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AgendA
5 september 2020   
Tour de Mestreech (onder voorbehoud) 

Oktober 2020    
Borstkankermaand 

22 oktober 2020 
donateursbijeenkomst Kankeronderzoekfonds 
Limburg (onder voorbehoud)

17 november 2020  
netwerkbijeenkomst Business Vrienden (onder 
voorbehoud)

nieuwsBRIEF

VOOrwOOrd
Beste lezers,

Sinds maart verkeren wij in een compleet 
nieuwe wereld. een wereld van anderhalve 
meter afstand houden en videobellen met 
vrienden en familie. een nieuwe manier van 
contact met elkaar, waar we misschien juist 
nu hunkeren naar écht contact. een knuffel 
van je kleinkind of een schouderklopje van je 
collega. Het zal even duren voordat dit weer 
mogelijk is. Ook voor patiënten zal dit vaak 
moeilijk zijn. de arts of verpleegkundige is 
soms onherkenbaar door de beschermende 
kleding en een hand geven kan helaas ook 
niet meer. Ondanks deze ongemakken, gaat 
de ‘normale’ zorg in nederland gelukkig 
gewoon door! Ondanks de coronacrisis 
worden kankerpatiënten goed behandeld 
en worden baanbrekende onderzoeken 
naar verschillende vormen van kanker ook 
voortgezet. want kanker zal de wereld niet 
eerder uit zijn dan het virus. Onderzoek dat 

zonder uw steun niet mogelijk is, dat weet u.  
namens alle artsen en onderzoekers die steun 
ontvangen van het Kankeronderzoekfonds 
Limburg wil ik u hartelijk danken voor uw inzet 
en betrokkenheid! Mede dankzij uw creatieve 
acties en deelname aan evenementen draagt 
u in belangrijke mate bij aan het onderzoek, 
dat niet mag stoppen. Onderzoek dat voor 
buitenwacht soms langzaam lijkt te gaan, 
maar waar elke dag progressie wordt geboekt! 
In deze nieuwsbrief én op de website leest u 
welke onderzoeken met uw bijdrage gesteund 
worden.
Ik hoop u snel weer de hand te kunnen 
geven op een van de evenementen die voor 
of door Kankeronderzoekfonds Limburg 
georganiseerd worden.  

        Met vriendelijke groet,
        Prof. dr. Gerard Bos 
        namens 
        kankeronderzoek-
        fonds Limburg



dOnATeurSBIjeenKOMSTen

kankeronderzoekfonds limburg steunt 
met uw hulp onderzoek naar kanker. een 
van ‘onze’ projecten is het onderzoek 
borstreconstructie met gevoel. 

Het laten amputeren van een borst is voor 
vrouwen vaak een ingrijpende ervaring. 
‘Voor het oog’ kunnen tegenwoordig heel 
mooie resultaten worden behaald met 
borstreconstructies. Alleen het gevoel in de 
borst ontbreekt bij de traditionele ingreep 
en dat is voor veel vrouwen een extra verlies. 
In het Maastricht uMC+ is een manier 
ontwikkeld waarmee er wél gevoel behouden 
blijft in de nieuwe borst. dat lijkt een grote 
impact te hebben op de kwaliteit van leven. 
de artsen willen de techniek graag verder 
verbeteren en wetenschappelijk aantonen 
wat het positieve effect precies betekent. 

reputatie

een van die artsen is plastisch chirurg Stefania 
Tuinder. Ze oogt in haar witte doktersjas 
als een sympathieke persoonlijkheid. een 
vrouw die zich zichtbaar op haar gemak 
voelt. “Het Maastricht uMC+ geniet al jaren 
internationaal een goede reputatie op 
het gebied van de microchirurgie. In 2004 
ben ik vanuit Italië, waar ik ben geboren 
en getogen, naar Maastricht gekomen om 
één jaar te studeren. uiteindelijk ben ik er 
gepromoveerd en gebleven. nooit één dag 
spijt van gehad. Ook van deze mooie stad 
niet, waar ik graag woon.”

Borstreconstructie
“elk jaar helpen we in het Maastricht 
uMC+ zo’n tweehonderd patiënten met 
een borstreconstructie met eigen weefsel. 
Het voelt goed om mensen hun gevoel 
terug te geven nadat ze iets wezenlijks 
van hun lichaam kwijt zijn geraakt. we 
hebben voor deze operaties technologie 
ontwikkeld om weefsel op de juiste plek 
weg te kunnen nemen en het te herplaatsen. 
door de bloedvaten en zenuwen van het 
weggenomen weefsel te laten aansluiten op 
de bloedvaten op de nieuwe plek komt het 
gevoel in de borst terug. dit is microscopisch 
klein werk.”

Verlies
je kunt het ontbreken van gevoel in de 
borst volgens Stefania Tuinder enigszins 
vergelijken met een verdoving bij de tandarts 
waardoor je lippen gevoelloos zijn. dat voelt 
heel vreemd. “Zo voelt een afgezette borst 
ook. Sommige vrouwen hebben last van 
zogenaamde fantoompijn, ze voelen pijn 
aan de borst die er niet meer is. dat heeft 
te maken met hersenfuncties die betrokken 

zijn bij het aanraken van een lichaamsdeel, 
waaronder de borsten. Het terugbrengen 
van gevoel in de borst(en) betekent ook dat 
het gevoel van verlies wordt opgelost. de 
psychische kant van dit fenomeen kunnen 
we niet onderschatten. de ideale situatie is 
de ‘afwezige borst’. daarmee bedoel ik dat 
je na de reconstructie niet meer denkt aan 
de kanker omdat alles voelt zoals het altijd 
voelde. Het draait om levenskwaliteit.”

levenskwaliteit 
de techniek wordt sinds een paar jaar 
toegepast in Maastricht en de eerste 
resultaten zijn veelbelovend. Vrouwen met 
een zenuwaansluiting lijken meer gevoel in 
hun borst te hebben dan vrouwen zonder. 
Het lijkt ook dat zij hun kwaliteit van leven 
hoger beoordelen. Maar voordat je dat een 
feit kunt noemen, moet het wetenschappelijk 
bewezen worden. daarom is er een 
grootschalige studie opgestart. daarnaast 
werkt het team aan de verdere verbetering 
van de ingreep.
 

Vrouwen die hechten aan het gevoel in 

hun borst, verdienen het best mogelijke 

resultaat. 

Helpt u hen? 

steun het kankeronderzoekfonds 

Limburg! naast het project van Stefania 

tuinder stimuleren wij ook andere 

medisch-wetenschappelijke onderzoeken 

in limburg. Zoals onderzoeken naar 

niercelkanker, dikke darmkanker en 

killercellen en longkanker. informatie over 

al ‘onze’ projecten is te vinden op www.

kankeronderzoekfondslimburg.nl. 

HeT OnderZOeK | BOrSTreCOnSTruCTIe MeT geVOeL 
Op donderdag 22 oktober (onder voorbehoud) kunt u als donateur van Kankeronderzoekfonds 
Limburg een ‘Kijkje achter de schermen’ nemen bij het onderzoek van Stefania Tuinder; 
Borstreconstructie met gevoel! In een interactieve bijeenkomst leert u meer over dit onderzoek 
en krijgt u de kans om vragen te stellen aan onderzoekers.

deze bijeenkomst vindt plaats in het Maastricht uMC+ en start om 14.00 uur. u kunt zich 
aanmelden door een mail te sturen naar info@kankeronderzoekfondslimburg.nl of te bellen 
naar 043-4077363

TOur de MeSTreeCH 

een jaarlijks evenement dat geld ophaalt 
voor het onderzoek in Limburg naar kanker 
is de Tour de Mestreech. deze exclusieve 
rally voor het goede doel vindt dit jaar voor 
de 10de keer plaats. Op 5 september (onder 
voorbehoud) om precies te zijn. 

Tour de Mestreech is alleen toegankelijk 
voor klassieke automobielen en moderne 
sportwagens. er is een aparte rally voor 
klassieke automobielen en een rally voor de 
moderne bolides. Het afgelopen jaar reden 
de deelnemers €52.500,- bij elkaar. de helft 
daarvan gaat naar het Kankeronderzoekfonds 
Limburg.

Op zaterdag 16 mei zou eigenlijk Five4Five plaatsvinden. 
Helaas kan deze jaarlijkse sportieve happening door het 
Limburgse 5-sterrenlandschap deze keer niet doorgaan 
vanwege corona. gelukkig is er wél al een nieuwe datum 
gevonden: 5 juni 2021. 

dat betekent dat iedereen gewoon nog een jaartje extra 
kan trainen om straks vol energie aan de start te staan van 
Five4Five! en ook al wordt er dit jaar niet gewandeld of ge-
fietst, doneren aan kankeronderzoek via Five4Five kan nog 
altijd. Kijk daarvoor op de actiepagina van het evenement 
via actiekankeronderzoeklimburg.nl. 



Het coronabesef was er vroeg bij de meeste 
mensen die in de zorg werken: de impact 
van dit virus gaat enorm zijn. acties van 
de overheid volgen. eerst stoppen we 
met handen geven. Daarna volgt meer: 
we houden afstand, niezen in de elleboog 
(overigens nog best lastig), wassen onze 
handen tot ze rood en ruw zijn. in deze 
volgorde gaat het ook bij de winkels: eerst 
is het wc-papier en de zeep op, later de 
handcrème. We gaan thuiswerken en de 
scholen gaan soort van dicht, wat overigens 
een heel andere dimensie aan thuiswerken 
geeft. gelukkig hebben wij een trampoline 
en een hond om ook nog invulling aan het 
vak ‘lichamelijke opvoeding’ te geven.

Op het werk volgen de acties elkaar 
snel op: intensive cares en afdelingen 
worden toegewezen aan de zorg voor 
coronapatiënten, of juist niet. er komt een 
tent voor de spoedeisende hulp met een extra 

CT-scan zodat besmette patiënten beter en 
sneller geselecteerd kunnen worden. Van alle 
kanten wordt extra personeel ingevlogen. 
eerst voelt het als de stilte voor de storm. dan 
begint het te waaien. Oncologen houden 
eerst hun hart vast: chemotherapie wordt 
soms onderbroken, alternatieve en nog 
meer gepersonaliseerde behandeltrajecten 
worden ingezet. de operatiekamers blijven 
voor een reëel deel open. Vaak krijgt 
oncologische zorg hier voorrang. na een 
operatie volgt een aanvullend en persoonlijk 
behandelplan. Ook in het coronatijdperk. we 
kunnen er niet om heen. Veel gesprekken 
gaan ineens per telefoon. Hoe flexibel tonen 
patiënten zich…

en dan komt het besef: dit kan nog wel eens 
even gaan duren…en de gedachte, dat het 
opvallend rustiger is op de polikliniek. waar 
we normaal minstens tien patiënten per 
week zien die ongerust zijn over een zwelling 

in de borst, dan wel verwezen worden uit 
het bevolkingsonderzoek, zien we er nu 
misschien drie. Het bevolkingsonderzoek 
ligt weliswaar stil, maar drie is echt weinig. 
Patiënten blijven dus massaal thuis. 
Aangespoord door de overheid om thuis 
te blijven, huisartsen die anders bereikbaar 
zijn, medisch specialisten die nu vooral veel 
per telefoon doen en een ziekenhuis, waar je 
zonder afspraak niet zomaar nog binnen kan 
lopen. we snappen het. Maar het roer moet 
om. 

want in het tijdperk van corona, willen wij de 
‘collateral damage’ echt beperkt proberen te 
houden. wij als artsen/medisch specialisten 
willen niet dat u met een zwelling in de 
borst, maar ook niet met pijn op de borst 
of andere klachten die echt zorg behoeven, 
het ziekenhuis mijdt. daarom willen wij u het 
volgende meegeven:
- Het ziekenhuis houdt patiëntenstromen  
 met en zonder corona gescheiden;
- Ook wij zijn ons bewust dat minder  
 contactmomenten beter zijn, dus veel  
 gaat per telefoon;
- essentiële polibezoeken en onderzoeken  
 gaan door, maar beschermd;
- dat maakt het ziekenhuis voor mensen  
 die zorg behoeven, een veilige omgeving;
- en als u nu denkt, ik twijfel of ik tot deze  
 categorie behoor, dan pak ten minste 
 de telefoon. want we zijn goed telefonisch 
 bereikbaar.

Zorgen voor patiënten in tijden van corona is 
anders, maar bestaat dus ook nog uit zorgen 
over de patiënt die we niet zien….

marjolein Smidt
Oncologisch chirurg MuMC+

een PerSOOnLIjKe nOOT: ZOrgen In TIjden VAn COrOnA LIMBurgSe COLLeCTeweeK  
uw BIjdrAge IS Meer dAn OOIT weLKOM! 

de eerste Limburgse collecteweek van het 
Kankeronderzoekfonds Limburg staat ge-
pland in de week van 4 mei. Als gevolg van 
het coronavirus wordt deze collecte dit jaar 
uitsluitend digitaal gehouden.

Prof. dr. gerard Bos: “Ook al zullen we u dit 
jaar voorlopig niet persoonlijk kunnen ont-
moeten, doen we toch heel graag een beroep 
op u. Het coronavirus heeft uw en onze aan-
dacht. Maar niet alleen het virus, ook ons on-
derzoek naar het bestrijden van kanker hoop 
ik. Zo hebben we niet alleen ons immuunsys-
teem nodig voor de bestrijding van een virus, 
maar kunnen we dit immuunsysteem ook 
aanzetten ter bestrijding van kwaadaardige 
cellen. Immunotherapie is dan ook belangrijk 
speerpunt van het Kankeronderzoekfonds 
Limburg”.

door de vele evenementen en acties die dit 
jaar niet doorgaan - en waar we velen van u 
normaal gesproken regelmatig zien - lopen 
we helaas veel inkomsten mis. Inkomsten die 
we hard nodig hebben want de onderzoe-
kers willen en moeten door! Voor u, de kinde-
ren van nu en kleinkinderen van nu en straks.
 

hoe kan ik helpen? 
ga naar www.limburgsecollecteweek.nl en 
maak binnen een paar minuten uw eigen 

online collectebus aan. Zo kunt u ons veilig 
vanuit huis helpen met collecteren. 

niet collecteren, maar wel steunen? 
u kunt ons ook steunen met een anonieme, 
eenmalige bijdrage. 

1. Open uw Mobiel Bankieren App
2. Scan de Qr-code
3. Kies het bedrag dat u eenmalig wilt done-
ren. 
4. Hartelijk dank voor uw donatie! 

Of geef onder vermelding van ‘Limburgse 
Collecteweek’ op bankrekeningnummer 
nL 06 IngB 0005 0439 12. 

wilt u weten wat er met uw gift gebeurt? Kijk 
op www.limburgsecollecteweek.nl 



Het is nog best ver weg, maar goed om al te 
noteren! Het grote wandelevenement Stap-
pen voor Kanker is op 25 en 26 juni 2022. Op 
Sportlandgoed de Haamen in Beek zullen 
dan diverse teams 24 uur in estafettevorm sa-
men lopen en herdenken. In de aanloop naar 
dit evenement zullen er diverse activiteiten 
worden georganiseerd om geld op te halen. 
Meer informatie over het wandelevenement 
en de activiteiten die hieraan voorafgaan, 
staat op de actiepagina www.samensterkte-
genkanker.nl 

wIe IS | dIAnne SCHrAVen  

als er twee woorden zijn die dianne Schraven 
uit neerbeek het beste omschrijven, dan 
zijn dat ‘strijdbaar’ en ‘bevlogen’. Drie keer 
krijgt ze de diagnose longkanker, maar voor 
haar is dat geen reden om bij de pakken 
neer te zitten. sterker nog, het motiveert 
haar om zich nog meer in te zetten voor 
anderen. Ze richt samen met enkele andere 
vrouwen samen sterk tegen kanker op, 
een stichting die onder de paraplu van 
het kankeronderzoekfonds limburg het 
onderzoek in het maastricht umc+ naar 
natural killer cells steunt. 

“Ik was niet ziek, had geen pijn. en toch 
bleek ik longkanker te hebben in stadium 
3. Zonder behandeling had ik nog 8 tot 12 
weken te leven.” we noteren september 
2010 als dianne voor het eerst de diagnose 
longkanker krijgt. “een kleincellige agressieve 
kankersoort, die overal kan uitbreken.” Samen 
met haar man Math en zoon Kevin gaat ze 
ervoor. een intensief traject van bestraling en 
chemotherapie volgt. Ze komt er bovenop, 
maar helaas heeft haar arts twee jaar later 
weer slecht nieuws. “Ik dacht, je kan inzakken 
of doorgaan. dat laatste heb ik maar gedaan.” 
Ze is sterker dan de kankercellen en pakt 
na een aantal maanden haar leven den 
weer op. Tot carnaval vorig jaar een nieuwe 
onheilstijding volgt. Ze gaat - meer voor de 
mensen om haar heen dan voor zichzelf – 
opnieuw aan de chemo en bestraling. “deze 
keer was écht een hel, ik kon niet meer 
slikken, niet slapen, moest continu naar de 
wc.” 

Geld blijft in Limburg
Inmiddels gaat het weer goed met dianne, de 

kankercellen zijn niet meer traceerbaar. Haar 
energie steekt ze nu in Samen sterk tegen 
kanker. “Met deze stichting wil ik samen met 
de andere initiatiefnemers geld ophalen 
voor onderzoek in het Maastricht uMC+ 
naar natural killer cells. daar hebben we voor 
gekozen omdat hier heel veel mensen baat 
van zullen hebben. Met natural killer cells 
kun je mensen namelijk heel gericht en op 
maat behandelen, met als gevolg minder 
bijwerkingen. dat bespaart mensen de hel 
die ik drie keer heb ondergaan.” de stichting 
is aangesloten bij het Kankeronderzoekfonds 
Limburg waardoor gewaarborgd is dat het 
geld ook daadwerkelijk in Limburg blijft.

stappen voor kanker
Om geld op te halen organiseert Samen sterk 
tegen kanker dit jaar diverse activiteiten, 
zoals een workshop paaskransen maken, 
een barbecue en een herfstwandeling. Maar 
eigenlijk leiden al deze acties naar één groot 
evenement: Stappen voor kanker. een 24-
uurs wandelevenement in Beek op 25 en 26 
juni 2022 voor iedereen die te maken heeft 
of heeft gehad met kanker. “wij zijn al druk 
bezig met de opzet en organisatie hiervan. 
Belangrijkste is dat iedereen in het zonnetje 
gezet wordt. Kanker heb je immers niet 
alleen, maar samen.” de wens van dianne is 
dat Stappen voor kanker daarna uitwaaiert 
over heel Limburg. er is al belangstelling uit 
onder meer Venlo en Stramproy. “Hoe mooi is 
het als we straks heel Limburg warm krijgen 
voor dit evenement van Samen sterk tegen 
kanker zodat het Limburgs onderzoek een 
‘boost’ krijgt.”

Doe ook mee! 
steun het onderzoek naar kanker in limburg! steun een actie die al loopt of zet zelf een evenement of actie op. op ons online 
platform www.actiekankeronderzoekfondslimburg.nl staat alle informatie die u nodig heeft om te beginnen. u kunt er ook 
een actie van een ander steunen. 
hulp nodig? aarzel niet en bel of mail ons: 043-4077363 of info@kankeronderzoekfondslimburg.nl  

wOOn- en LIFeSTyLe eVenT COndOr wOnen 
elk jaar organiseert Condor wonen uit Kerkrade een woon- en lifestyle event met ondernemers 
uit de regio. deze keer was dit evenement gekoppeld aan het Kankeronderzoekfonds Limburg als 
goed doel. Bezoekers konden een donatie doen aan baanbrekend onderzoek in Limburg. Aan het 
einde van avond werd een cheque van maar liefst €2.188,84 overhandigd. wij bedanken Condor 
wonen, alle deelnemende bedrijven én bezoekers voor dit geweldige bedrag!  

LIOnS geuLMOnd FIeTSTOCHT  
Lions Club geulmond fietst elk jaar voor het Kankeronderzoekfonds. Meestal in de lente, de 
afgelopen keer in september vanwege het extreem warme voorjaar. Vanaf het Black Label hotel 
in Valkenburg vertrokken de gemotiveerde bedrijventeams voor een geweldige route door het 
Heuvelland. Aan het einde van de mooie dag mocht immunoloog Lotte wieten een cheque 
van €12.500 in ontvangst nemen voor haar onderzoek. Lions Club geulmond en deelnemers, 
ontzettend bedankt! 

MAASTrO SPInnIng MArATHOn  
Medewerkers van de Maastro Clinic en andere enthousiastelingen houden 
jaarlijks de Maastro Spinningmarathon. een werkdag lang wordt er dan door 
verschillende teams fanatiek gesport voor wetenschappelijk onderzoek 
naar protonentherapie. deze innovatieve radiotherapie kan met name 
voor de meer complexe kankersoorten een oplossing bieden, zoals hoofd-
halskanker, borstkanker, longkanker en hersentumoren. Het resultaat van 
de laatste editie was verbluffend. Aan het einde van de dag stond de teller 
op €13.750. Bedankt alle deelnemers en medewerkers van Maastro! 

ACTIeS



in maastricht wonen en studeren ruim 22.000 studenten. om hen te bereiken heeft het 
kankeronderzoekfonds limburg in september vorig jaar students fight cancer (sfc) 
opgericht. acht studenten – van geneeskunde tot international Business – zetten zich een 
jaar lang in om hun leeftijdsgenoten warm te maken voor baanbrekend kankeronderzoek in 
limburg. een gesprek met één van hen, Quinte kuper. 

Quinte is 23 jaar, tweedejaars geneeskunde. Toen ze vorig jaar de oproep zag waarin gezocht 
werd naar studenten die zich willen inzetten voor kankeronderzoek wist ze het meteen. Ze 
wilde meedoen. “Mijn moeder is in de vijftig en heeft inmiddels al drie soorten kanker gehad. 
een hele negatieve factor in mijn leven. SFC geeft me de kans om dat machteloze gevoel dat 
je hebt als dochter om te zetten in wat positiefs door geld op te halen voor kankeronderzoek.” 
Zo hebben alle bestuursleden van SFC een eigen motivatie om mee te doen, vertelt Quinte. 
gemene deler is het besef dat iedereen op een of ander manier in zijn leven te maken krijgt met 
kanker, als patiënt of naaste. 

Snel connecties leggen
Students Fight Cancer richt zich – de naam zegt het al – met name op studenten. een doelgroep 
die het Kankeronderzoekfonds Limburg zelf nog niet zo in het vizier heeft. “wij weten wel 
hoe we onze leeftijdsgenoten moeten bereiken,” schetst Quinte. “we zitten bijvoorbeeld 
zelf bij de drie grote studentenverenigingen van Maastricht, we kennen de disputen en de 
studieverenigingen.” Connecties leggen gaat dus snel, ook via social media. de studenten 
hadden hun eerste evenement al gepland, run to Fight Cancer. een hardloopwedstrijd op de 
Sint Pietersberg in Maastricht op 4 april. In verband met het coronavirus is de actie verplaatst 
naar volgend jaar. de teams die mee zouden doen, hebben inmiddels wel al meer dan € 15.000 
opgehaald voor kankeronderzoek in Limburg. 

STudenTS FIgHT CAnCer SCHenKen en 
nALATen 
schenken met belastingvoordeel
een groot deel van uw bijdrage aan Kankeron-
derzoekfonds Limburg kunt u terugontvangen 
via de belasting. Hoe? door uw bijdrage vast te 
leggen als periodieke schenking. wij zijn uiter-
aard zeer dankbaar dat we bij een periodieke 
schenking voor langere tijd op uw steun mogen 
rekenen. daarmee kunnen wij in de toekomst 
belangrijk medisch-wetenschappelijk onder-
zoek blijven steunen.

De voordelen van periodiek schenken
u mag uw volledige gift jaarlijks aftrekken van 
uw belastbaar inkomen, ongeacht de hoogte 
van uw gift of uw inkomen. de fiscus betaalt dus 
een aanzienlijk deel van uw schenking. Afhanke-
lijk van uw inkomen kan dat oplopen tot 52 pro-
cent. u kunt het belastingvoordeel desgewenst 
gebruiken om uw steun aan Kankeronderzoek-
fonds Limburg te verhogen.

hoe werkt het?
u schenkt een vast bedrag per jaar. de looptijd 
van uw schenking is minimaal vijf jaar.
de gift is vastgelegd in een schriftelijke schen-
kingsovereenkomst. Kankeronderzoekfonds 
Limburg heeft hiervoor een eenvoudig formu-
lier, dit kunt u downloaden of online invullen: 
www.kankeronderzoekfondslimburg.nl/peri-
odiek-schenken. wij vullen de benodigde ge-
gevens aan en sturen vervolgens het formulier 
naar u terug voor uw administratie. 

uw nalatenschap 
Misschien heeft u er nog nooit bij stilgestaan, 
maar naast schenken kunt u ook nalaten aan een 
goed doel. Zo kunt u Kankeronderzoekfonds 
Limburg benoemen tot (mede-) erfgenaam of 
tot legataris voor een vast bedrag. wilt u meer 
informatie over nalaten? neem contact met ons 
op of kijk op de website: www.kankeronder-
zoekfondslimburg.nl/nalaten

FuLL SwIng gOLF-
TOernOOI  
Op een zonovergoten dag in september de-
den bijna 100 golfers mee aan het Full Swing 
golftoernooi bij de ‘Maastrichtse’. een initi-
atief van Business Vriend Christien Op ’t Hof 
en joland Slangen. Het geslaagde toernooi 
leverde een opbrengst op van ruim €15.000. 
de helft daarvan komt ten goede aan het 
onderzoek van Marjolein Smidt naar het op-
sporen van uitzaaiingen van borstkanker in 
lymfeklieren met een MrI-scan. 

grOOT LIMBurgS 
ASPergeweeKend   
In het weekend van 11 en 12 mei in 2019 
vond het jaarlijkse navenant groot Limburgs 
Asperge weekend plaats. Op zaterdag was de 
Aspergerally, op zondag het gezellige groot 
Limburgs Aspergediner bij restaurant da 
Vinci. Tijdens het weekend werd €130.000 
opgehaald voor het Kankeronderzoekfonds 
Limburg en het Alzheimeronderzoekfonds 
Limburg. een recordopbrengst, die ten goe-
de komt aan onderzoek om de kwaliteit van 
leven van patiënten en hun naasten te verbe-
teren. een buitengewoon mooi resultaat! 

Kankeronderzoekfonds Limburg Business Vrienden is een businessclub voor ondernemers die naast het netwerken extra financiële middelen en fondsen 
werft voor medisch wetenschappelijk kankeronderzoek in het Maastricht UMC+. Deze bundeling van krachten vergroot de kans op een effectieve strijd 
tegen kanker. Giften komen direct ten goede aan onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en zorg voor kankerpatiënten in Limburg. meer informatie 
vindt u op: www.vriendenkl.nl of stel uw vraag via e-mail info@vriendenkl.nl

neTwerKBIjeenKOMSTen
Steun samen met andere Limburgse ondernemers en organisaties Limburgs onderzoek naar 
kanker. Als Business Vriend wordt u regelmatig uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten. u krijgt 
tweemaal per jaar een “kijkje in de keuken” van het Maastricht uMC+ en/of onderzoeksfaciliteit 
met aansluitend een walking diner en gelegenheid tot netwerken. 
de eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 17 november (onder voorbehoud). wilt 
u kennis maken met de Vrienden? neem dan op contact op met Philip van Ballegooie via info@
vriendenkl.nl of kijk op www.vriendenkl.nl 



In de SCHIjnwerPer
BOeKen VOOr HeT gOede dOeL

acties voor het kankeronderzoekfonds limburg zijn er in alle soorten en maten. De stichting 
Boekensteun heerlen zegt het met boeken. al een aantal jaren doneert de stichting aan het 
kankeronderzoekfonds een deel van opbrengst die wordt opgehaald met de verkoop van 
boeken. Dit jaar een bedrag van maar liefst € 12.000. 

“Stichting Boekensteun Heerlen is een organisatie die draait op ongeveer 40 vrijwilligers,” vertelt 
voorzitter Fred gillissen. In het centrum van de stad runnen de boekliefhebbers een winkel met 
zo’n 30.000 tweedehands boeken. Van romans, naslagwerken tot muziekcassettes, alles ziet er 
piekfijn uit. “daar selecteren we natuurlijk ook op,” zegt Fred. “wat er mooi uitziet krijgt een 
plekje op een plank, wat niet goed is gaat weg.” 

Goed doel
Veel Heerlenaren weten de weg naar de winkel inmiddels te vinden. “we verkopen inmiddels 
behoorlijk wat boeken. de gemiddelde prijs per exemplaar ligt zo’n beetje tussen de 3 à 4 euro.” 
de verkoop levert de stichting elk jaar een mooie opbrengst op. een deel daarvan doneert 
Boekensteun aan drie goede doelen. “die kiezen we als vrijwilligers samen uit. we vragen ook 
onze bezoekers of ze suggesties hebben.” Het Kankeronderzoekfonds mag al een aantal jaren 
een donatie ontvangen. “we willen namelijk allemaal wat doen tegen de sluipmoordenaar 
kanker.” 

kijkje achter de schermen
 “wat ik mooi vind aan het Kankeronderzoekfonds is dat we geregeld een terugkoppeling 
krijgen van wat er met onze bijdrage gebeurt. we worden ook uitgenodigd voor ‘kijkjes achter 
de schermen’. dat geeft je als stichting die zelf geen cent te veel wil uitgeven het gevoel dat er 
écht zorgvuldig met je donatie om wordt gegaan.” 

COLOFOn

Kankeronderzoekfonds Limburg

Bezoekadres:
gaetano Martinolaan 85 (1e etage) 
6229 gS Maastricht

Antwoordnummer 1006
6200 VB Maastricht
+31 (0)43 407 73 63

www.kankeronderzoekfondslimburg.nl
info@kankeronderzoekfondslimburg.nl

IBAn: nL06IngB0005043912

Indien u onze nieuwsbrief niet op prijs stelt, 
kunt u dit doorgeven per post aan Kankeron-
derzoekfonds Limburg, Antwoordnummer 
1006, 6200 VB Maastricht of per e-mail aan 
info@kankeronderzoekfondslimburg.nl

aan dit nummer werkten mee:
Marcel Bourgonje
gerard Bos
Philip van Ballegooie
Ludo diels
Marjolein Smidt
Vivianne Tjan-Heijnen
Pittig in de Media
ellen van de Ven (eindredactie)
Alf Mertens Fotografie
Ontwerpstudio dorenda te Meij

Naam de heer/mevrouw           Voorletters

Straat           Huisnummer

Postcode      Plaats     

Telefoonnummer          

E-mail

ibAN-nummer

Ten name van

Datum      Handtekening

Aanmeldkaart

U kunt deze kaart in een enveloppe doen en terugsturen naar het vermelde antwoordadres. U heeft geen postzegel nodig. U kunt zich ook per email aanmelden via info@kanker-
onderzoekfondslimburg.nl We verzoeken u dan dezelfde gegevens te verstrekken als die bovenstaand gevraagd worden. Meer informatie via: 043 - 407 73 63, info@kankeronder-
zoekfondslimburg.nl of www.kankeronderzoekfondslimburg.nl. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u te informeren over Kankeronderzoekfonds Limburg. Het bedrag wordt 
via een eenmalige SePA-mACHTiGiNG van uw rekening afgeschreven. incassant gegevens: Kankeronderzoekfonds Limburg. incassant iD: NL82ZZZ529353020000. Het machti-
gingskenmerk ontvangt u schriftelijk of per mail.

❍	 Ja, ik wil me graag inzetten voor het Kankeronderzoekfonds Limburg, neem hierover contact met mij op.
 
❍	 Ja, ik steun en machtig Kankeronderzoekfonds Limburg hierbij om: 

❍	 Maandelijks  ❍	Jaarlijks  ❍	Eenmalig 

Een bedrag af te schrijven van: 
❍	€ 22,50   ❍	€ 17,50    ❍	€10,-   ❍	 eenmalig € ……….

❍	  Ja, stuur mij het jaarlijkse magazine van Kankeronderzoekfonds Limburg toe
❍	 Ja, houd mij via e-mail op de hoogte van Kankeronderzoekfonds Limburg
kruis aan wat van toepassing is 

Liever eenmalig en anoniem doneren? Dat kan natuurlijk ook: 

1. Open uw mobiel bankieren App
2. Scan de QR-code
3. Kies het bedrag dat u eenmalig wilt doneren. 
4. Hartelijk dank voor uw donatie! 



Organisatie Five4Five
Antwoordnummer 1006
6200 VB Maastricht


