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Beste donateurs en vrienden,

Ook genoten van een paar weken 
vakantierust, tijdens deze zomer die 
maar geen zomer leek te worden? En nu 
weer opgeladen bezig met de alledaagse 
beslommeringen of weer terug aan 
het werk? Wij zijn in ieder geval weer 

opgeladen en gedreven aan de slag met allemaal acties voor de 
komende maanden!
Maak in deze nieuwsbrief kennis met Fabienne Spera, 
ambassadeur van het Kankeronderzoekfonds Limburg. Deze 
22-jarige Heerlense kreeg vorig jaar te horen dat ze leukemie 
had. Een afschuwelijke diagnose. Zeker, als men weet dat haar 
opa jaren eerder aan deze ziekte overleed. Maar ze ging de 
strijd aan! Vocht, samen met haar familie en vriend. En nu, na 
een pittige strijd die anderhalf jaar duurde, pakt ze deze maand 
haar studie bedrijfseconomie weer op en hoopt ze binnenkort 
haar bachelor af te ronden. 

Een ander nieuw gezicht is onze columnist John Ramaekers die 
schrijft over de gevolgen die zijn ziekte – hij is gediagnosticeerd 
met prostaatkanker – met zich meebrengen en vooral ook hoe 
hij en zijn naaste familieleden en vrienden hiermee omgaan. 
Ook maakt u kennis met dr. Marc Lobbes, als radioloog 
verbonden aan het door Kankeronderzoekfonds Limburg 
gesteunde onderzoek naar betere behandelingsmethoden bij 
borstkanker. 

Daarnaast blikken wij terug op vijf jaar Kankeronderzoekfonds 
Limburg en de vele acties die de afgelopen maanden hebben 
plaatsgevonden en prachtige bedragen hebben opgeleverd. 
Financiële steun die onontbeerlijk blijft om de onderzoeken te 
kunnen blijven uitvoeren! 

Namens Kankeronderzoekfonds Limburg,
Prof. dr. Gerard Bos 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
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FABIENNE SPERA, AMBASSADEUR 
KANKERONDERZOEKFONDS LIMBURG

Sinds dit jaar heeft het Kankeronderzoekfonds Limburg er een 
nieuwe ambassadeur bij. Misschien heeft u er al over gelezen 
in de krant? De keuze om Fabienne te vragen als ambassadeur 
van het Kankeronderzoekfonds Limburg was snel gemaakt. Niet 
alleen vanwege haar getoonde vechtlust, maar ook omdat deze 
jonge vrouw als geen ander beseft, dat mede dankzij onderzoek 
en de daaruit verbeterde behandelingsmethoden de ziekte kan 
worden overwonnen! Iets wat in de tijd dat haar opa aan de 
ziekte leed zoveel moeilijker, zo niet onmogelijk, was. Op onze 
website www.kankeronderzoekfondslimburg.nl leest u haar hele 
verhaal. 

AGENDA 2016 / 2017
26 – 30 SEPTEMBER 
STRAATWERVING, HAL MAASTRICHT UMC+ 
OKTOBER    
BORSTKANKERMAAND / LIMBURGSE DECOLLETÉS
1 OKTOBER  
STEPS FOR CANCER, TRAPPEN MARATHON, LANDGRAAF
17 – 21 OKTOBER  
STRAATWERVING, HAL MAASTRICHT UMC+
21 – 25 NOVEMBER 
STRAATWERVING, HAL MAASTRICHT UMC+
11 NOVEMBER  
JUMPING INDOOR MAASTRICHT (JIM), MAASTRICHT
12 DECEMBER  
AFSLUITING HELP GONDY STOP KANKER
12 – 16 DECEMBER 
STRAATWERVING, HAL MAASTRICHT UMC+
27 JANUARI 2017  
SWINGING DINNER, LA BUTTE AUX BOIS,  
LANAKEN (BELGIË)

VIJF JAAR KANKERONDERZOEK-
FONDS LIMBURG

Op 30 mei jl. bestond het Kankeronderzoekfonds Limburg officieel  
vijf jaar. In die vijf jaar heeft het Kankeronderzoekfonds bijna  
¤ 3.000.000,- opgehaald. Dit prachtige bedrag danken wij aan onze 
donateurs, actievoerders, Vrienden van de Businessclub, gevers 
en vrijwilligers. Uw steun is zo waardevol en daarom danken wij u 
nogmaals voor uw inzet en betrokkenheid.
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FAMILIE VAN DER LEEGTE (VDL) OP BEZOEK 
IN MAASTRICHT UMC+  

Recent kreeg de familie Van der Leegte (van familiebedrijf VDL, waar NEDcar onderdeel 
van uitmaakt) een rondleiding in het Maastricht UMC+. Prof.dr. Gerard Bos gaf de familie 
een rondleiding door het laboratorium waar de natural killercellen worden gekweekt en 
informeerde hen over de stand van zaken van het onderzoek. De VDL Foundation schonk eind 
2014 ¤ 100.000,- aan het Kankeronderzoekfonds Limburg, ten behoeve van kankeronderzoek 
in het Maastricht UMC+. Nogmaals bedankt familie Van der Leegte!

Kanker “krijgen”
Beste collega’s,
Soms zit taal raar in elkaar. Je krijgt kanker.  
Alsof het een cadeau is. Twee jaar geleden heb ik  
kanker “gekregen”.
“Hoe gaat het met je?” 
“Niet zo goed.” 
“Oh?”
“Ik heb kanker.” 
Hoe anders klinkt dat als: ik heb mijn been gebroken, of: ik 
heb een hernia. De laatste twee klinken niet zo verontrustend. 
Dat komt wel goed. Bij de mededeling ik heb kanker, schrikt 
de gesprekspartner meestal behoorlijk en wordt het even 
stil. De volgende vraag: “wat voor kanker?” (als die al gesteld 
wordt). “Borstkanker, of een tumor of prostaatkanker of ….”
“Oh, maar dat is toch goed te behandelen tegenwoordig, 
toch?” 
Dat woordje “toch” erachter... Bloedirritant.
Ja, alles is te behandelen.  De ene vorm van kanker beter als 
de andere. Maar sommige vormen niet. Dan ben je binnen de 
kortste keren weg. Vaarwel leven, vaarwel alles. Het ga jullie 
goed, ik wil niet weg maar ben te ziek om hier te mogen blij-
ven. De rotzooi vreet mij op, mijn lijf trekt het niet meer.
Maar als je “te behandelen bent”, blijf je in leven. Je omgeving 
vindt dat het goed met je gaat, want je bent niet dood. Nee, je 
bent niet dood. Maar wat je allemaal meemaakt, ziet de om-
geving niet. Wel lotgenoten en je “nabij-staanden”, die met je 
mee huiveren. Die het dagelijks gevecht zien en er onderdeel 
van zijn. Die vaak nog erger lijden dan jezelf.
 
Jawel, de medici doen er alles aan om je te laten genezen.  
Oh, hoe dankbaar ben ik hen, dat zij er alles aan doen dat 
ik nog een tijdje op de wereld mag blijven. Maar met hun 
therapieën beschadigen zij mij ook, voor het leven. Ze halen 
borsten weg, of castreren mannelijke patiënten chemisch met 
hormoon therapieën.

En de omgeving zegt: zie je wel, ze kunnen het goed behande-
len. Het is niet fijn om te zeggen wat de behandelingsgevolgen 
zijn, te praten over de verminkingen. Die ziet de omgeving niet, 
want je bent er nog.

Fijn dat het goed met je gaat…..

 
 
 

 

Wij stellen aan u voor John Ramaekers, onze nieuwe 
columnist. Twee jaar geleden kreeg hij de diagnose 
prostaatkanker, met uitzaaiingen. Na een succes-
volle hormoontherapie zijn zijn bloedwaarden op dit 
moment weer in orde. In zijn columns gaat hij niet 
zozeer in op zijn eigen ziekteverloop, maar vooral op 
wat de diagnose en het ziek zijn voor een impact heeft 
(gehad) op zijn leven en op het leven van zijn naasten. 
De eerste column van John Ramaekers verscheen 
in de digitale nieuwsbrief van het Kankeronder-
zoekfonds Limburg. Wilt u ook vaker geïnformeerd 
worden, meld u zich aan voor de digitale nieuwsbrief - 
die viermaal per jaar verschijnt. Hoe minder papieren 
versies wij hoeven te maken, hoe meer geld ten goede 
komt aan onderzoek. 

U kunt de eerste column teruglezen op 
www.kankeronderzoekfondslimburg.nl.
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ONDERZOEK NAAR BORSTKANKER IN HET MAASTRICHT UMC+: 
EEN UNIEKE COMBINATIE TUSSEN DE RADIOLOOG EN CHIRURG
Om 7.30 uur begint zijn werkdag, dan heeft dr. Marc Lobbes drie kwartier de tijd om mails weg te werken en ‘binnenlopers’ – zoals hij dit 
zelf noemt – te woord te staan of te helpen met vragen of bij het nemen van beslissingen. Zijn ‘gouden uurtje’ noemt hij dit relatief rustige 
moment. Daarna begint zijn spreekuur, ziet hij patiënten, staat de beoordeling van MRI-scans op de agenda en werkt hij mee aan onderzoek. 
Daarnaast hecht hij er veel er waarde aan om ’s avonds samen met zijn verloofde en vier kinderen – waarvan één van zichzelf en drie van zijn 
verloofde – te eten. “Het thuisfront is heel belangrijk om mijn geest helder te kunnen houden. Zij zijn mijn grootste motivatiebron.”

Vanaf het moment dat Marc op de 
middelbare school in Hoensbroek 
het vak biologie kreeg, wist hij 
dat hij arts wilde worden. Hij 
koos bewust voor een studie 
aan de Universiteit Maastricht, 
vanwege het interactieve karakter 
van het onderwijs: “Studenten 
worden hier namelijk op een 
andere manier geprikkeld om 
zelf naar oplossingen te zoeken”. 
Hij twijfelde na zijn studie tussen 
een specialisatie neurologie 
en radiologie. Hij koos er voor 
om als assistent neurologie 
aan de slag te gaan, maar kwam er na acht maanden achter dat 
dit niet zijn grote liefde was. Op dat moment werd hij door het 
toenmalige hoofd van de afdeling Radiologie prof. Van Engelshoven 
geattendeerd op een promotieonderzoek, dat hij in 2009 succesvol 
afrondde. Vervolgens solliciteerde Marc met succes naar een 
opleiding tot radioloog. Hij vertelt: “Een algemene opleiding die 
vijf jaar duurt en waarin je je tijdens de laatste twee jaar kunt 
verdiepen in een specifiek onderwerp. Prof. dr. Carla Boetes, een 
internationaal gewaardeerde oncologisch radioloog, wilde eerst 
een uurtje met mij praten, voordat ik mijn specialisatie voor de 
laatste twee jaar zou kiezen. Tijdens een persoonlijk gesprek met 
haar vertelde ze me dat ik het vakgebied van de mammografie 
in de vingers heb’. Zij zag iets in mij, dat ik me nog niet helemaal 
realiseerde destijds. Goede radiologen onderscheiden zich door 
‘het’ te zien. Niet alleen of een ‘vlekje’ op de foto afwijkend is of 
niet, maar ook de bredere context. Wat gebeurt er daarna? Wat 
zou een chirurg doen? Wat zou de oncoloog doen? Bijna anderhalf 
jaar hebben Carla en ik als leerling en meester heel intensief 
samengewerkt. Ik kon letterlijk de hele dag met haar meekijken, 
meelopen en meewerken. Een heel bijzondere kans voor een jonge 
arts in opleiding.” 

“Toen sloeg het noodlot toe. Carla Boetes overleed plotseling, een 
half jaar voordat ik mijn specialisatie zou afronden. Een schok 
voor iedereen. Ze was een kundige, maar vooral ook hele aimabele 
vrouw die in de korte tijd dat ze in Maastricht werkte ieders hart 
had veroverd. Mijn opleiding was acuut voorbij. Van het ene op 
het andere moment kreeg ik als jonge dokter van 34 jaar de 
verantwoordelijkheid over een afdeling mammaradiologie van een 
academisch centrum. Het is altijd lastig om te pronken met eigen 
veren, maar als Carla van boven op ons neerkijkt, moet zij wel 
tevreden zijn.” 

Het Maastricht UMC+ werd het eerste ziekenhuis in Nederland 
met zogeheten contrast versterkte spectrale mammografie, 
een nieuwe techniek waarin we wereldwijd voorop lopen. Dit 
betreft een techniek waarmee borsttumoren veilig en efficiënter 
kunnen worden opgespoord. Op het gebied van onderzoek werkt 
Marc veel samen met oncologisch chirurg Marjolein Smidt: 

”Marjolein en ik hebben dezelfde 
onderzoeksinteresse en we weten 
elkaar goed te vinden. ’Minder 
ingrijpend, maar net zo veilig’, zegt zij 
altijd. Het belang van de patiënt staat 
voorop en daar ben ik het natuurlijk 
helemaal mee eens. We hebben samen 
diverse wetenschappelijke artikelen 
gepubliceerd, twee promovendi 
afgeleverd en er staan inmiddels diverse 
nieuwe promovendi in de wachtrij.
Ik heb voor een dokter van mijn leeftijd 
een unieke kans gekregen. Ik heb 
weliswaar in een spagaat gezeten, 
omdat ik een assistent was met de 

verantwoordelijkheden van een staflid, maar ik heb het met veel 
liefde gedaan.”

Marc Lobbes en zijn collega’s werken aan twee onderzoeken om 
uitzaaiingen in de lymfeklieren goed in kaart te brengen, iets wat 
bij borstkanker kan voorkomen. Daarom is het van belang dat 
we verdachte lymfeklieren goed zichtbaar kunnen maken, maar 
met de huidige technieken kunnen we dat nog niet goed genoeg 
bepalen. Er is nu gekozen om de focus te verleggen naar het 
onderzoek, waarvoor de PET-MRI scan wordt gebruikt. “In het 
Maastricht UMC+ beschikken we over een PET-MRI scanner, een 
hybride machine die zowel een PET- als een MRI-scan kan maken”, 
zegt Marc. “Het viel ons op dat bij de onderzoeken naar tumoren 
in de borst, met name het beoordelen van het aantal verdachte 
klieren in de oksel, het heel goed gaat met de PET-MRI scan. Bij 
een MRI kijk je naar hoe een vlekje eruit ziet; is het mooi, bol, rond 
en afgrensbaar dan suggereert dit dat het goedaardig. Is het vlekje 
ongelijkmatig of stervormig, dan kan dat duiden op kanker. Met 
een MRI kijk je ook naar de doorbloeding van cellen. Als je daarbij 
ook nog een PET scan maakt, dan kun je ook de stofwisseling, de 
suikerverbranding in een gebied, beoordelen. We zijn nu de eerste 
proefresultaten aan het evalueren om zodoende het scanprotocol 
verder te optimaliseren en een betere beoordeling voor patiënten 
mogelijk te maken.” 

De patiëntenzorg, zeker op het gebied van borstkanker, is in ons 
ziekenhuis vooruitstrevend. De grote winst van de onderzoeken die 
wij op dit moment uitvoeren, is dat we een operatie in de toekomst 
mogelijk kunnen voorkomen en geen lymfeklieren hoeven weg te 
halen. Complicaties als schouderklachten en lymfeoedeem kunnen 
de patiënt dan bespaard blijven. Bovendien scheelt dat ook nog 
eens operatietijd en –kosten.

Het Kankeronderzoekfonds Limburg en al haar gevers stelt ons 
in staat om de ideeën die we hebben, namelijk het verbeteren van 
de patiëntenzorg op het gebied van borstkanker, werkelijkheid te 
maken. We zijn ontzettend blij met dit soort initiatieven en met de 
mensen die zich daarvoor inzetten. Als dat er niet is, dan stopt het 
aan de bron... en komt de onderzoekstrein tot stilstand.” 
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“Wij hebben elkaar op latere leeftijd leren kennen. Edy had toen 
al een keertje kanker gehad.” In augustus 2008 werd hij opnieuw 
ziek: prostaatkanker met fatale uitzaaiingen in de botten. Na 
de diagnose kreeg Edy Sterenberg stevige pijnstillers tegen de 
pijn en hormoontherapie, waardoor hij enigszins opknapte. Wij 
hebben samen nog anderhalf jaar een zo goed mogelijk leven 
kunnen leiden, ondanks de ziekenhuisafspraken, behandelingen 
en therapieën.” Edy Sterenberg overleed op 27 april 2011. 

“Hij heeft, vanaf het moment dat we in Eijsden zijn komen wonen, 
gezegd, ‘hier ben ik gelukkig’. Als er na zijn overlijden ‘ergens een 
plaatje zou overblijven’ met zijn naam erop, dan zou hij tevreden 
zijn. Het heeft even geduurd, voordat ik wist wat ik wilde doen 
met zijn laatste wens. Maar toen heb ik ervoor gezorgd dat er een 
herinneringsbankje met zijn naamplaatje erop werd geplaatst 
langs de Maas.” Daarnaast zocht Hanneke Göbbels naar een 
andere manier om zijn naam levend te houden. “Toen ik in het 

ziekenhuis vroeg of ik iets kon sponsoren, werd ik verwezen naar 
Kankeronderzoekfonds Limburg. Er werd mij uitgelegd, dat als ik 
gedurende een aantal jaren een bepaald bedrag zou doneren er 
een Fonds op Naam zou kunnen worden opgericht. En toen was ik 
helemaal gelukkig. Het fonds heet ‘het Edy Sterenberg Fonds’. Ik 
heb een totaalbedrag toegezegd en dat doneer ik verspreid over 
vijf jaar.” 

Meer weten over een Fonds op Naam
Met een Fonds op Naam bepaalt u zelf de bestemming. Ook  
kunt u uw eigen fonds heel persoonlijk maken en inzetten als  
eerbetoon aan iemand die u lief is of was. Een Fonds op Naam is 
een goed alternatief voor het oprichten van een eigen stichting.  

Wilt u meer weten over het oprichten van een Fonds op Naam? 
Neemt u dan contact op met Ellen van de Ven, e.vandeven@hfl.nl 
of 043-4077363.

“HEEL BIJZONDER DAT DE NAAM  
EDY STERENBERG OP DEZE MANIER VOORTLEEFT”

NALATEN MET FONDS OP NAAM

UITZAAIING VAN BORSTKANKER 
IN LYMFEKLIEREN OPSPOREN 
MET EEN PET-MRI SCAN
 
Jaarlijks wordt alleen al in Nederland bij 14.000 vrouwen de 
diagnose borstkanker gesteld. Hoewel artsen verschillende opties 
hebben om de ziekte te behandelen, blijkt een operatie in bijna alle 
gevallen nodig. Afhankelijk van het soort operatie, de afmeting en 
agressiviteit van de tumor en de aanwezigheid van uitzaaiingen 
in de lymfeklieren wordt ook radiotherapie (bestraling) en 
systemische therapie (hormonale therapie, immunotherapie en/of 
chemotherapie) gegeven.  
 
Al deze behandelingen zorgen ervoor dat de kwaadaardige 
cellen worden bestreden. Tegelijkertijd ontstaan er door deze 
behandelingen soms langdurige klachten. De schildwacht-
klieroperatie – de operatie waarbij onderzoek wordt gedaan 
naar uitzaaiingen in de eerste lymfeklier in de oksel – of 
het verwijderen van alle lymfeklieren in de oksel, zijn twee 
behandelingen waardoor levenslange klachten kunnen ontstaan. 
De kans is echter wel aanwezig dat de vrouwen blijvende 
klachten overhouden aan deze operatie, zoals een dikke arm 
door zogenaamd lymfoedeem. Andere, meer voorkomende 
klachten zijn een stijve schouder of een veranderend gevoel in de 
bovenarm.
 
Eerste studie levert goede resultaten op
Zo’n 80% van de borstkankerpatiënten blijkt na de 
schildwachtklieroperatie geen uitzaaiingen in de lymfeklieren te 
hebben. Onderzoekers in het Maastricht UMC+ hebben eerst een  
studie uitgevoerd met een MRI-scan om te onderzoeken of er op 
een niet-invasieve manier onderzocht kan worden of er bij een 
patiënt sprake is van uitzaaiingen in de lymfeklieren. De patiënten 

kregen voorafgaand aan de MRI-scan contrastmiddel toegediend. 
De eerste resultaten van het onderzoek in borstkankerklieren 
laten zien dat MRI betrouwbare informatie geeft over de 
aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren. Recent heeft 
het Maastricht UMC+, als eerste ziekenhuis in Nederland, een 
PET-MRI scanner aangeschaft. Deze scanner kan tegelijkertijd 
een PET-scan en een MRI-scan van de oksel maken. Een PET-
scan toont de suikerverbranding van (lymfeklier)weefsel. In 
de aanwezigheid van kankercellen kan de suikerverbranding 
verhoogd zijn. Met de PET-MRI scanner kunnen lymfeklieren 
wellicht nog nauwkeuriger worden beoordeeld op de 
aanwezigheid van uitzaaiingen. Een combinatie van beide 
technieken lijkt zodoende nog beter in staat om de lymfeklieren te 
beoordelen.
 
Na een schildwachtklieroperatie blijkt dat 80% van de 
borstkankerpatiënten geen uitzaaiingen in de lymfeklieren heeft.
 
Resultaat onderzoek heeft meteen gevolgen 
voorbehandelmethode
Als de PET-MRI succesvol blijkt in het aantonen en uitsluiten 
van lymfeklieruitzaaiingen, dan zal dit meteen gevolgen hebben 
voor de behandeling van borstkankerpatiënten. Als door middel 
van de PET-MRI scan geen uitzaaiingen worden aangetoond, dan 
zal het niet meer nodig zijn om een schildwachtklieroperatie 
uit te voeren, waardoor de patiënt geen risico meer loopt om 
eerder genoemde klachten te krijgen. Ook maakt deze methode 
van onderzoek, reeds voordat aan een operatie begonnen 
wordt, duidelijk welke aanvullende behandelingen nodig zijn. 
Op deze wijze hopen onderzoekers te kunnen bijdragen aan een 
verbetering van de behandelmethoden en een verbetering van de 
kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten, zowel op de korte 
als lange termijn.
 
Als het onderzoek slaagt, dan zal dit meteen gevolgen hebben 
voor de behandeling van borstkankerpatiënten.
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Speciaal voor winkeliers en bedrijven! 

U DOET TOCH OOK MEE AAN  
DE LIMBURGSE DECOLLETÉS?
Ook dit jaar organiseert het Kankeronderzoekfonds Limburg in oktober – borstkankermaand – de actie ‘Limburgse Decolletés’. 
Misschien hebt u verleden jaar de prachtige posters gezien? Misschien hebt u zelf meegedaan aan de actie of gebruik gemaakt  
van een van de bijzondere aanbiedingen die door de deelnemende winkeliers en restauranthouders waren bedacht? 

Het eerste jaar was een succes, maar dit jaar willen we dat de 
actie nog succesvoller wordt. En daarbij hebben wij uw hulp nodig! 
Kent u winkeliers, bedrijven of horeca-ondernemers die zouden 
willen deelnemen aan de actie? Vraag of ze willen meedoen! Dan 
leveren wij een mooie poster en zorgen wij dat hun actie bij een 
groot publiek onder de aandacht wordt gebracht. Vinden ze het 
moeilijk om een actie te bedenken? Dan helpen wij graag. 

Houd onze facebookpagina en website in de gaten om te zien 
welke bedrijven al meedoen en welke producten of diensten 
ze aanbieden. Welk actieproduct gaat u kopen in oktober en 
hiermee onderzoek naar borstkanker steunen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Marcel Bourgonje via m.bourgonje@hfl.nl of 043-4077363  
of kijk op facebook.com/limburgsedecolletes.

Lions Geulmond fietstoertocht doneert ¤ 12.500,-

Op zaterdag 18 juni jl. vond de 7e editie plaats van de Lions Geulmond 
fietstoertocht. Ruim 170 deelnemers trotseerden het slechte weer 
en fietsten, ¤ 12.500,- bij elkaar voor het Kankeronderzoekfonds 
Limburg. Dr. Lotte Wieten kreeg na afloop een cheque ter waarde 
van ¤ 12.500,- uit handen van de heer Kikken, President van de Lions 
Geulmond. Wij bedanken de Lionsclub Geulmond en alle deelnemers 
voor hun inspanningen en deze prachtige gift! 

Innervate en Selexxyz HR Services 
overhandigen cheque van ¤ 1.000,-

Samen met Selexxyz 
HR Services heeft 
Innervate een rally 
georganiseerd om geld 
in te zamelen voor 
Kankeronderzoekfonds 
Limburg. Na 

afloop ontvingen dr. Marjolein Smidt en drs. Thiemo 
Nijnatten een cheque ter waarde van ¤ 1.000,- voor het 
onderzoek ter verbetering van de behandelmethoden van 
borstkanker. Bedankt Innervate, Selexxyz HR Services en 
alle sponsoren en deelnemers!

“Hopelijk draagt het ertoe bij dat  
wij deze vreselijke ziekte voor  
eens en altijd kunnen uitbannen”.

Ook bij Rotary Brunssum Onderbanken is iedereen, direct of 
indirect, geconfronteerd met kanker en de onzekerheid, het 
verdriet en de hoop die hiermee gepaard gaan. Een reden voor 
Rotary Brunssum Onderbanken om het Kankeronderzoekfonds 
Limburg te ondersteunen en het onderzoek naar de Natural 

Killercells in het 
bijzonder. Wij danken 
de deelnemers en de 
organisatie van de 
Parelloop en alle leden 
van de Rotary Brunssum 
Onderbanken voor hun 
bijdrage met de cheque 
van ¤ 853,79.

Wim Luinge tekent en schildert voor kankeronderzoek 

Ruim 9 jaar geleden werd bij Wim Luinge chrononische Myeloide leukemie geconstateerd. 
Gelukkig overwon hij de ziekte, na behandeld te zijn in Maastricht UMC+. Hij staat nog 
wel onder controle, maar zolang hij zijn medicijnen blijft slikken gaat het goed en maakt 
hij tekeningen en aquarellen. Het geld van verkochte werken doneert hij regelmatig aan 
Kankeronderzoekfonds Limburg. Bedankt Wim Luinge, voor de ¤ 378,55 die wij recent 
mochten ontvangen.



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

Prof. dr. Gerard Bos
Babette Frank
Marc Lobbes
Marcel Bourgonje
Joyce Larue
Gitta Orbons
Appie Derks

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

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

COLOFON

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:

NIEUWE ACTIES

Wilt u ook een actie starten? Ga naar  
actie.kankeronderzoekfondslimburg.nl 
voor meer informatie.

Steps for cancer, Trappen Marathon

Dat bewegen gezond is, is algemeen bekend. Maar dat 
bewegen ook bescherming biedt tegen kanker en bijdraagt 
aan een voorspoedig herstel is minder bekend. Door 
deelname aan de Trappen Marathon op de Wilhelminaberg in 
Landgraaf willen deelnemers Brigitte en Harold de Jong hier 
aandacht op vestigen. Ze roepen mensen op hun deelname 
te sponsoren of, beter nog, om mee te doen en samen geld 
in te zamelen voor Kankeronderzoekfonds Limburg, onder 
het motto ‘meedoen is belangrijker dan winnen’. U kunt de 
deelnemers steunen door een t-shirt te kopen. 

Meer informatie via stepsforcancerlandgraaf@gmail.com. 

Wilt u geen shirtje kopen maar de deelnemers wel  
steunen? 
Ga dan naar actie.kankeronderzoekfonds limburg.nl/ 
Steps-for-Cancer-trappenmarathon. 
Elke gift is welkom, klein of groot.

Help Gondy stop kanker!

“Al 18 jaar had ik de aandoening MGUS (afwijking aan één 
van de witte bloedcellen die zich kan ontwikkelen tot de 
ziekte van Kahler/beenmergkanker) toen vorig jaar de ziekte 
van Kahler actief werd. Dit is beenmergkanker.  
Er volgden vier chemokuren 
en een stamceltransplantatie 
die mij bijna fataal werd. Er is 
nu resultaat, maar ik ben niet 
genezen. Niemand kan mij 
vertellen wanneer de kanker 
weer actief wordt, hoelang ik 
nog te leven heb. Graag wil ik 
mijn kinderen volwassen zien 
worden, maar dat gaat niet 
lukken met alleen de huidige 
behandelingen. Er is hoop en 
daarom heb ik uw steun nodig“ 
aldus Gondy Wouters. Ze is een 
sponsoractie gestart op het platform van Kankeronderzoek 
Limburg. Via dit platform haalt ze geld op maar ze 
staat ook op markten om geld op te halen. Kijk op actie.
kankeronderzoekfondslimburg.nl/help-gondy-stop-kanker 
om haar actie te sponsoren of voor meer informatie. 

Ruilen tot je miljonair bent…

U kent het vast. Sergio 
Van Santvoort Vorst 
gaat een poging wagen 
en zal de uiteindelijke 
opbrengst doneren aan het 
Kankeronderzoekfonds 
Limburg. Hij begint met het 
maken van een portret van 
een kind - met acrylverf en 
olieverf op doek, het formaat in overleg. Geld wil hij er niet 
voor, wel een object of dienst die hij weer kan ruilen voor 
iets groters, of iets met meer waarde. Sergio verruilt dat 
dan vervolgens weer voor meer, totdat hij iets van waarde 
heeft dat hij kan verkopen! Dus stel een mooi tegenbod voor 
en hij maakt een bijzonder portret. Voor meer info: actie.
kankeronderzoekfondslimburg.nl/ruil-voor-meer.
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SAVE THE DATE:
PENNIES FROM HEAVEN 2ND EDITION 

Na een zeer succesvolle en uitverkochte eerste editie vindt 
op vrijdag 27 januari 2017 voor de tweede keer het Swinging 
dinner “Pennies from Heaven” plaats. Ook ditmaal wordt in 
samenwerking met Hostellerie La Butte aux Bois te Lanaken 
en Dr. John’s Swingtet een geheel verzorgd benefietdiner 
georganiseerd, met als doel zo veel mogelijk geld op te halen 
voor het Kankeronderzoekfonds Limburg. Tijdens de eerste 
editie is er een prachtig bedrag van ¤ 35.493,- bij elkaar 
gebracht. Wij danken de heer Jan Huynen hartelijk voor zijn 
inzet als initiatiefnemer van Pennies from Heaven. 

Blokkeer alvast 
vrijdagavond 27 
januari 2017 in 
uw agenda. 

U kunt zich uiteraard ook nu al aanmelden voor dit diner via  
info@kankeronderzoekfondslimburg.nl. Dit geheel verzorgde 
diner kost ¤ 150,- per persoon. 

Maar liefst ¤ 90.000 
werd er dit jaar 
opgehaald tijdens 
het Navenant 
Aspergeweekend! 
Zaterdag 7 mei trok 
de Classiccarrally van 
Hostellerie de Hamert 
naar Restaurant Da 
Vinci. De dag erna 
vond alweer voor de 
tiende maal het Groot 

Limburgs Aspergediner plaats. Sterrenchef Margo Reuten 
en Petro Kools van Da Vinci serveerden de gasten tijdens 

het diner - dat traditiegetrouw op moederdag plaatsvindt 
- verrassende bereidingen van asperges. Jan Hol, Navenant-
founder en initiator van het Navenant Aspergeweekend, werd 
tijdens het diner door burgemeester Stef Strous benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote 
maatschappelijke betrokkenheid. Veilingmeester Sjra Puts 
haalde een recordbedrag op tijdens de veiling, waardoor er 
maar liefst ¤ 90.000,- werd opgehaald! Onze speciale dank 
gaat uit naar Jan en Wies Hol, Anouck Oomen, Margo Reuten, 
Petro Kools, Sjra Puts en alle anderen die zich ingezet 
hebben voor dit bijzondere weekend met deze geweldige 
opbrengst. Uiteraard bedanken wij ook de deelnemers aan 
de rally en de gasten die aanwezig waren bij het diner.

Meer dan 700 fietsers, hardlopers en wandelaars 
brachten ¤ 34.056 bij elkaar voor Kankeronderzoekfonds 
Limburg, tijdens de derde editie van Five 4 Five. Meer 
deelnemers en meer persoonlijke sponsoren zorgden 
op 28 mei jl. voor een hogere opbrengst. Mede dankzij 
het mooie weer werd het voor veel deelnemers een 
onvergetelijke dag, getuige de vele berichten op sociale 
media.Voorafgaande aan de start bedankte Five 4 
Five voorzitter Hans Bours niet alleen de aanwezige 
deelnemers voor de prachtige opbrengst, maar ook 
de vele vrijwilligers die dit evenement mede mogelijk 
maken. Het startschot werd gegeven door burgemeester 
Dieudonne Akkermans van gemeente Eijsden-Margraten 
samen met ambassadeur van Five 4 Five Boudewijn 
Zenden en (ex-) profwielrensters Chantal Blaak en 
Marieke Wanroij van de Boels-Dolmans ploeg die ook 
deelnamen aan de tocht.

De fietsers trapten 62,5 km weg met zo’n 1.100 
hoogtemeters; het equivalent van een stevige Alpen col. 
De hardlopers en wandelaars legden een tocht van 14,5 
km af. Iedereen leverde zijn eigen sportieve prestatie, 
uiteenlopend van een persoonlijke toptijd tot met veel 
plezier wandelen met groepjes vrienden/vriendinnen, 
collega’s of familieleden.

Five 4 Five wordt georganiseerd door Kankeronder-
zoekfonds Limburg Business Vrienden en ondersteunt 
onderzoeksprojecten van Maastricht UMC+.

Noteer 20 mei 2017 alvast in uw agenda! Waarom helemaal 
naar Frankrijk gaan? Als het ook dichtbij in Limburg 
kan. Ook u kunt in 2017 als actievoerder mee doen en 
zoveel mogelijk geld ophalen voor Kankeronderzoekfonds 
Limburg. Kijk voor meer informatie op https://actie.
kankeronderzoekfondslimburg.nl/IkKomInActie.

NAVENANT ASPERGEWEEKEND GROOT SUCCES!

FIVE 4 FIVE HAALT EEN RECORDBEDRAG OP VAN ¤ 34.056
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Colofon
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 
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 of  
stel uw vraag via e-mail 
info@vriendenkl.nl

Kankeronderzoekfonds
Limburg

Business Vrienden

Kanker
onderzoekfonds
Limburg

Business Vrienden

Kankeronderzoekfonds
Limburg Business Vrienden
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TERUGBLIK NETWERKBIJEENKOMST 
KANKERONDERZOEKFONDS LIMBURG BUSINESS 
VRIENDEN 12 APRIL 2016

Maar liefst 90 Business Vrienden én 
potentiële vrienden werden op 12 april 
tijdens de netwerk bijeenkomst van de Kankeronderzoekfonds 
Limburg Business Vrienden welkom geheten in het Maastricht 
UMC+ door Frans Dullens. Dr. Lotte Wieten en prof. dr. Gerard Bos 
verzorgden aansluitend een presentatie en een rondleiding door 
het laboratorium, waarmee zij de aanwezigen informeerden over 
de stand van zaken van het onderzoek naar de Natural Killercellen 
en hoe deze vorm van immunotherapie in de toekomst ingezet kan 
worden in de strijd tegen kanker.   
 
Tijdens het diner reikten Frans Dullens en Hans Bours beeldjes 
uit aan de nieuwe Business Vrienden Dalauro, MediReva, Kreuze 
Telecom, Hotel Vue, Fysiohof, Ivengi, Eco Verde en Daelmans 
Vastgoed. Penningmeester Pascal van der Heijde overhandigde een 

cheque van ¤ 117.498,-, de opbrengst van Kankeronderzoekfonds Limburg Business Vrienden 2015, aan prof. dr. Gerard Bos en Ellen 
van de Ven (Kankeronderzoekfonds Limburg).

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 1 november a.s. Het belooft weer een interessante avond te worden. Wilt u 
deze avond niet missen dan kunt u zich als Business Vriend al aanmelden via info@vriendenkl.nl. Het programma verschijnt op korte 
termijn op onze website, www.vriendenkl.nl.

OPBRENGST 
GOLFDAG 2016  
¤ 6.500,-
Kiwanis Club Valkenburg aan de Geul,  
Attent Vermogensbeheer en De 
Maastrichtsche hebben vorig jaar voor het 
eerst samen een golfdag georganiseerd. 
Dit jaar vond de tweede editie plaats op 

Golfbaan "De Maastrichtsche" – International Golf Maastricht. De opbrengst kwam ten goede 
aan het Kankeronderzoekfonds Limburg en het Kinderonderzoekfonds Limburg. 

Het Kankeronderzoekfonds Limburg ontving een cheque van  ¤ 6.500,- en bedankt de 
organisatie en alle golfers van harte  voor de prachtige opbrengst. Voor meer informatie  
kijk op www.vriendenkl.nl.

AGENDA 2016

10 SEPTEMBER  
Tour de Mestreech
1 NOVEMBER   
Netwerkbijeenkomst, 
Maastricht UMC+
27 JANUARI 2017  
Pennies from Heaven
20 MEI 2017  
Five 4 Five

Géén Vriend, maar toch 
belangstelling, neem dan 
even contact op  
met Babette Frank, 
043-4077363 of 
info@vriendenkl.nl.


