
voorwoord
Beste lezers,

Langzaam komen de narcissen weer tot bloei, 
beginnen de vogels te fluiten en komen de 
bomen in blad. Kortom; de lente is begon-
nen! Een prachtig seizoen vol mooie geuren 
en kleuren. Een seizoen om van te genieten en 
waarin alweer voor de 6e keer Five4Five wordt 
georganiseerd. 

voor patiënten met kanker is deze maand 
mogelijk veel minder mooi en blijkt het soms 
lastig om van al het nieuwe leven te genieten. 
dagen of soms weken achter elkaar naar het 
ziekenhuis voor behandelingen en controles. 
onderzoekers werken dag in dag uit aan nieu-
we behandelmethodes die de kans op gene-
zing vergroten en versnellen. voor de buiten-
wacht lijkt dit soms tergend langzaam te gaan. 
Toch wordt er door onderzoekers in het Maas-
tricht UMC+ jaarlijks progressie geboekt. on-
derzoek dat zonder uw steun niet mogelijk is!  

Namens alle artsen en onderzoekers die 
steun ontvangen van het Kankeronderzoek-
fonds Limburg wil ik u hartelijk danken voor 
uw inzet! Afgelopen jaar heeft u zich weer 
belangeloos ingezet. Zijn er benefietavon-
den georganiseerd, sportieve prestaties gele-
verd en is er gezongen voor het goede doel. 
Nogmaals dank!

Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Gerard Bos 
Namens Kankeronderzoekfonds Limburg
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KiCK-oFF FivE4FivE
op 29 januari vond de Kick-off van Five4Five 
plaats in het Koetshuis Kasteel rijckholt. Gast-
vrouw Patty van de weerdt ontving diverse 
gasten en gaf samen met alle aanwezigen het 
startsein voor de 6de editie van dit jaarlijkse 
sportieve familie-evenement. Kijk op pagina 5 
voor meer informatie over de komende editie 
van Five4Five! 

nieuwsBRIEF



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

Niercelkanker staat in de top 10 van meest 
voorkomende kankersoorten. Het gevaar-
lijke aan deze vorm van kanker is dat het 
meestal geen klachten geeft. vaak wordt het 
per toeval ontdekt door een uroloog. op het 
moment dat iemand tóch klachten krijgt en 
daarmee naar de dokter gaat, is de niercel-
kanker al vaak in een vergevorderd stadium. 
de overlevingskans na 5 jaar is dan nog maar 
12 procent. 

Biomarkers
dit alles geeft aan hoe belangrijk het is dat 
er nu onderzoek gedaan wordt om niercel-
kanker in een zo vroeg mogelijk stadium 
op te sporen. Moleculair epidemioloog Kim 

Smits van het Maastricht UMC+ heeft zich vol 
overgave op dit onderzoek gestort. Met een 
klein team is ze sinds anderhalf jaar bezig om 
biomarkers in urine op te sporen. “Eigenlijk 
zijn we 11 jaar geleden al begonnen met het 
onderzoek naar prognostische biomarkers. 
Tijdens dat onderzoek kwamen we steeds 
vaker in gesprek met urologen en oncolo-
gen. Anderhalf jaar geleden hebben we hen 
gevraagd tegen welke praktische problemen 
ze aanliepen. Allemaal zeiden ze hetzelfde: 
‘we kunnen via de scan niet altijd goed zien 
of het een goedaardig of juist kwaadaardig 
gezwel is. En dat was voor mij het moment 
om deze weg in te slaan. Een onderzoek star-
ten om te zien of we via een urinetest kunnen 
meten of er sprake is van niercelkanker”. 

dNa 
Smits vervolgt: “Afgelopen jaar hebben we 
succesvol geprobeerd om dNA uit urine te 

filteren. dat hebben we nodig om biomarkers 
te kunnen meten. dat wordt nu de volgende 
fase in het onderzoek. daarvoor hebben we 
zoveel mogelijk dNA nodig. daarnaast kijken 
we naar de houdbaarheid van de urine. Kun 
je het lang bewaren, invriezen en ontdooien, 
moet er conserveringsmiddel aan toege-
voegd worden, dat soort factoren. daar moe-
ten we op gaan testen.” Het radboud UMC 
in Nijmegen is ook betrokken. daar wordt 
veel onderzoek gedaan naar onder meer 
prostaatkanker en hebben onderzoekers al 
een biobank voor urine opgezet. En dat is 
belangrijk omdat voor onderzoek naar bio-
markers van niercelkanker veel urine nodig 
is. Smits is dankbaar voor de subsidie die ze 
krijgt van het Kankeronderzoekfonds: “Met 
het geld van alle donateurs kunnen we een 
aantal jaren vooruit en de basis leggen voor 
dit principe. ik denk zelfs dat we hiermee 
de basis leggen om op termijn ook andere 
kankersoorten via urine te kunnen vinden.  
dus ja, dit onderzoek is enorm belangrijk.” 

Wat zijn biOmarkers?
Biomarkers kun je in een lichaam meten 

om een bepaalde gezondheidstoestand 

vast te stellen. al vele jaren worden in de 

medische wereld biomarkers gebruikt om 

de toestand van een patiënt te bepalen. Bij-

voorbeeld het hcg gehalte in het bloed bij 

een zwangerschap of glucose bij diabetes. 

het onderzoek naar biomarkers voor nier-

celkanker in de urine is dus zoeken naar be-

paalde meetbare elementen die uniek zijn 

voor het vaststellen van niercelkanker. 

HET oNdErZoEK | NiErCELKANKEr oNTdEKKEN MET bioMArKErS



bEdANKT!

borstkanker is de meest voorkomende soort 
kanker. in Nederland krijgen elk jaar ruim 
14.000 vrouwen en ongeveer 100 mannen 
de diagnose borstkanker. Maar liefst één op 
de zeven vrouwen krijgt vroeg of laat met de 
ziekte te maken. 

de maand oktober is wereldwijd uitgeroepen 
tot borstkankermaand. in Limburg houden 
we tijdens deze maand een speciale wer-
vingsactie die de naam Limburgse decolletés 
draagt: een ode aan de vrouwenborst. we 
doen daarmee een beroep op de gezonde 
borst, terwijl wij ons juist door de aanleiding 
van deze actie realiseren dat gezonde bor-
sten en een gezond decolleté niet vanzelf-
sprekend zijn. 

Heel Limburg wordt uitgenodigd om binnen 
deze actie een eigen aanbieding te beden-
ken. van delicatessezaak tot schoenmaker, 
van bakker tot lingeriezaak, van juwelier tot 
restaurant. 

MEEr iNForMATiE viNdT U oP 
WWW.limburgsedecOlletes.nl 

Deze onDerzoeKen worDen ooK meDe 
Door u mogelijK gemaaKt: 

Killercellen tegen kanker
ons immuunsysteem bestaat uit verschillende 
soorten cellen, waaronder de zogenaamde 
aangeboren killercellen. Een belangrijke 
functie van deze cellen is het aanpakken van  
kankercellen. Een killercel die een kankercel 
herkent, wordt actief en laat toxische stoffen 
los die ervoor zorgen dat de kankercel dood-
gaat. in het onderzoek ´killercellen tegen  
kanker´ wordt gebruik gemaakt van deze  
natuurlijke functie om een nieuwe behandel-
methode te ontwikkelen.

Borstkankeronderzoek
Jaarlijks krijgen 14.000 vrouwen in Nederland 
de diagnose borstkanker. om de ziekte te  
behandelen hebben artsen verschillende op-
ties, maar een operatie is bijna in alle gevallen 
nodig. Eén daarvan is de schildwachtklierope-
ratie waarbij gekeken wordt of er uitzaaiingen 
zijn in een lymfeklier in de oksel. deze operatie 
kan zorgen voor blijvende klachten, zoals een 
dikke arm. in deze studie zoeken de onder-
zoekers of er een alternatief voor de operatie 
is, namelijk uitzaaiingen opsporen met con-
trastmiddel en een Mri scan. Als deze me-
thode betrouwbaar blijkt te zijn, hoeven min-
der vrouwen een schildwachtklieroperatie te  
ondergaan. 

de enCore-studie
dikkedarmkanker is één van de meest voor-
komende vormen van kanker in Nederland. 
in Nederland krijgen meer dan 13.000 men-
sen jaarlijks deze diagnose. veel vragen over 
de rol van biologische en leefstijlfactoren bij 
het ontstaan van dikkedarmkanker zijn tot nu 
toe onbeantwoord. de EnCore-studie wil hier 
verandering in aanbrengen door uitgebreid 
en gedetailleerd data te verzamelen op alle 

relevante gebieden voor dikkedarmkanker. 
de onderzoeksresultaten kunnen uiteindelijk 
bijdragen aan verbeterde preventie, (vroeg-) 
diagnostiek, behandeling en prognose van 
dikkedarmkanker. 

Longkankeronderzoek
Longkanker is een ziekte die in Nederland 
per jaar bij ongeveer 11.000 mensen wordt 
vastgesteld. radiotherapie is een belangrijke  
behandeling voor longkanker. Sinds enkele  
jaren worden patiënten standaard bestraald 
met een uiterst accurate techniek die het  
beter mogelijk maakt om gezonde weefsels 
te sparen en tumoren nauwkeuriger en met 
een hogere dosis te bestralen. Een nieuwe,  
in Maastricht ontwikkelde, biomarker maakt 
het mogelijk om het vermoedelijk meest 
agressieve deel van de tumor op te sporen. 
onderzoekers willen de bestralingsdosis  
precies op dat deel van de tumor verder  
verhogen, zonder de maximale dosis voor de 
normale weefsels te overschrijden.

vijf startsubsidies uit de opbrengst van  
Five4Five zijn gegaan naar: 

rANKL and EGFr expression in non-squa-
mous non-small cell lung cancer with  
different molecular subtypes with or without 
bone metastases.

Evaluating the utility of cardiorespiratory  
fitness tests in patients with colorectal cancer: 
do we measure what we intend to measure?

Nervous guts and their road to colorectal cancer.

Targeting the tumor communication delivery 
system: a novel way to help immune cells fight 
cancer.

borstkanker organoïden: een stap dichter bij 
patiënt specifieke behandeling. “Asking the  
tumor to reveal its Achilles heel”.



in het maastricht umC+ werken veel men-
sen die op de een of andere manier betrok-
ken zijn bij kankeronderzoek. eén van hen 
is marjolein smidt, oncologisch chirurg.  
Ze houdt zich bezig met het onderzoek  
‘uitzaaiingen van borstkanker in lymfe-
klieren opsporen met een mri scan’. het  
gesprek begint met een foto van haar 
nieuwste gezinslid, labrador pup Pip.

“Kijk eens hoe schattig ze is, tien weken is ze 
nu. Maar wat een werk, ik heb er voor mijn  
gevoel al een dag opzitten als ik hier begin,” 
zegt Smidt lachend. Het kenmerkt de be-
zige bij Smidt. Echtgenote, moeder van drie, 
wonend in Maastricht, recreatief triatleet, 
fulltime chirurg en op weg naar een profes-

soraat. “dat zijn inderdaad best wat ballen 
om hoog te houden, altijd een beetje schip-
peren. Maar weet je, doordat het veel ballen 
zijn, kún je ze juist in de lucht houden. Het 
één geeft weer energie voor het ander.” 

minder bijwerkingen
die energie kan ze goed gebruiken in haar 
werk als oncologisch chirurg in een acade-
mische setting: “Er zit veel actie in mijn werk, 
de ene dag heb ik poli, de andere dag sta ik 
totaal gefocust op de oK voor een borstope-
ratie. daarnaast geef ik onderwijs, begeleid ik 
studenten en doe ik onderzoek.” dat laatste 
richt zich al jaren op de vraag ‘hoe kunnen we 
patiënten even goed behandelen qua survi-
val, met minder bijwerkingen’. dit is vertaald 

in onderzoek waarbij Smidt samen met de 
afdeling radiologie uitzoekt of geavanceer-
de beeldtechniek okselklieruitzaaiingen in 
kaart kan brengen. “Als we de juiste methode 
vinden, hebben veel vrouwen straks geen 
schildwachtklieroperatie meer nodig en  
horen blijvende klachten als lymfoedeem tot 
het verleden. Hoe mooi is dat?” 

verandering
“Suf is wel dat onderzoek altijd veel lan-
ger duurt dan je zou willen. Soms bereik je 
wat, soms zit je op een dood spoor. Maar  
opgeven is voor mij geen optie. onze onder-
zoeksvraag blijft relevant. wat mij drijft, is dat  
de zorg morgen beter moet zijn. Minder  
operaties, minder bijwerkingen. Meer  
kwaliteit van leven. Als student was ik daar 
nog niet zo van doordrongen, maar nu ben 
ik me ervan bewust dat ik op een positie zit 
waarmee ik medeverantwoordelijk kan zijn 
voor verandering. Gelukkig heb ik onwijs  
leuke en heel goede promovendi om me 
heen die me hierbij helpen.” 

Blijven schipperen 
“ik heb groot respect voor patiënten die 
meedoen aan ons onderzoek. Ze doen het 
niet voor henzelf, maar voor een ander.  
om de zorg van de toekomst te veranderen.  
Zelf besef ik terdege dat het niet vanzelf-
sprekend is dat ik tachtig word. daarom  
hebben we een aantal jaren geleden voor 
het eerst een grote reis met de kids gemaakt, 
naar Zuid-Afrika. we willen ze meegeven dat 
ze de wereld moeten ontdekken. Tegelijker-
tijd realiseer ik me dat het niet normaal is dat 
we ze deze ervaring kunnen bieden. En zo 
blijf je schipperen.” 

wiE iS... | MArJoLEiN SMidT



Five4Five; hét wandel-, fiets- en hardloop 
evenement van Limburg waarvan de op-
brengst ten goede komt aan belangrijk 
medisch-wetenschappelijk onderzoek naar 
kanker in het Maastricht UMC+ en partner-
ziekenhuizen.

op zaterdag 25 mei vindt alweer de 6e edi-
tie plaats van dit prachtige sportevenement. 
wij verwelkomen deze dag minimaal 1.500 
enthousiaste deelnemers in het prachtige 
bergenhuizen, gelegen naast het pittoreske 
Noorbeek. wij nodigen u van harte uit om 
deel te nemen aan deze sportieve happening 
voor het goede doel. 

Bedrijfsdeelname
Five4Five is bij uitstek een evenement om 
samen met medewerkers en collega’s te bele-
ven.  Naast deelname is er voldoende ruimte 
voor exposure van uw bedrijf. Sluit u zich 

net als Medtronic, Medireva, Curfs Logistics, 
Smeets bouw, Envida, Engie en nog vele an-
dere bedrijven aan bij dit fantastische initia-
tief?

Kom in actie! 
Geef uw deelname nog meer waarde en laat 
u sponsoren door vrienden, familie en colle-
ga’s. Het actieplatform biedt de mogelijkheid 
om extra geld in te zamelen voor onderzoek 
naar de preventie en behandeling van kan-
ker. Een actie starten is heel eenvoudig: 

stap 1: meld uW actie aan
Maak uw persoonlijke actiepagina aan op 
www.five4five.nl/EiGEN-ACTiE 
Laat zien wat u gaat doen. Met foto’s, video’s 
en tekst vertelt u uw verhaal.

stap 2: vertel het iedereen
deel uw actiepagina via social media met  
zoveel mogelijk vrienden en bekenden. 

stap 3: verzamel dOnaties
Laat iedereen via je actiepagina doneren.  
vragen? wij helpen graag!

prOgramma Five4Five 25 mei 2019

09.00 – 10.30 Ontbijt (€10,-)
10.00 – 12.30 vrij starten 
 (geen startschOt)
12.00 uur bekendmaking Opbrengst
16.00 uur  aFsluiting

 “W
e moeten onze handen ineenslaan 

om deze ziekte de baas te worden.”

GEEF U oP voor FivE4FivE MET dE 
ANTwoordKAArT biJ dEZE 

NiEUwSbriEF!

Boudewijn Zenden, 
ambassadeur Five4Five



de zorg voor morgen moet beter zijn dan die van vandaag. om dit 
te bereiken is goede samenwerking tussen kliniek en wetenschap 
van groot belang. vandaar dat het Oncologiecentrum van het maas-
tricht umc+ en onderzoeksschool grOW voortaan insteken op één 
gezamenlijke visie: Overleven met functiebehoud. een lijn die wordt 
doorgetrokken naar de projecten die steun krijgen van het Kanker-
onderzoekfonds Limburg. een gesprek met manon van engeland, 
wetenschappelijk directeur van grOW, en bernd kremer, directeur 
van het oncologiecentrum. 

1 op de 3 Nederlanders krijgt ooit kanker, nog steeds is het doodsoor-
zaak nummer 1. Gelukkig genezen inmiddels ook veel mensen van 
kanker of worden er oud mee dankzij nieuwe therapieën en medi-
cijnen. Meer dan vroeger zijn die gericht op het blijven functioneren 
vóór, tijdens en na de behandeling. Het oncologiecentrum en Grow 

hebben dit vertaald naar hun visie overleven met functiebehoud.  
“dat betekent dat we binnen de kliniek en de onderzoeksschool maxi-
male inspanningen leveren om dit voor al onze patiënten voor elkaar 
te krijgen,” begint bernd Kremer. 

in gesprek gaan 
Maar wat houdt overleven met functiebehoud eigenlijk in? “Het bete-
kent dat je passend bij je leeftijd, persoonlijkheid en ziekte optimaal 
regie hebt op je leven. dat verschilt per persoon. voor de één betekent 
functiebehoud bijvoorbeeld voorkomen dat de ziekte zich ontwikkelt, 
voor een ander in de laatste fase van het leven kunnen blijven praten, 
zodat afscheid van de familie genomen kan worden. daarom gaan we 
in gesprek met de patiënt, anders snappen we niet wat de belang-
rijkste functie is die behouden moet worden.” Manon van Engeland 
vult aan: “Patiënten en artsen willen ook niet meer ten koste van alles  

EEN GEZAMENLiJKE viSiE voor oNCoLoGiECENTrUM EN Grow



behandelen, maar nemen steeds meer samen in overleg met de  
patiënt medische beslissingen. we noemen dit shared decision  
making, waar we ook wetenschappelijk onderzoek naar doen.”

onderzoek 
Maastricht is sterk in het zogeheten translationele onderzoek, vertelt 
van Engeland: “dat is de vertaling van wetenschappelijke kennis naar 
de klinische praktijk. dit type onderzoek krijgt nog wat minder aan-
dacht in de media. die focussen vooral op baanbrekende nieuwe in-
zichten in het ontstaan van kanker. Echter, minder dan 1% van deze in-
zichten leidt daadwerkelijk tot vernieuwingen in de behandeling van 
patiënten. dat willen wij beter doen! Een voorbeeld daarvan is de stu-
die naar uitzaaiingen bij borstkanker. door deze met beeldvormend 
onderzoek beter uit te sluiten hoeft lymfeklierweefsel niet meer on-
nodig operatief verwijderd te worden om te bepalen of er kanker in zit 
of niet. Hierdoor hebben patiënten minder bijwerkingen en verbetert 

hun kwaliteit van leven duidelijk. om dit soort studies in de toekomst 
nog meer en nog beter te kunnen doen, is het belangrijk dat onze  
onderzoeken ondersteund worden.” 

ondersteuning 
“Het Kankeronderzoekfonds Limburg is wat dat betreft écht onze part-
ner,” stelt van Engeland, die zelf als onderzoeker en wetenschappelijk 
directeur van Grow nauw betrokken is bij het Kankeronderzoekfonds 
Limburg. Momenteel ontvangen vijf projecten voor meerdere jaren 
financiële ondersteuning, waarvan de meest recente de studie naar 
niercelkanker is. “dat onderzoek richt zich op vroege diagnose van 
de ziekte en sluit in die zin al helemaal aan op onze visie. Hoe eerder 
je een ziekte ontdekt, des te eerder je kan ingrijpen en des te meer 
functiebehoud.” En zo zal de visie overleven met functiebehoud de 
komende jaren steeds meer richting geven aan het onderzoek en de 
zorg in Maastricht. 

CoMPrEHENSivE 
CANCEr CENTEr
Parallel aan het verwezenlijken van de visie 
loopt een traject voor de gewenste erken-
ning van het oncologiecentrum als Com-
prehensive Cancer Center (CCC). om dit 
prestigieuze kwaliteitskeurmerk te krijgen, 
dient een zware accreditatieprocedure ge-
volgd te worden bij de europese organisa-
tie van Kanker instituten (oeCi). 

in Nederland heeft tot nu toe alleen het  
Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam 
de status van CCC. “wij hopen dit jaar ook 
de accreditatie te krijgen,” vertelt bernd  
Kremer. Een lange periode van voorbereiding 
is hieraan voorafgegaan, waarin processen 
zijn gestroomlijnd, protocollen zijn gestan-
daardiseerd en de zorg rond de patiënt nog 
beter is georganiseerd. van belang voor een 
CCC is ook de innovatiefunctie oftewel de 

mate waarin een oncologiecentrum door te 
vernieuwen bijdraagt aan verbetering van 
de zorg. daarom zijn in het voortraject de  
banden tussen het oncologiecentrum en 
Grow versterkt. 

samenwerkingsverband
Mede hierdoor kan het oncologiecentrum 
ook zijn rol waarmaken als academische part-
ner binnen het oncologisch Netwerk Zuid-
oost-Nederland. Een samenwerkingsverband 
met instellingen in de regio, van Maastricht 
en Heerlen, Sittard-Geleen tot Eindhoven 
en Helmond. “binnen dit netwerk zorgen we  
ervoor dat oncologische patiënten zo dicht 
mogelijk bij huis de best mogelijke zorg  
ontvangen. wij dragen hieraan bij door de 
kennis die we opdoen in onze onderzoeken 
te verspreiden in de regio.” En ook dat is van 
belang om de gewenste accreditatie als CCC  
binnen te halen. de visitatie is na de zomer. 
“Het is best spannend, maar ik heb er vertrou-
wen in,”  besluit Kremer. 

ovErLEvEN MET FUNCTiEbEHoUd  



Er lopen diverse acties voor het Kankeronderzoekfonds Limburg. Ze staan allemaal op het online platform: actie.kankeronderzoekfondslimburg.nl. 
Wilt u zelf ook een actie starten en daarmee een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker? Op het platform vindt u alle informatie om aan de slag te 
kunnen. U kunt er ook een actie van een ander steunen. 

GULLE oNdErNEMErS iN SPé
38 leerlingen van het Porta Mosana College in Maastricht die het Junior business School-
programma volgen, startten afgelopen december met hun eigen onderneming. Negen 
bedrijfjes gingen ‘de boer op’ met verwenpakketjes, het aanbieden van een trendy paar 
sokken, bedrukte kaarsen om een mooie sfeer te creëren tot een online platform voor 
handel in tweedehands (merk)kleding. op 12 februari vertelden ze aan medeleerlingen, 
ouders en de rabobank Maastricht over hun eerste ervaringen als ondernemer. de winst 
uit de ondernemingen - € 1.321,70 - schonken ze aan het Kankeronderzoekfonds Limburg. 
wij danken de leerlingen van het Porta Mosana College en rabobank Maastricht e.o. voor 
dit geweldige bedrag!  

SAMEN ZiNGEN TEGEN KANKEr 
Het afgelopen jaar vierde het Posterholts Gemengd Koor haar 50 jarig jubileum met de actie ‘Samen zingen tegen kanker’. Maar liefst 200 zangers 
en zangeressen deden mee aan deze bijzondere benefietdag. onder leiding van de koorleden repeteerden ze enkele nummers, die ’s middags 
voor vele belangstellenden ten gehore werden gebracht. daarnaast traden artiesten als willeke Simons-visschers, La bamba en de Zaate Her-
menie binnenste boete bandj Postertholt belangeloos op. renée Granzier, onderzoekster in het Maastricht UMC+, mocht tijdens ‘Samen zingen 
tegen kanker’ al een cheque in ontvangst nemen van €3.100. de uiteindelijke opbrengst was maar liefst €5.050! 

SHAvE HAir To CArE 
ieder mens heeft gemiddeld 100.000 haren. Stel dat ieder haar €0,20 waard zou zijn en we kun-
nen 100.000 mensen bereiken met de actie ‘Shave hair to care’. dan levert dat €20.000 op! deze 
gedachte lag aan de basis van de actie die resi buijs is gestart. Momenteel staat het bedrag 
van haar actie op bijna €7.000. dit bedrag is bij elkaar gebracht door de organisatie van een 
benefietavond, donaties en sponsoren. Als resi het streefbedrag van €20.000 bij elkaar heeft, 
gaat zij - zoals de actie zegt - haar hoofd kaalscheren uit piëteit voor mensen met kanker. U kunt 
deze actie nog steunen! 

ACTiES



PHiLiP vAN bALLEGooiE
Philip van ballegooie was eigenlijk van plan om een horecazaak te 
beginnen, maar het werd op 1 januari 2017 een baan als fondswer-
ver voor het Kankeronderzoekfonds Limburg. “Een vreemde stap?  
Eigenlijk toch niet. ik voel me in de eerste plaats erg betrokken bij de 
ziekte kanker. Samen met vrijwilligers en actievoerders wil ik graag een 
mooie bijdrage leveren aan kankeronderzoek in Limburg. daarnaast is 
het een functie waarin ik samen met collega Marcel echt van alles doe. 
Evenementen mee organiseren zoals Five4Five, onze businessclub  
ondersteunen, contacten onderhouden met artsen, onderzoekers, 
ambassadeurs, vrijwilligers, donateurs, bedrijfsleven, enzovoorts.  
Natuurlijk kost het de nodige inspanning om donateurs te bereiken. 
ik noem dat alles samen ondernemerschap en daar voel ik me prima 
bij. Zeker als je weet dat je de wetenschap en de gezondheid vooruit-
helpt.”

MArCEL boUrGoNJE
Marcel bourgonje werkt sinds 2012 voor het Kankeronderzoekfonds 
Limburg. daarvoor was hij onder meer actief als hypotheekadviseur. 
Zeven jaar geleden belandde hij eigenlijk per toeval bij het Kanker-
onderzoekfonds Limburg: “ik had net als vrijwilliger een succesvolle 
sponsoractie voor Schaapskooi Mergelland georganiseerd en daar-
mee €60.000 opgehaald. in die tijd ontstond er net een vacature bij 
het Kankeronderzoekfonds Limburg. waarom niet als professioneel 
werver aan de slag, dacht ik. we zijn nu bijna zeven jaar verder en dit 
is echt wat ik graag doe. Netwerken, bedrijven en particulieren over 
de streep trekken en verbinden, acties coördineren, mensen enthou-
siasmeren. Hard werken ja, zeker als je weet dat je negen van de tien 
keer wordt afgewezen. Maar de vrijheid en resultaten vergoeden veel 
zo niet alles. Afgelopen jaar hebben Philip en ik acht ton opgehaald. 
Een mooi bedrag voor het kankeronderzoek in Limburg. Komende tijd 
focussen we ons op Midden- en Noord-Limburg. daar is Kankeronder-
zoekfonds Limburg minder bekend en dus liggen daar nog heel veel 
kansen.”

EvEN voorSTELLEN | dE FoNdSENwErvErS 

Heeft u een vraag over het Kankeronderzoekfonds Limburg of wilt u een actie starten, doneren of schenken? 
Neem dan contact op met marcel of Philip: 043-4077363 of info@kankeronderzoekfondslimburg.nl
 



Frans dullens (69) uit meerssen is een ge-
dreven man. meer dan negen jaar zette hij 
zich belangeloos in als voorzitter van de 
stichting kankeronderzoekfonds limburg 
business vrienden. een businessclub met 
als doel zoveel mogelijk geld ophalen voor 
kankeronderzoek in de regio. Begin van 
deze maand droeg hij de voorzittershamer 
over aan zijn opvolger pascal van der he-
ijde. een mooi moment voor reflectie.  

“ik heb eigenlijk geen idee hoeveel tijd ik 
de afgelopen jaren in de business vrienden 
gestoken heb,” begint Frans dullens. “Als ik 
ergens ‘ja’ tegen zeg, dan ga ik er voor 100% 
voor. dan kijk ik niet naar de tijd die ik erin 
steek. Mijn vrouw ondersteunt me hierin,” 
zegt hij, waarmee meteen de link is gelegd 
naar dullens betrokkenheid bij het kanker-
onderzoek in Limburg. “in 2002 en 2009 
is ons gezin geconfronteerd met kanker.  

Heel heftig. dus toen ik gevraagd werd of ik 
wilde helpen om meer geld te krijgen voor 
onderzoek, deed ik dat.” 

Netwerk 
dullens voegt de daad bij zijn woord en richt 
in 2010 met enkele kennissen de Stichting 
Kankeronderzoekfonds Limburg business 
vrienden op. “we zijn gestart met het bena-
deren van ons eigen netwerk en dat hebben 
we steeds verder uitgebreid”. Anno 2019 telt 
de businessclub ruim 70 business vrienden. 
dullens: “vaak zijn dit ondernemingen die 
op de een of andere manier geraakt zijn door 
kanker, bijvoorbeeld door een zieke werk-
nemer.” de bedrijven doneren jaarlijks een 
bepaald bedrag aan de stichting. daarnaast 
houden diverse bedrijven zélf acties om extra 
geld op te halen zoals een fietstocht of een 
benefietavond.

topzorg bieden
om er zeker van te zijn dat het gedoneerde 
geld in Limburg blijft, heeft de Stichting 
zich aangesloten bij het Kankeronderzoek-
fonds Limburg. Het geld in de regio houden 
is belangrijk, vindt dullens: “Zo houden we 
topspecialisten hier, kunnen we een topop-
leiding bieden en topzorg leveren. Eigenlijk 
is het net zoiets als boodschappen blijven 
doen in je eigen dorp, zodat daar de winkels 
openblijven.” Met die gedachte hebben de  
business vrienden de afgelopen jaren in 
totaal al zo’n 7 ton overgemaakt naar het 
Kankeronderzoekfonds Limburg. Een beetje 
sponsorgeld houdt de Stichting apart om 
zelf activiteiten te kunnen organiseren, zoals 
Five4Five. dit jaar is dit evenement op zater-
dag 25 mei. dullens heeft er zin in: “ik heb het 
parcours al gefietst, best pittig hoor. Maar 
iedereen kan het in zijn eigen tempo en op 
zijn eigen manier afleggen. wandelend, hard-
lopend of op de fiets.” 

trots
dullens glimt als hij praat over Five4Five, 
waar hij nog steeds bij betrokken is.  “Er doen 
steeds meer mensen aan mee. vorig jaar 
waren het er al 1.500. dan voel je echt die 
verbondenheid met elkaar voor één doel.” 
Antwoordend op de vraag waar hij als schei-
dend voorzitter het meest trots op is, zegt hij: 
“dat we bedrijven hebben gevonden die zich 
samen sterk maken voor kankeronderzoek 
in de regio. Het zou mooi zijn als in de toe-
komst nog meer ondernemers uit Noord- en 
Midden-Limburg zich aansluiten bij business 
vrienden, zodat we nóg meer kunnen be-
tekenen voor het hele werkgebied van het 
Maastricht UMC+.” 

iN dE SCHiJNwErPErS | FrANS dULLENS



ToUr dE MESTrEECH 
doNEErT €35.000 
Tour de Mestreech heeft ook dit jaar weer 
een geweldig bedrag gedoneerd aan ALS 
en de business vrienden. Tour de Mestreech 
is een exclusieve rally voor het goede doel. 
deelnemers beleven een spannende en re-
creatieve dag in de Euregio rond Maastricht. 
de volgende editie vindt plaats op zaterdag 
7 september.

boUwbEdriJvEN 
JoNGEN doNEErT 
€2.500 EUro  
Jack Corten en roger Smeets van bouwbe-
drijven Jongen hebben een gulle donatie 
overhandigd aan de business vrienden ten 
behoeve van het Kankeronderzoekfonds 
Limburg. bouwbedrijven Jongen zet zich al 
ruim 90 jaar in voor de ontwikkeling en rea-
lisatie van bijzondere maatschappelijke pro-
jecten in Limburg. Het steunen van kanker-
onderzoek in de regio past hierbij. Jongen is 

dan ook blij om via de business vrienden een 
bijdrage te kunnen leveren aan het Kanker-
onderzoekfonds Limburg. 

biZZ UNiTEd FiETST voor 
KANKEroNdErZoEK  
op 3 september organiseerde bizz United haar 3de ride & dine 
fietstocht. voor deze 85 km. lange fietstocht door het Limburgse 
landschap nodigden alle bizz United leden relaties uit. ook de 
business vrienden mochten meefietsen en een mooie verras-
sing mee naar huis nemen: een cheque ter waarde van € 2.000! 

De 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

NETwErKbiJEENKoMST
Tweemaal per jaar organiseren de Kankeronderzoekfonds Limburg business vrienden een net-
werkbijeenkomst. vrienden krijgen op deze avonden een bijzonder kijkje achter de schermen in 
het Maastricht UMC+. Zo brachten de vrienden 
tijdens een van de vorige bijeenkomsten een 
bezoekje aan de afdeling en het laboratorium 
van Pathologie. de eerstvolgende bijeenkomst 
vindt plaats op dinsdag 19 november. Het be-
looft weer een interessante avond te worden. 
wilt u kennis maken met de vrienden? Neem 
dan contact op met Philip van ballegooie via  
info@vriendenkl.nl. 



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
Kim Smits
Marjolein Smidt
Frans dullens
Pittig in de Media
Ellen van de ven (eindredactie)
Alf Mertens Fotografie
Peter Müllenberg van Photostique
ontwerpstudio dorenda te Meij

SCHENKEN EN NALATEN

schenken met belastingvoordeel
Een groot deel van uw bijdrage aan Kankeronderzoekfonds 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 onderzoek 
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. Afhankelijk 
van uw inkomen kan dat oplopen tot 52 procent. U kunt het belastingvoordeel desgewenst 
gebruiken om uw steun aan Kankeronderzoekfonds 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 schenkingsovereenkomst. Kankeronderzoekfonds 
Limburg heeft hiervoor een eenvoudig formulier, dit kunt u downloaden of online invullen:  
www.kankeronderzoekfondslimburg.nl/periodiek-schenken. wij vullen de benodigde gege-
vens 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.kankeronderzoekfondslimburg.nl/nalaten.



❍  Ja, ik wil me graag inzetten voor het Kankeronderzoekfonds Limburg, neem hierover contact met mij op.
❍  Ja, ik word graag donateur en machtig Kankeronderzoekfonds Limburg hierbij maandelijks een bedrag af te schrijven van:
 ❍ € 6,-  ❍ € 11,-   ❍ € 18,- 
❍  eenmalig €
❍  Ja, stuur mij de nieuwsbrief van Kankeronderzoekfonds Limburg
 kruis aan wat van toepassing is

Naam de heer/mevrouw           Voorletters

Straat           Huisnummer

Postcode      Plaats

Telefoonnummer     e-mail 

ibAN-nummer

Ten name van

Datum      Handtekening

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@kankeronderzoekfondslimburg.nl We verzoeken u dan dezelfde gegevens te verstrekken als die bovenstaand gevraagd worden. meer informatie via: 043 - 407 73 63, 
info@kankeronderzoekfondslimburg.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 machtigingskenmerk ontvangt u schriftelijk of per mail.

Naam de heer/mevrouw           

Straat           Huisnummer

Postcode      Plaats     

Telefoonnummer          Geb. datum

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@five4five.nl. We verzoeken u dan dezelfde gegevens te verstrekken als die bovenstaand gevraagd worden. meer informatie via: 043 - 407 73 63, info@five4five.nl of  
www.five4five.nl. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u te informeren over Five4Five en Kankeronderzoekfonds Limburg. Het bedrag wordt via een eenmalige  
SePA-mACHTiGiNG van uw rekening afgeschreven. incassant gegevens: Five4Five. incassant iD: NL80ZZZ592214880000. Het machtigingskenmerk ontvangt u schriftelijk of per mail. 

Donateurskaart

JA, ik doe mee met Five4Five
Ik doe mee met: ❍ hardlopen  ❍ fietsen  ❍ wandelen

❍ Ik sponsor deze actie voor een bedrag van: €
❍ ik geef toestemming om eenmalig € 25,- inschrijfgeld of het sponsorbedrag van mijn rekening af te schrijven. 
 (Kinderen t/m 12 jaar doen gratis mee.)



organisatie Five4Five
antwoordnummer 1006
6200 VB maastricht

Kankeronderzoekfonds limburg 
antwoordnummer 1006
6200 VB maastricht


