binnen
Mondriaan had bekleed. Onder andere als
lid van de Raad van Bestuur en de laatste
zeven jaar (op eigen verzoek) als project
leider vanwege de levensbedreigende ziekte
Al Amyloidose, welke in 2002 bij mevrouw
Dullens werd gediagnosticeerd. Het liefst
had hij in stilte afscheid genomen, maar
vanwege zijn verdiensten voor de stichting en de vele externe contacten liet de
Stichting Mondriaan dat niet toe. Frans
Dullens stemde in met een officieel afscheid. “Maar uitsluitend als ik zelf de regie
mocht voeren. En dat het afscheid ‘onder
een bepaalde vlag’ zou plaatsvinden”.
Zo organiseerde de heer Dullens een symposium met als thema: ‘welke invloed heeft
kanker op je psyche?’ “Een thema waarmee
ik een link heb gelegd naar de geestelijke
gezondheidszorg waarin ik zoveel jaar
werkzaam was. De ziekte die mijn echtgenote al 7 jaar heeft is vergelijkbaar met kanker. Het is niet alleen de somatische impact
van de ziekte, maar vooral ook de psychische betekenis van deze mededeling voor je

vrouw, kinderen en jezelf. Onmacht, woede,
onzekerheid en veel, heel veel vragen zijn
de gevoelens die overheersen. Ons hele
gezin stond op zijn kop.”
Frans Dullens nodigde zelf de sprekers
uit voor dit symposium: dr. Gerard Bos,
internist-haematoloog, Maastrichts UMC+,
prof. Dr. Maarten Von Meyenfeldt, directeur
Maastricht UMC+, Oncologiecentrum en
prof. dr. Jim van Os, hoogleraar psychiatrie
Maastricht UMC+, die helaas verhinderd
was, maar werd vervangen door dr. Carsten Leue, psychiater Maastricht UMC+.
Het symposium werd gehouden “binnen
Mondriaan in de filmzaal, ik wilde dit per
se in huis organiseren, zodat er niet onnodig zorggelden verloren zouden gaan.”
Mondriaan nam alle kosten voor haar
rekening, zodat zo veel mogelijk mensen
in de gelegenheid werden gesteld om
afscheid te komen nemen.
Het afscheid stond eveneens in het teken
van de start van de businessclub Vrienden Kankeronderzoekfonds Limburg. De
mensen die het afscheidssymposium en
de daaropvolgende receptie bezochten,
werden vooraf verzocht, om geen flesjes
wijn, cadeaubonnen of bloemstukken mee

te nemen, maar om geld te doneren.
De receptie en het symposium werden
door een paar honderd mensen bezocht en
er werd € 3000,- gedoneerd. Een aanzienlijk bedrag waarover de heer Dullens besliste dat de ene helft van dit geoormerkte
geld naar het Kankeronderzoekfonds Limburg zou gaan en de andere helft naar HFL
Geestelijke Gezondheidszorg. Waarom
naar HFL? Omdat de heer Dullens op deze
manier zeker wist dat dit geld bij het azM
terecht zou komen en ook daadwerkelijk
aan onderzoeken zou worden besteed. “We
hebben zelf ervaren waar onderzoeken toe
kunnen leiden. Toen mijn vrouw acht jaar
geleden in het ziekenhuis werd opgenomen,
duurde de opname vier weken en had ze
veel last van bijwerkingen. Nu nog maar
drie weken en waren de bijwerkingen sterk
verminderd. Een aanzienlijk verschil.”
Het initiatief werd uitstekend door zijn
bezoekers ontvangen en heeft inmiddels
ook al navolging gevonden. “Mensen zijn
zich bewust geworden dat ook zij, door een
relatief kleine actie een bijdrage kunnen
leveren aan de strijd tegen een bepaalde
ziekte!”
Meer weten over de Vrienden
Kankeronderzoekfonds Limburg?
Kijk op www.vriendenkl.nl.

Koffie voor Kanker
Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief waren de voorbereidingen voor onze nieuwe actie volop in gang. Op 16
december jl. lanceerde het Kankeronderzoekfonds Koffie
voor Kanker: een actie waar iedereen aan mee kan doen!

Meer weten? Houd dan onze website
www.koffievoorkanker.nl in de gaten.
Een uitgebreid verslag van de lancering en
de eerste acties leest u in de volgende nieuwsbrief.

Dagelijks drinkt u ongetwijfeld enkele koppen koffie , thee of
iets anders lekkers. Vaak in gezelschap van collega’s, vrienden, familie of clubgenoten. Even een moment om samen
te overleggen, bij te praten of ervaringen te delen. Waarom
niet een keer dat koffie drinken maken tot een actie voor het
goede doel: meer onderzoek naar kanker. Dat is waar Koffie
voor Kanker voor staat.
Hoe doet u mee?
Meedoen kan heel eenvoudig. Via onze website www.koffievoorkanker.nl leest u binnenkort hoe u een eigen koffieactie
organiseert. Alle acties zullen te volgen zijn op deze site.
Maar ook vindt u hier ideeën om u Koffie voor Kanker-actie
tot een succes te maken. Uiteindelijk steven we zo met z’n
allen af op de 1e Limburgse Koffiedag op 3 november 2011.
Alvast wat ideeën:
• Organiseer een koffieborrel op kantoor en verkoop hier
zelfgemaakte of gesponsorde gebakjes, cake of andere
lekkernijen.
• Nodig je vriendinnen uit voor een zelfgemaakte high tea
en vraag hun een bijdrage te doen voor de Koffie voor
Kanker-actie.
•  Verkoop tijdens de jaarlijkse open dag van je vereniging
de koffie en thee en doneer de opbrengst aan het goede
doel.
• Organiseer een actie met de buurtvereniging waarvan
de opbrengst naar Koffie voor Kanker gaat. Alle
mensen die meehelpen trakteer je natuurlijk op een
heerlijk dampend kopje ... koffie!

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
Kankerbestrijding heeft CBF-keurmerk voor Goede Doelen.

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

Coming up…
januari / februari 2011
Ons team gaat weer op pad om donateurs te werven
februari 2011
1e nieuwsbrief van het nieuwe jaar!
maart 2011
Samen met TEFAF vragen we de hele maand maart aandacht
voor het Kankeronderzoekfonds Limburg
Meer weten over deze evenementen of andere acties? Kijk dan
op www.kankerikhelp of www.hfl.nl voor het laatste nieuws.

Contactgegevens:
Kankeronderzoekfonds Limburg
Bezoekadres: Turennestraat 33
Antwoordnummer 1006
6200 VB Maastricht
T 043-4077363
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.

