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Beste donateur/relatie,

Het aantal patiënten met kanker blijft groeien en daarom
blijft uw steun onontbeerlijk. Zelfs de kleinere acties zoals de
Koffiemomenten voor Kanker zijn voor ons bijzonder waardevol.
Het Koffiemoment voor Kanker, dat op 26 november in het hal
van Maastricht UMC+ werd georganiseerd, leverde een prachtig
resultaat op van €514,-

December, de maand waarin je mag
terugkijken op het jaar dat bijna voorbij
is, terugkijken op een goed jaar! Mede
dankzij de financiële steun die onze
onderzoeksprojecten afgelopen jaar van
u hebben mogen ontvangen, hebben de
onderzoekers goede stappen gezet. Voor een leek lijken dit soms
maar kleine stappen, maar voor de onderzoekers blijken het
meters te zijn. Meters dichterbij het stellen van betere en eerdere
diagnoses en genezing. Maar ook meters dichterbij verbetering
van het welzijn van patiënten met kanker, een draaglijk en beter
leven, een leven met minder pijn.

Komt u op 28 februari naar ons jaarlijks symposium? Dan krijgt
u informatie over de meest recente onderzoeksresultaten. Ook
kunt u kennismaken met een aantal onderzoekers en deelnemen
aan een rondleiding door een van de laboratoria waar dit
onderzoek plaatsvindt. Meer informatie hierover leest u in de
bijgevoegde flyer.
Rest mij nog om u fijne, liefdevolle feestdagen te wensen en een
voorspoedig en bovenal gezond 2015!

Ik wil u als donateur hartelijk bedanken voor uw steun. En ook
voor het bedenken en organiseren van fondsenwervingsacties,
het deelnemen aan rally’s, de biedingen tijdens de veilingen, het
bezoeken van lezingen en talentenjachten, het meewandelen,
meefietsen of rennen, uw aanwezigheid tijdens een van de
vele georganiseerde momenten en uw maandelijkse donaties!

met vriendelijke groet,
Prof. Dr. Gerard Bos

‘DYANNE SLEIJPEN EN VRIENDEN’
MAKEN EEN BIJZONDER LIED.
Zangeres en componist Dyanne Sleijpen, sinds 2012 een van onze ambassadeurs, schreef samen
met tekstschrijver Erwin Lennarts het lied ‘Veur dich’. Een lied in Limburgs dialect, waaraan tal van
Limburgse artiesten meewerkten die allemaal in hun eigen dialect zongen.

STRAATWERVING
2015
DONATEURS IN
DE SERREHAL
VAN HET
MAASTRICHT UMC+
19 t/m 23 januari
23 t/m 27 februari
16 t/m 20 maart
13 t/m 17 april

Andy Croonenberg, Linda Zijlmans, Maud
Wilms, Roel Peijs, Joss Mennen, Roger
Villevoye en Ronald Pijls vormden samen met
Dyanne de gelegenheidsformatie ‘Dyanne
Sleijpen en Vrienden’. Marlstone Music was
bereid om het nummer op te nemen en uit te
brengen. Frenk en Julian Felix van Felix Media
Producties maakten een videoclip.

De single is te koop bij Mediamarkt Maastricht,
Mediamarkt Roermond en Sounds Recordshop
Venlo. U kunt de single ook downloaden via
iTunes. De opbrengst van de single ‘Veur dich’
gaat naar het Kankeronderzoekfonds Limburg.
Er is een ook een sms-actie gestart, door ‘voor
jou’ te sms-en naar 4333 doneert u € 3,-.

RICHT JE EIGEN FONDS OP NAAM OP
Met een fonds op naam kun je als particulier, stichting of bedrijf zelf bepalen
hoe je geld besteed wordt. Meer weten over fonds op naam?
Kijk op onze website www.kankeronderzoekfondslimburg.nl/fonds-op-naam.

1

COLUMN (4)

Een van de dingen waarvan je hoopt, dat de terminale patiënt
ermee om kan gaan, is het besef dat iedereen om hem of
haar heen wel door moet gaan. Die laatste dagen, weken of
maanden zijn voor alle betrokkenen, maar dan om heel an
dere redenen, heel erg belangrijk. Milou zingt een heel mooi
lied Ik duwde je weg, maar je bent steeds weer terug. Die zin
zegt het wel. De achtergeblevenen moeten door, maar de
herinnering blijft. Ik zou hopen, dat ik als terminale patiënt
dat idee als leidraad zou kunnen nemen.
Afhankelijk van mijn leeftijd zou ik me kunnen voorstellen,
dat ik heel boos zou kunnen zijn, omdat ik dood aan het gaan
zou zijn en de anderen nog niet. Dat helpt helemaal niets. Ik
hoop dan ook, dat ik tegen die tijd de kracht kan vinden om
het leven te vieren. Het zou daarbij helpen, als je niet bang
hoeft te zijn voor de dood op zich. Dat zijn onzekerheden, die
mij stiekem doen hopen, dat ik net zo plotseling uit het leven
gerukt zal worden als mijn moeder. Dat is misschien harder
voor de omgeving, maar misschien ook niet.
Als ik niet zomaar dood zou neervallen, dan wil ik er aan
denken, dat mijn laatste dagen onderdeel zullen zijn van de
herinnering aan het gemeenschappelijke leven. Dan hoop ik,
dat de mensen in mijn omgeving ‘echt’ kunnen zijn en blijven.
Dat we af kunnen rekenen met het leven, zodat zij later de
hoogtepunten kunnen vasthouden. Daar horen die laatste
dagen dan bij. De kankerresearch probeert te voorkomen,
dat die laatste dagen te vroeg komen. Maar wat is te vroeg.
Kanker is in mijn beleving geen natuurlijke doodsoorzaak.
We gaan allemaal een keer dood, maar dat is dan, omdat
we ‘op’ zijn. Dan is het vervelend, maar begrijpelijk. Kanker
moet de wereld uit, omdat het een fout is in een goed functio
nerend systeem. Terwijl je lichaam eigenlijk nog goed is voor
een heleboel jaren, heeft er ergens een storing plaatsgevon
den, die een streep door die jaren zet.

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.

SOMS GAAT HET MIS.
Je ziet het aankomen, dat is het mooie van kanker. Mijn moe
der viel op een ochtend met een groot infarct neer en was er
plotseling niet meer. Dan heb je geen tijd om nog net iets te
zeggen of gewoon even alleen maar samen te zijn. Bij kanker
is dat anders. Daar valt soms, tegenwoordig gelukkig steeds
minder vaak, het woord uitbehandeld. Je hoopt lang, de
patiënt vecht en lijdt, maar dan wordt het ineens duidelijk dat
het allemaal niets uithaalt. Dan breekt een hele belangrijke
tijd aan. Hopelijk werkt de palliatieve behandeling en blijven
pijn en het daardoor veroorzaakte lijden draaglijk, zodat het
menselijke leed niet nog zwaarder belast wordt.
Ik werd recent indringend met deze gedachte geconfron
teerd in het theater. Mijn broer Pieter heeft samen met Milou
Frencken een toneelproductie op de planken gebracht: de
RouwRevue. Pieter praat daarin over het te plotselinge over
lijden van mijn moeder en het lange lijden (een half jaar, maar
ook drie weken kan al heel lang zijn) van mijn zwager en de
verlossing die zijn dood bracht. Milou heeft hetzelfde meege
maakt met het overlijden van haar man. Om de RouwRevue
te kunnen maken hebben ze veel nagedacht over verdriet
en troost en wat er allemaal op je afkomt, als het dan toch
fout gaat. Alles is heel persoonlijk, maar de ervaringen van
anderen kunnen wel helpen om je eigen denken in perspectief
te zetten.

Nu ook weer bij een collega zeiler, die het volgend jaar mee
zou gaan de Stille Oceaan over. Tijdens een laatste bezoek
aan Nederland voor die grote reis kreeg hij last van zijn
maag: maagkanker. Na een leven lang werken en zorgen
geen mooie reis, maar ziekenhuizen, chemotherapie, opera
tie en vechten en hopen. Hopen dat dit hatelijke woord ‘uitbe
handeld’ zal uitblijven. Zelfs dan zal het leven veel complexer
worden en is de kans klein, dat de levensdroom ingevuld
kan worden eigenlijk vervlogen. Killercellen; dat is een goed
woord. Wie weet kan daarmee dit soort narigheid vroegtijdig
aangevallen worden.

TUSSENSTAND ACTIE
HOLLAND CASINO
Bij Holland Casino in Valkenburg is men een bijzondere actie gestart. Gasten laten vaak
kleingeld, met name 2 eurocentmunten, achter in de speelautomaten. Holland Casino heeft
nu twee collectezuilen geplaatst waar gasten kleingeld in kunnen doneren. Op dit moment
zit er al een mooi bedrag van € 4.534,51 in deze collectezuilen. Bezoekt u binnenkort het
casino en wilt ‘af’ van uw kleingeld? Doneer dit dan in een van de collectezuilen. Deze actie
loopt tot en met maart 2015.
Donna Peeters-Adams
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Ze is een dromer met realiteitszin. Maar ook een doener, die gedreven door idealisme en een humanistisch geloof in vooruitgang haar
werk doet. Werk dat het midden houdt tussen een gevoelde innerlijke missiedrang en intellectuele nieuwsgierigheid. Esther Troost (36)
is radiotherapeut-oncoloog in Maastricht UMC+ met longkanker en hoofd hals-oncologie als specialismen. Wars is ze van de romanti
sche doktersheroïek waarin de spreekwoordelijke strijd tegen kanker maar al te vaak wordt voorgesteld vanuit het perspectief van een
heldhaftige medicus die patiënten tegemoet treedt met een zwaar arsenaal aan behandelingen en medicamenten. ,,Dat beeld is dringend
aan herziening toe”, stelt Esther Troost opgewekt in een behandelkamer van MAASTRO Clinic, het zelfstandig bestralingsinstituut voor
Limburg dat nauw samenwerkt met het Maastricht UMC+.,,Het patiëntperspectief staat bij ons centraal en niet het mogelijke eergevoel
van een dokter. We zoeken naar de juiste balans tussen overbehandeling en doelgerichtheid. Hierbij houden we rekening met de wensen
van de patiënt en zijn directe omgeving. Levenskwaliteit vormt een sleutelbegrip. Ik ben positief gestemd over de toekomst. Er is in z’n
algemeenheid sprake van een voortschrijdende verbetering.”
EEN OPTIMISTISCH VERHAAL OVER EEN SLEPENDE ZIEKTE

ESTHER TROOST EN HET ROTSVASTE GELOOF
IN VOORTSCHRIJDENDE VERBETERING
Humor zou je niet gauw verwachten in de
omgeving waarin Esther Troost werkzaam
is. Je vermoedt eerder een wanhopig aards
tranendal. ,,Dat is een misvatting. Natuur
lijk zijn we serieus en met volle overgave
met ons werk bezig, maar toewijding en
humor gaan hier heel soepel samen. Ik
hecht er waarde aan om met patiënten een
goed contact te hebben waarbij ik ook in de
meest uitzichtloze situaties naar momenten
zoek om samen te lachen. Het draait om
menselijk contact.”
COMBINATIE TUSSEN WETENSCHAP EN
PATIËNTENZORG
Esther Troost is in Nederland geboren,
maar in Zuid-Duitsland in de buurt van
Stuttgart getogen. Haar vader werkte
als technisch ingenieur bij Mercedes en
moeder was lerares Duits. ,,In mijn werk
verbind ik techniek en mens. In die zin heb
ik van beide ouders wel iets meegekregen.
Het draait in mijn professie ook om de
wisselwerking tussen techniek en mens.
Daarbij speelt het doen van wetenschappe
lijk onderzoek in een klinische setting een
essentiële rol. De combinatie van weten
schap en patiëntenzorg werkt inspirerend.
Die domeinen versterken elkaar.”
ZORG
De behoefte om concreet iets voor mensen
te willen betekenen is bij Esther Troost
altijd al aanwezig geweest. Reeds tijdens
haar studie geneeskunde in Duitsland
komt ze tijdens haar verplichte practi
cum ‘Krankenpflege’ in aanraking met de
beroepspraktijk van een ziekenhuis en leert
ze noden en wensen van patiënten van heel
nabij kennen. ,,Dat practicum heeft me
zeker gevormd. Ik heb de meest uiteenlo
pende dingen gedaan in het ziekenhuis. Van
bedden opmaken tot patiënten verschonen.
Ik heb dat werk nog vier jaar gedaan nadat
het practicum was afgelopen. De zorg voor
patiënten is de basis van alle geneeskunde,
denk ik. Je moet mensen willen helpen.”
Gedurende haar studie heeft ze nog in

Schotland gestudeerd alwaar haar interes
se voor de wetenschap naar eigen zeggen
werd aangewakkerd. Pas nadat ze voor
haar co-schappen en aansluitende specia
lisatie in Nijmegen neerstrijkt, begint haar
specialisatie in de radiotherapie. ,,Ik wilde
radiotherapeut worden. Tijdens mijn studie
heb ik wetenschap en onderzoek gecombi
neerd. In 2012 heb ik mijn specialisatie tot
radiotherapeut-oncoloog afgerond.”
AANPAKKEN VAN DE TUMOR
,,Ik wil de tumor aanpakken”, zegt ze
strijdvaardig maar ook met enige relative
ring in haar stem. ,,Ik ben dit vak gaan doen
omdat ik mensen een perspectief wil geven.
Optimisme is mijn drijfveer hoewel ik als
geen ander weet dat met name longkanker
de grootste doodsoorzaak van alle kanker
soorten is. Maar er is op allerlei terreinen
sprake van een voortschrijdende verbete
ring. Inmiddels is de overlevingskans na
vijf jaar bij gediagnosticeerde longkanker
patiënten in Nederland gestegen naar
25% in tegenstelling tot de internationaal
gerapporteerde 15%. We zetten kleine doch
significante stappen. Zowel de techniek als
de behandeling wordt beter.”
FRANSE HERDERS
De baan is hectisch en vraagt veel van haar,
ook emotioneel. Dan is het belangrijk om af
en toe afstand te kunnen nemen; ‘Abschal
ten’. Zeker wanneer je geconfronteerd
wordt met schrijnende situaties, gaat je dat
niet in de koude kleren zitten.
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Ontspanning is voor mij dan ook belangrijk.
Zo laat ik elke ochtend mijn twee Franse
herders Abby en Louis uit. Een dag begin ik
dan al met een wandeling van drie kwar
tier. Ik woon samen met mijn man –hij is
klinisch fysicus- in het groen net buiten
Gulpen. Die woonplek is aangenaam voor
zowel mijn fysieke als ook de mentale
afstand tot mijn werk in het Maastricht
UMC+. Ik schud het werk als het ware van
me af, kan mijn hoofd leegmaken en van
de rust genieten. Verder houd ik veel van
klassieke muziek. Ik heb blokfluit gespeeld
en koester de ambitie om nog eens met de
cello aan de slag te gaan. Ook mag ik graag
golfen en fietsen.”
TOONAANGEVEND
Esther Troost maakt een optimistische in
druk. ,,Dat komt omdat ik het geweldig vind
om een bijdrage te kunnen leveren aan zo
wel het verbeteren van de techniek als aan
het zorgen voor patiënten. De wisselwer
king tussen techniek, zorg en onderzoek
is binnen Maastricht UMC+ van wezenlijk
belang. MAASTRO Clinic is een toonaan
gevend instituut omdat de grote klinische
afdeling gedreven wordt door onderzoek.
Onze aanpak is holistisch. We communi
ceren hier niet enkel over patiënten maar
vooral ook mét patiënten en hun naasten.
Communicatie is in ons vakgebied zeer
belangrijk. Samen met de patient zoeken
we naar het juiste behandelplan, waarbij we
rekening houden met de lifestyle en de pa
tient ook helpen zijn levenskwaliteit op peil
te houden. De behandelingen zijn zoveel
mogelijk op maat. De zorg voor patiënten
is een interactief proces. Ongeacht de toe
stand van een patiënt vind ik het belangrijk
om met die persoon een goed contact te
hebben. Humor hoort daar ook bij. De mens
staat centraal en niet zijn of haar ziekte. Ik
merk hier in mijn dagelijkse praktijk dat we
stappen zetten en er een voortschrijdende
verbetering wordt geboekt. We zijn op de
juiste weg. Maar we moeten blijven door
gaan met onderzoek.”

LONGKANKERONDERZOEK
Radiotherapie (bestraling) is een belangrijk onderdeel in de behandeling van longkanker. Deze therapie wordt, soms in combinatie met
chemotherapie, vooral gebruikt bij patiënten die door de uitgebreidheid van de ziekte niet geopereerd kunnen (of willen) worden of bij
patiënten in een gebrekkige lichamelijke conditie. Dankzij voortdurend onderzoek en technologische vooruitgang is de kwaliteit van
radiotherapie het laatste decennium sterk toegenomen, met een verbeterde behandeluitkomst tot gevolg.
NAUWKEURIGER BESTRALEN SPAART
GEZONDE WEEFSELS
Traditioneel worden alle gebieden bin
nen een tumor bestraald met eenzelfde
homogene dosis. De maximale dosis die op
de naburige organen en gezonde weefsels
terecht mag komen, bepaalt de maximale
dosis waarmee tumor en lymfeklieren be
straald kunnen worden. Sinds enkele
jaren worden patiënten met longkanker
standaard bestraald met IMRT (Intensity
Modulated Radiation Therapy). Dit is een
uiterst accurate bestralingstechniek die
het mogelijk maakt om de tumor met een
hogere dosis te bestralen en gelijktijdig de
gezonde weefsels te sparen.
HOGERE DOSIS IN MEEST ACTIEVE DEEL
VAN DE TUMOR?
Met een PET-scan is het mogelijk zeer
actieve gebieden in een tumor op te sporen.
Deze gebieden zijn meestal de bron van
hernieuwde tumorgroei na de bestralings

behandeling. Er loopt een internationaal
onderzoek naar verhoging van de bestra
lingsdosis op die gebieden - onderzoekers
uit Maastricht hebben deze studie mede
ontworpen. We hopen dat deze behan
deling de vooruitzichten van patiënten
met longkanker verder kan verbeteren.
Patiënten die aan dit onderzoek deelnemen,
ondergaan een tweede PET-scan die delen
van de tumor opspoort die ongevoeliger
zijn voor bestraling. Er wordt onderzocht
of die gebieden gedurende de behande
ling op dezelfde plaats blijven en ook of het
theoretisch mogelijk is op die gebieden een
hogere bestralingsdosis te geven, zonder
het omliggende normale weefsel meer te
belasten.
GERICHTERE BEHANDELING VOOR
OUDEREN MET LONGKANKER
Onderzoek naar kanker vooral wordt
gedaan bij mensen tussen de 30 en 65 jaar,
is er relatief weinig bekend over oudere

patiënten en bestaat er onzekerheid over
de beste behandeling voor deze patiënten
groep. Binnenkort start in Maastricht een
onderzoek dat bijdraagt aan gerichtere
behandeling voor ouderen met longkanker.
Patienten worden op fitheid getest en krij
gen vervolgens een behandeling op maat
aangeboden.
WAT WIL DE PATIËNT?
Onderzoekers willen patienten nadruk
kelijker naar hun wensen betreffende de
behandeling vragen. Met de huidige kennis
kan steeds meer, maar patiënten kun
nen van de steeds intensievere behandelin
gen ook meer bijwerkingen ondervinden.
Daarom zijn er interactieve beslishulpen in
ontwikkeling, waarmee patiënten en hun
naasten beter inzicht krijgen in de voor- en
nadelen van behandelingen. De uitkomst
van de beslishulp vormt de basis van het
gesprek met de arts.

ONZE FONDSENWERVINGSACTIES ZORGEN VOOR EEN WIJ-GEVOEL
Als ouderenorganisatie is Sevagram vaak zelf het goede doel. “En dat is heel prettig”, vertelt Pim Steerneman, voorzitter van de
Raad van Bestuur van Sevagram. “Met de extra gelden die wij daarmee ontvangen, proberen wij onze cliënten nog betere mensgerichte zorg te bieden.”
De kernwaarden van Sevagram
zijn betrokkenheid, gepassio
neerdheid, innovatief en resultaat
gerichtheid. “Deze kernwaarden
passen naadloos in onze Plane
tree visie. Hiermee hebben we
ons ten doel gesteld om de zorg
van vandaag, morgen nog beter te
laten zijn. Dat betekent ook aan
dacht hebben voor onder andere
zingeving, kunst en cultuur en
Pim Steerneman
dit is een brug naar maatschap
pelijk verantwoord ondernemen. We betrekken onze (thuiszorg)
cliënten bij al onze (kunst- en cultuur)activiteiten. Het leven gaat
gewoon door als mensen in een zorgcentrum wonen. Op alle
facetten. Daarom geven wij hen ook de mogelijkheid om een
bijdrage te blijven leveren, of deel ten nemen aan activiteiten ten
gunste van goede doelen.

Maar we doen nog meer! Vorig jaar hebben we een benefiet
avond georganiseerd voor onze zakelijke relaties, waar maar
liefst € 9.000,- werd opgehaald voor het Kankeronderzoekfonds
Limburg. En recent is onze Stichting Sevagram Verwenzorg
(een ANBI stichting die probeert met derde geldmiddelen extra
activiteiten te organiseren voor onze cliënten) nauw betrokken
geweest bij het Kunstkofferproject. Geïnspireerd door dit project
heeft Brigitta Santegoeds, onze eigen projectleider Kunst en
Cultuur, 400 kleine papieren koffertjes met cliënten, mede
werkers en vrijwilligers beplakt en beschilderd. Deze koffertjes
zijn in no-time verkocht en € 1.000,- is op 13 december geschon
ken aan het onderzoek naar de killercellen.
De korte lijnen en prettige contact met de mensen van het Kan
keronderzoekfonds Limburg spelen zeker een rol bij onze keuze
voor dit fonds. Hier weet je zeker dat de geworven fondsen één
op één aan het onderzoek worden gespendeerd. Je kunt het ook
heel goed uitleggen aan cliënten: ‘het geld blijft in de regio’. Dat
spreekt onze mensen erg aan.”

Zo is wafels bakken en verkopen voor het ‘Koffiemoment voor
Kanker’ niet alleen een waardevolle activiteit waarmee fondsen
worden geworven, maar ook een activiteit waarbij cliënten actief
worden betrokken. Het Koffiemoment voor Kanker creëert een
heel groot wij-gevoel binnen Sevagram.
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TERUGBLIK NETWERKBIJEENKOMST 28 OKTOBER

Kankeronderzoekfonds
Limburg
Business Vrienden

VOLGENDE NETWERKBIJEENKOMST
OP 31 MAART 2015

In het Maastricht UMC+ vond dinsdag 28 oktober jl. de
netwerkbijeenkomst van de Kankeronderzoekfonds
Limburg Business Vrienden plaats.

De volgende netwerkbijeenkomst van de Kankeronderzoekfonds
Limburg Business Vrienden zal plaatsvinden op 31 maart a.s.,
om 17.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal speciaal worden
gesproken over het in deze nieuwsbrief beschreven onderzoek
naar de behandeling van longkanker.

Na een interessante presentatie door de heer drs. Guy
Peeters, Voorzitter Raad van Bestuur azM en Maastricht
UMC+, volgde een uitleg over de werkzaamheden van de
afdeling Pathologie en een rondleiding door het Maastricht
UMC+, waarbij ook uitleg werd gegeven over de nieuwbouw.
De avond werd afgesloten met een eenvoudige maaltijd,
aangeboden en verzorgd door het Maastricht UMC+. Wij
bedanken alle deelnemers en medewerkers voor een
geslaagde avond!

Vriend worden
Wilt u meer informatie over de Business Vrienden of de
volgende bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een e-mail naar
info@vriendenkl.nl.

FIVE4FIVE 9 MEI 2015
Afgelopen voorjaar was de eerste editie van Five4Five een
groot succes. Meer dan 500 deelnemers fietsten, wandelden en
renden maar liefst € 28.000,- bij elkaar. De sfeer was geweldig
tijdens deze prachtige voorjaarsdag. Wilt u meedoen aan de
tweede editie? Noteer dan alvast 9 mei 2015 in uw agenda!
Zodra inschrijven mogelijk is laten wij u dit weten via deze
nieuwsbrief op onze eigen Facebookpagina,
www.facebook.com/five4fivelimburg

•
•

9 MEI 		
FIVE4FIVE
9 & 10 MEI
NAVENANT ASPERGEWEEKEND

IN 2014 HEBBEN WIJ WELKOM GEHETEN:
• TRAVERSA INTERIM MANAGEMENT
TRAINING EN ADVIES
• DRS. P.L.C.M. JANSSEN BV
CONSULTANCY & INTERIM 		
MANAGEMENT
•	DE WOLF FINANCE AND
CONTROLLING
• CARRERAC

Business Vri

Colofon Kanker
Limbur

AGENDA 2015
• 31 MAART
	NETWERKBIJEENKOMST VAN DE
KANKERONDERZOEKFONDS LIMBURG
BUSINESS VRIENDEN

Kanker
onderz
Limbur

•
•
•
•
•
•
•
•

BANKETBAKKERIJ NORA B.V.
EXAEDES
J&B INCENTIVES B.V.
VETRANED
PARAAT BRANDBEVEILIGING
MANAGEMENTOR
ECOPRODUCTS4U
J-W. WERKER
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De Kankeronderzoekfonds
Limburg Business Vrienden is
een businessclub voor onder
nemers die naast het netwerken
extra financiële middelen en
fondsen werft voor medisch
wetenschappelijk kankeron
derzoek dat plaatsvindt in het
Maastricht UMC+. Deze bunde
ling 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 of
stel uw vraag via e-mail
info@vriendenkl.nl

LIMBURGS WEEKEND BIJ
INTRATUIN

VEILING KUNSTKOFFERS
LEVERT RUIM €109.750,-

Op 18 en 19 oktober jl. organiseerde Intratuin Maastricht, een
Limburgs weekend ten bate van het Kankeronderzoekfonds
Limburg. Klanten konden kennismaken met en proeven van
streekproducten zoals kruiden, kazen, broden, wijnen, stroop en
honing. De Pure Sounds zorgden voor een gezellig optreden.
De verkoopopbrengst van de biologische appels kwam volledig
ten goede aan het Kankeronderzoekfonds Limburg.

Ruim een jaar geleden bedachten drie Maastrichtse
Rotaryclubs een bijzonder project om het onderzoek naar
de killercells te ondersteunen: het Kunstkoffer-project.

Het Kankeronderzoekfonds Limburg bedankt de organisatie voor
de mooie cheque ter waarde van €587,27.

AGENDA 2015
4 FEBRUARI		
KOFFIEMOMENT VOOR
KANKER MAASTRICHT
UMC+
4 FEBRUARI		
WERELDKANKERDAG
28 FEBRUARI 		
OPEN DAG
MAASTRICHT UMC+
28 FEBRUARI 			
SYMPOSIUM KANKERONDERZOEKFONDS
LIMBURG
28 EN 29 MAART
ZINGEN TEGEN KANKER

Namens Rotary Carel-Jan v.d. Wildenberg en Gino de Jeu.

Op verzoek illustreerden, beschilderden of beplakten zo’n
40 bn’ers en kunstenaars rolkoffers met een bijzonder en
persoonlijk design. Daarnaast produceerden de Rotary’s
Maastricht een rolkoffer in een gelimiteerde oplage met een
design van topillustrator Stang Gubbels. Op 8 november jl.
werden de eerste 12 kunstkoffers geveild tijdens de uitver
kochte Killerparty in Kasteel de Hoogenweerth te Maastricht.
Deze succesvolle avond, die werd geopend door gouverneur
Theo Bovens, leverde een prachtig resultaat op. Namens het
onderzoeksteam konden Prof. dr. Gerard Bos en Dr. Wilfred
Germeraad een cheque van €109.750,- in ontvangst nemen.

SAMEN ZINGEN TEGEN KANKER
MAART 2015

Schimmert zorgt voor de
muzikale ondersteuning.
De voorstellingen vinden
plaats op 28 en 29 maart
2015 in de St. Remigiuskerk
te Schimmert. Bezoekers
bepalen zelf hoeveel
zij willen betalen voor
het bijwonen van een
voorstelling. De volledige
opbrengst komt ten goede aan het Kankeronderzoekfonds
Limburg

In februari 2014 kreeg Rosita Verkoulen-Goossens de diagnose
longkanker. Toen zij op het dieptepunt van haar behandeling in
het ziekenhuis lag, werd zij ’s nachts wakker met een idee om
samen met andere zangers liedjes uit Jezus Christ Superstar
ten gehore te brengen. “Het zien van ‘The Passion’ inspireerde
me om zelf een voorstelling te gaan organiseren. Ik ben een
mens van liedjes en van geloof. Dit is een droom die ik wil
verwezenlijken”.
Vanaf begin september repeteren meer dan 100 zangers en
zangeressen, onder leiding van twee dirigenten/begeleiders.
Samenhorigheid, gezelligheid, nostalgie, het goede doel en
samen muziek maken staan voorop. Fanfare St. Caecilia

COLOFON

Meer informatie leest u binnenkort op onze website.

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

Deze nieuwsbrief is een uitgave van

Heeft u vragen over het Kankeronderzoekfonds
Limburg? Neem dan contact op met Babette
Frank via het telefoonnummer hiernaast.

CONTACTGEGEVENS:
Kankeronderzoekfonds Limburg
Bezoekadres:
Turennestraat 33
Antwoordnummer 1006
6200 VB Maastricht
+31 (0)43 407 73 63
www.kankeronderzoekfondslimburg.nl
info@kankeronderzoekfondslimburg.nl
IBAN: NL06INGB0005043912

AAN DIT NUMMER
WERKTEN MEE:
Prof. dr. Gerard Bos
Babette Frank
Marcel Bourgonje
dr. Esther Troost
Ludo Diels
Joyce Larue
Gitta Orbons

Kankeronderzoekfonds Limburg is een samenwerking van Health Foundation Limburg,
Maastricht UMC+ en KWF Kankerbestrijding. Partner KWF Kankerbestrijding heeft het
CBF-Keur voor goede doelen.
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