
Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2015  1
JAARVERSLAG 2015

“Met onze inzet hebben 
we een mooie bijdrage 
kunnen leveren aan meer 
onderzoek en verbeterde 
patiëntenzorg bij kanker. 
Samen tegen kanker.”

Jetske Janssen
Sponsorloper Nijmeegse Vierdaagse
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Voorwoord

Ondanks de vorderingen in de behandeling van kanker overlijden er nog te veel mensen aan de gevolgen van 

kanker. Kanker is doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Meer dan 2000 medewerkers van het Radboudumc 

Centrum voor Oncologie zetten zich elke dag in om uitstekende zorg te leveren aan mensen met kanker. 

We realiseren ons echter dat dit helaas nog niet voldoende is. We moeten onze kennis vergroten over het 

ontstaan van kanker, de preventie van kanker, over nieuwe methoden van diagnostiek, over nieuwe behande-

lingen en welke patiënten daar het meest baat bij hebben. Maar ook de manier waarop mensen met kanker 

het best begeleid kunnen worden. Op al deze vragen proberen onderzoekers van het Radboudumc ant-

woorden te vinden en dat lukt langzaam maar zeker. We hebben al veel mooie voorbeelden. 

Hoe meer wetenschappelijk onderzoek we kunnen doen, hoe sneller we resultaten bereiken. Voor het onderzoek

is financiering nodig. Het Radboud Oncologie Fonds, waarin Radboudumc en KWF Kankerbestrijding 

samenwerken, zet zich al ruim drie jaar in om de regio meer te betrekken bij onderzoek naar kanker. 

Het doel is geld inzamelen om het onderzoek in het Radboudumc te versnellen. Deze jaren hebben bewezen 

dat wat we zaaien, we daadwerkelijk kunnen oogsten: 2015 was daar een goed voorbeeld van. Wij ontvingen 

668 eenmalige donaties van particulieren, 50 structurele donateurs bleven ons trouw en er werden 66 

bijzondere acties door particulieren en bedrijven ondernomen. Onze donateurs en zakenvrienden zijn ons 

trouw gebleven en er is een groei in het aantal partners dat via het Radboud Oncologie Fonds een bijdrage 

levert aan onderzoek naar kanker. 

Met trots kunnen wij u vertellen dat het Radboud Oncologie Fonds door uw betrokkenheid in 2015 ruim 

15 onderzoeksprojecten in het Radboudumc geheel of deels kon financieren. Dit geeft vertrouwen voor de 

toekomst. Namens het bestuur wil ik u dan ook graag bedanken voor uw steun in het afgelopen jaar. 

Voor de komende jaren doen wij ons best om onze kwaliteit te waarborgen en op een sterke groei in te 

zetten. Daarnaast zal de terugkoppeling van onderzoeksresultaten alle aandacht krijgen, zodat ook u 

ervaart dat elke donatie, klein of groot, van grote waarde is. Samen tegen kanker!

Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. F.H.M. Corstens
Voorzitter bestuur Radboud Oncologie Fonds
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Iedere patiënt met kanker heeft recht op de beste zorg. Het Radboudumc Centrum voor Oncologie 

biedt deze zorg vanuit de kracht van samenwerken. Samen met patiënten, zorgprofessionals en 

onderzoekers uit de hele wereld. Want kanker onderga, behandel of onderzoek je niet alleen.

Het Radboud Oncologie Fonds en partner KWF Kankerbestrijding werken samen om mensen in 

Oost-Nederland te betrekken bij de strijd tegen kanker. Het Radboudumc en KWF Kankerbestrijding 

investeren met inzet, kennis en geld om giften te werven voor waardevolle innovatieprojecten in 

het Radboudumc.
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Samen tegen kanker

Samen tegen kanker
Radboudumc
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Inkomsten en uitgaven 2015 samenvatting

“Ik weiger op te geven en 
ga door met onderzoek”

Dr. Erik Aarntzen, Arts in Opleiding tot specialist
Nucleaire Geneeskunde Radboudumc

€ 443.232
aan opbrengsten

€ 61.682
aan uitgaven

Werving projecten
100%0%

Verbeteren prognose patiënten met voorloperstadia van 
vulvacarcinoom Geworven: € 35.000

Hoge resolutie bronchoscopie bij longkanker
Geworven: € 17.500

Afweer tegen eierstokkanker  
Geworven: € 16.600

Nano-MRI prostaatkanker 
Geworven: € 14.710

Nieuwe behandeling speekselklierkanker
Geworven: € 11.000

Verbeterde behandeling bij 
dikkedarmkanker Geworven: € 11.000

Applicatie voor gezonde levensstijl 
Geworven: € 2.923

Oncologische therapie meer op maat
Geworven: € 11.900

Afweer tegen eierstokkanker  
Geworven: € 16.600

Betere diagnostiek bij de ziekte van Kahler 
Geworven: € 3.778

Betere inschatting van agressiviteit van prostaatkanker
Geworven: € 4.114

Behandeling van osteosarcoom bij kinderen 
Geworven: € 40.000 donatie stichting Loeka

Preventie van en herstel na kanker in relatie tot bewegen 
Geworven: € 22.896

Nieuwe therapeutische benaderingen voor blaaskanker
Geworven: € 70.000

Keuzehulp bij blaasverwijdering na blaaskanker
Geworven: € 30.000

Inkomsten en uitgaven 2015 samenvatting



Het Radboud Oncologie Fonds werft gericht geld voor concrete onderzoeken. Dit kunnen 

focusprojecten of overige projecten zijn. 

Focusprojecten zijn projecten waarvoor de fondsenwerver actief particulieren en bedrijven

in de regio benadert. Deze projecten zijn voornamelijk vooronderzoeken. Op basis van de  

onderzoeksresultaten kan groter vervolgonderzoek gedaan worden.

Overige projecten zijn onderzoeksprojecten die worden aangedragen op verzoek van een donateur. 

Maar ook een medisch specialist uit het Radboudumc kan een onderzoeksproject aandragen, mits 

er een aanzienlijke kans is op financiering. De themaleiders van de oncologische thema’s selecteren 

jaarlijks uit vele inzendingen vijf oncologische focusprojecten. De vijf focusprojecten zijn na selectie 

getoetst door de Wetenschappelijke raad van KWF Kankerbestrijding. Indien de focusprojecten niet 

volledig gefinancierd worden, blijven deze in het portfolio staan van het Radboud Oncologie Fonds. 

In het volgende overzicht leest u welke onderzoeksprojecten in 2015 een financiering hebben mogen

ontvangen van het Radboud Oncologie Fonds en voor welke onderzoeksprojecten in 2015 fondsen 

zijn geworven.

Besteding 2014 en werving 2015
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In 2014 zijn donaties ontvangen die in 2015 aan onderstaande focusprojecten zijn besteed.

VERBETEREN VAN DE PROGNOSE VAN PATIËNTEN MET EEN VOORSTADIUM VAN 

SCHAAMLIPKANKER 

Benodigd:  € 50.000

Doelbesteed: € 15.000

ONCOLOGISCHE THERAPIE MEER OP MAAT

Benodigd:  € 25.000

Doelbesteed:  € 13.100

GEVOELIGE DETECTIE VAN THERAPIERESISTENTE KANKERCELLEN BIJ KINDEREN MET LEUKEMIE

Benodigd:  € 73.509 

Doelbesteed: € 73.509 donatie stichting HDKT

BETERE INFORMATIE OVER VRUCHTBAARHEID NA KANKER

Benodigd:  € 29.205

Doelbesteed: € 29.205 werving tijdens de Nijmeegse Vierdaagse

Besteding focusprojecten

KLIK HIER OM DE DETAILS 
VAN DEZE PROJECTEN TE ZIEN
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Besteding overige projecten

In 2014 zijn geoormerkte donaties ontvangen die in 2015 aan onderstaande overige projecten zijn 

besteed. 

EEN NIEUWE BEHANDELINGSMOGELIJKHEID VOOR OSTEOSARCOMEN

Benodigd:  € 25.000

Doelbesteed: € 25.000 donatie stichting HDTK

AXL ALS NIEUW TARGET VOOR DE BEHANDELING VAN EWING SARCOMEN

Benodigd:  € 25.000

Doelbesteed: € 25.000 donatie stichting HDTK

BETER GEZOND, FASE 1

Benodigd:  € 125.000

Doelbesteed: € 125.000

BEHANDELING VAN OSTEOSARCOOM BIJ KINDEREN

Benodigd:  € 80.000

Doelbesteed:  € 40.000 donatie stichting Loeka

UROLOGIE: KILLERCELLEN EN NIERTUMOR SPECIFIEK ANTILICHAAM ALS NIEUWE BEHANDELING

Benodigd: € 50.000

Doelbesteed: € 50.000 

KLIK HIER OM DE DETAILS 
VAN DEZE PROJECTEN TE ZIEN
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In 2015 zijn onderstaande donaties ontvangen die in 2016 aan de onderstaande focusprojecten 

worden besteed.

VERBETEREN VAN DE PROGNOSE VAN PATIËNTEN MET VOORLOPERSTADIA VAN 

SCHAAMLIPKANKER 

Projectkosten: € 50.000

Doelbesteed: € 15.000

Geworven: € 35.000

MINDER BIJWERKINGEN, MEER RESULTAAT

Projectkosten: € 25.000

Doelbesteed: € 13.100

Geworven: € 11.900

HOGE RESOLUTIE BRONCHOSCOPIE BIJ LONGKANKER 

Projectkosten: € 17.500

Geworven: € 17.500

NIEUWE BEHANDELING MET HORMONEN VOOR SPEEKSELKLIERKANKER 

Projectkosten:  € 90.000

Geworven: € 11.000

EFFECTIEVERE EN MINDER PIJNLIJKE BEHANDELING BIJ DIKKEDARMKANKER

Projectkosten: € 30.000

Geworven: € 11.000

HET ONSCHADELIJK MAKEN VAN CELLEN DIE DE AFWEER TEGEN EIERSTOKKANKER 

ONDERDRUKKEN

Projectkosten: € 30.000

Geworven: € 16.600

Werving focusprojecten

KLIK HIER OM DE DETAILS 
VAN DEZE PROJECTEN TE ZIEN
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Werving overige projecten

Naast de focusprojecten zijn er in 2015 diverse samenwerkingsverbanden ontstaan, bijvoorbeeld 

met de afdeling Urologie en met hoogleraren in de oncologie van het Radboudumc. Gezamenlijk 

zag het Radboud Oncologie Fonds met de samenwerkingsverbanden de kans om via bestaande 

netwerken diverse onderzoeksprojecten te financieren. In 2015 zijn er geoormerkte donaties 

ontvangen die in 2016 aan onderstaande overige projecten worden besteed.

MRI-ONDERZOEK MET NANO-VLOEISTOF NAAR UITZAAIINGEN VAN PROSTAATKANKER IN 

DE KLIEREN

Projectkosten: € 200.000

Geworven: € 14.710

BETER GEZOND, FASE 2 

Projectkosten: € 200.000

Geworven: € 2.923

MOVE2LIVE: PREVENTIE VAN EN HERSTEL NA KANKER IN RELATIE TOT BEWEGEN 

Projectkosten: € 50.000

Geworven:  € 22.896

NIEUWE THERAPEUTISCHE BENADERINGEN VOOR BLAASKANKER

Projectkosten:  € 100.000

Geworven:  € 70.000 

KEUZEHULP BIJ BLAASVERWIJDERING NA BLAASKANKER

Projectkosten:  € 70.000

Geworven: € 30.000

BETERE INSCHATTING VAN AGRESSIVITEIT VAN PROSTAATKANKER 

Projectkosten:  € 30.000

Geworven: € 4.114
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BEHANDELING VAN OSTEOSARCOOM BIJ KINDEREN

Projectkosten:  € 40.000 (in totaal € 80.000)

Geworven: € 40.000 donatie stichting Loeka

BETERE BEHANDELING VAN DE ZIEKTE VAN KAHLER START BIJ BETERE DIAGNOSTIEK

Projectkosten:  € 10.000

Geworven: €  3.778

KLIK HIER OM DE DETAILS 
VAN DEZE PROJECTEN TE ZIEN



Het Radboud Oncologie Fonds heeft zich in 2015 gericht op diverse programma’s die zijn afgestemd 

op particulieren, grote gevers, acties door derden, bedrijven, evenementen en nalaten. U leest per 

onderdeel welke activiteiten hieraan zijn verbonden en welke resultaten zijn behaald.

Donaties
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Het Radboud Oncologie Fonds ontvangt diverse giften van particulieren. Giften zijn zowel eenmalig 

als structureel. Het afgelopen jaar heeft het Radboud Oncologie Fonds mogen rekenen op de steun 

van 50 structurele donateurs en 668 eenmalige donaties van particulieren, die samen een totaalbedrag 

van € 35.247 hebben gedoneerd.

Het Radboud Oncologie Fonds zorgt voor structurele zichtbaarheid van het Fonds en werk intensief aan 

relatiebeheer om een fijn contact met donateurs te behouden.

STRUCTURELE ZICHTBAARHEID

Patiënten en bezoekers van het Radboudumc worden op het bestaan van het fonds geattendeerd door middel 

van folders, banieren en berichten op de informatieve beeldschermen in het ziekenhuis. De website van het 

Radboud Oncologie Fonds biedt extra informatie, maar ook de mogelijkheid om een actie op te starten of geld 

te doneren. Verder levert de stichting wekelijks nieuws aan voor de digitale interne nieuwsbrief ‘Oncology 

Weekly’ voor medewerkers die te maken hebben met oncologische zorg of onderzoek en heeft het fonds 

gegarandeerde ruimte voor een artikel in het relatiemagazine Radboud REPORT Oncologie. Daarnaast heeft 

het relatiebeheer met diverse specialisten en onderzoekers van het Radboudumc Centrum voor Oncologie 

geleid tot meer interne bekendheid en tot donaties via de afdelingen.

RELATIEBEHEER

Vier maal per jaar verstuurt het Radboud Oncologie Fonds een digitale nieuwsbrief om donateurs, collega’s 

en geïnteresseerden op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen over de fondsenwervende activiteiten, 

gefinancierde projecten en van algemene oncologische ontwikkelingen. In het voorjaar en najaar wordt de 

nieuwsbrief in print ontwikkeld met een coupon om donateur te worden of geïnformeerd te blijven. 

De nieuwsbrief is verstuurd aan geïnteresseerden en donateurs zonder e-mailadres en verspreid in het 

Radboudumc en het Maaslandziekenhuis. Bovendien wordt er elk jaar een donateurbijeenkomst 

georganiseerd waarbij donateurs en geïnteresseerden een rondleiding krijgen op een van de afdelingen van 

het Radboudumc.

Donaties particulieren
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Donaties grote gevers

Het Radboudumc heeft patiënten, ex-patiënten en hun familieleden, kennissen, maar ook 

Radboudumc collega’s, die vanuit hun behandeling of behandeling van een naaste een band met 

ons ziekenhuis hebben. Uit diverse gesprekken met geïnteresseerden zijn bijzondere grote giften 

voortgekomen. De huidige grote gevers zijn particulieren en vermogensfondsen die jaarlijks meer 

dan € 2.000 doneren. 

In totaal is € 102.500 aan grote giften ontvangen. Voorafgaand is gezamenlijk met de donateur besproken op 

welke wijze deze geoormerkte giften besteed zullen worden.

BIJZONDERE GIFTEN

Begin 2015 is een zeer bijzondere gift van € 100.000 ontvangen van stichting Mi Corazon. Met deze 

geoormerkte gift zijn twee onderzoeken naar blaaskanker gesteund onder leiding van prof. dr. J.A. Witjes. 

In aanloop naar het benefietdiner ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de afdeling Urologie is er 

eind 2014 tevens een grote gift ontvangen. Tijdens de jubileumviering waren er dertig tafels, waarvan de 

opbrengsten van tien tafels naar het Radboud Oncologie Fonds gingen. Daarnaast zijn er ook inkomsten 

verkregen uit een veiling. Hiervoor werden veilingitems ter beschikking gesteld. 

Genodigden die niet aanwezig konden zijn hebben via een schenkingsakte of losse donaties bijgedragen.  

Ook inkomsten gerelateerd aan het benefietdiner zijn opgenomen onder 'Donaties in actie voor het fonds'.
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Het Radboud Oncologie Fonds stimuleert en faciliteert acties van en door derden. Daarbij wordt 

een onderscheid gemaakt tussen reguliere acties en acties georganiseerd door andere stichtingen. 

In 2015 mocht het Radboud Oncologie Fonds rekenen op 66 acties en 480 donaties op acties t.w.v. € 113.070 

en € 113.500 acties door derden stichtingen.

DIVERSE ACTIES

Het afgelopen jaar zijn er diverse prachtige kleine en grote initiatieven georganiseerd met grote impact. 

Acties zoals ‘Mijn leven is een sport veld’, theatervoorstelling ‘Vals Plat’, Spinningmarathon ‘MaGe’, ‘Maurice 

Leenders rent voor Kahler’ en ‘Still looking good’.

WORSTENBROODJES ACTIE 

Kees van Dongen uit Herpen besloot vanwege zijn ziekte een actie op te zetten voor het Radboud Oncologie

Fonds. Hij wilde graag worstenbroodjes bakken, maar dat was door zijn situatie niet meer mogelijk. 

Hij schakelde Marcel Sanders in om hem te helpen om de actie op te zetten ten gunste van het Radboud  

Oncologie Fonds. Hij haalde hier veel aandacht in de pers mee en realiseerde een geweldig bedrag voor 

onderzoek naar kanker, maar liefst €3.020. Bovendien won het recept van Kees de in de categorie thuisbakkers 

de titel beste worstenbroodjesbakker van Brabant. Een geweldige man die het hart op de juiste plaats had.

Donaties in actie voor het fonds
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Donaties in actie voor het fonds

VAAR MEE VOOR LEVEN

Na terugkomst van Noud Dirks van de tocht “van Parijs naar Sevilla” besloot hij om een nieuwe droom ook 

te gaan waarmaken en zich weer in te zetten voor onderzoek naar kanker. Samen met vriend Ben voeren zij 

in een prachtig schip met een lengte van bijna 15 meter, 28 ton zwaar en een motorvermogen van 210 PK de 

Donau over. Met deze bijzondere reis legden ze niet alleen 6.000 km af in vier maanden, maar zamelden ze 

ook € 2.281 in.

50 JAAR UROLOGIE

Op 10 september 2015 werd er ter gelegenheid van 50 jaar Academische Urologie in Nijmegen een 

Benefietdiner in de Stevenskerk georganiseerd ten bate van het Radboud Oncologie Fonds. In aanloop naar 

deze avond en tijdens het diner is er € 200.102 opgehaald, waarvan € 83.827 tijdens de avond zelf middels 

tafelverkoop, een veiling, karikaturen verkoop en lotenverkoop.

FACEBOOK-ACTIE SPEEKSELKLIERKANKER

Josien van Riemsdijk kreeg twee jaar geleden te horen dat zij een zeldzame vorm van speekselklierkanker 

heeft. Omdat er nog maar weinig bekend is over deze vorm van kanker moet er nog veel onderzoek worden 

gedaan. Op uitnodiging van het Radboud Oncologie Fonds en dr. Carla van Herpen werden er met een groep 

patiënten met speekselklierkanker, waaronder Josien, plannen gesmeed om middels verschillende acties 

geld in te zamelen voor het onderzoek naar de zeldzame speekselklierkanker.

Eén van die acties was de Facebook-actie van Josien; samen met haar dochter nam ze een filmpje op om geld 

in te zamelen voor het Radboud Oncologie Fonds, zodat het onderzoek kan worden gefinancierd. Op deze 

actie is in 2015 € 15.199 binnengekomen. Ook heeft de Gelderlander een pagina besteed aan haar verhaal. 

STICHTING BERGH IN HET ZADEL

Stichting Bergh in het Zadel is één van de grootste fondsenwervers voor KWF Kankerbestrijding. 

De stichting heeft in samenwerking met het Radboud Oncologie Fonds, als partner van 

KWF Kankerbestrijding, een focusonderzoeksproject uitgekozen waar zij aan wilden doneren. 

Stichting Bergh in het Zadel heeft € 73.500 gedoneerd aan het onderzoek van dr. Roland Kuiper en 

prof. dr. Ad Geurts van Kessel naar lymfatische leukemie bij kinderen. Bergh in het Zadel besloot met dit 

concrete project ‘onder de arm’ in de omgeving van Winterswijk geld op te halen middels golfdagen en een 

benefietdiner.

https://www.facebook.com/radboudoncologiefonds/videos/935580376563416
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Donaties in actie voor het fonds

DE HAGEDOORN STICHTING

De Hagedoorn Stichting ondersteunt particulieren kunstenaars en diverse 

stichtingen en organisaties. Elk jaar komen enkele goede doelen in 

aanmerking voor een financiële donatie. De Hagedoorn Stichting heeft 

€ 1.000 aan het Radboud Oncologie Fonds gedoneerd, wat besteed zal 

worden aan een focusproject.

STICHTING LOEKA

Stichting Loeka is opgericht na het overlijden van Loeka Roebbers op 22 maart 2014. Loeka had een de 

kwaadaardige bottumor; osteosarcoom. De stichting heeft als doel om geld in te zamelen voor medisch 

onderzoek naar osteosarcoom, bij kinderen in het bijzonder. De stichting Loeka heeft in december 2015 voor 

de tweede keer een bedrag van € 40.000 aan het Radboud Oncologie Fonds geschonken. Het Radboud 

Oncologie Fonds helpt stichting Loeka bij de specifieke besteding van de ingezamelde gelden binnen het 

Radboudumc. Met deze schenking kan het tweede deel van het onderzoek van dr. Roland Kuiper en 

dr. Marjolijn Jongmans naar osteosarcomen straks uitgevoerd worden.
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Donaties bedrijven

Het Radboud Oncologie Fonds werkt inmiddels drie jaar met een regionaal 

vriendenprogramma dat aansluit op het Zakenvriendenprogramma van KWF 

Kankerbestrijding. Onder het motto ‘Ondernemen tegen Kanker’ steunt het 

midden- en kleinbedrijf in de regio de stichting. Naast een structurele donatie

wordt hen ook iets terug aangeboden, zoals communicatiemiddelen ter 

uitdraging van de vriendschap en netwerkbijeenkomsten. Daarnaast zijn er 

nieuwe ondernemers benaderd.

Deze aanpak heeft in 2015 geresulteerd in vijf nieuwe Zakenvrienden die voor langere tijd aan ons verbonden 

willen zijn, zijn er twaalf zakenmaatjes verwelkomd die het Radboud Oncologie Fonds steunen met een 

kleine productsponsoring en daarnaast ontving het fonds losse donaties vanuit het bedrijfsleven. Dit was 

een aanvulling op de twintig bestaande, trouwe Zakenvrienden uit de regio. Het Radboud Oncologie Fonds 

mocht in 2015 rekenen op een totale bijdrage van € 45.040.

DE 23 ZAKENVRIENDEN DIE HET FONDS ZEER DANKBAAR IS VOOR HUN BIJDRAGE IN 2015:

NAAST DE ZAKENVRIENDEN KAN HET RADBOUD ONCOLOGIE FONDS OOK REKENEN OP DE STEUN 

VAN DE VOLGENDE 12 ZAKENMAATJES:

András Schuh Fotografie

De Beeldmakers 

Derks G.W.W. 

DM printmedia 

Emixion Creating Impact

Fromatech Ingredients

Heigo

Hofmans Vastgoed BV 

Interim Controlling Partners 

Iquality Business Solutions 

Kendall Motor Oil / Noviol

Klopper & Kramer

Modderkolk 

Palletways

Philipsen Accountants / Adviseurs 

Rabobank Rijk van Nijmegen 

Smepro International B.V. 

Synthon holding B.V.

TakeTwo Merkbeleving

V!GO B.V.

Van der Velden Rioleringsbeheer 

Vermaat Catering Radboudumc

Weijers Riooltechniek 

Accor Hotels

Bistrobar Berlin 

De Bruijn Wijnkopers

Fleurop bloemen

Flowers Insight

Het Hoofdkwartier Horeca

Jumbo Supermarkten 

Restaurant De Sjalot

Restaurant Het Savarijn

Textiel Drukkerij Nijmegen

Toonen Reizen

Vakgarage Van Haren  
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Donaties bedrijven

“Wij zijn ambassadeur geworden van het 

Radboud Oncologie Fonds omdat wij een 

actieve bijdrage willen leveren aan het 

samen strijden tegen kanker! Wij hebben 

veel gevoel en respect voor de wijze 

waarop het Radboud zich met hart en ziel 

inzet tegen deze ziekte. Dit jaar is het 

de uitdaging om samen met de andere 

ambassadeurs de bekendheid van het 

fonds (verder) te vergroten en het aantal 

ambassadeurs te laten toenemen.”

“Wij voorzien het Radboud Oncologie 

Fonds van print- en drukwerk, rolbanners 

en presentatiematerialen. 

Mijn persoonlijke reden is dat uit ervaring 

met onderzoek genezing kan worden 

gerealiseerd.”

Richard Berns 
Eigenaar DM printmedia

Bart Meijrink 
Mede-eigenaar ICP
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Het Radboud Oncologie Fonds heeft in 2015 wederom de handen ineen geslagen met partner KWF 

Kankerbestrijding om de werving van sponsorlopers voor de Vierdaagse Nijmegen groots in te 

zetten. Daarnaast wordt er altijd gezocht naar haakjes met evenementen of thematiek in het 

Radboudumc waar patiënten worden uitgenodigd. Er wordt verder doorlopend getracht om het 

goede doel te worden van bestaande regionale evenementen of om de stichting onder één van de 

goede doelen van een evenement te scharen. De opbrengsten vanuit het programma evenementen in 

2015 zijn € 26.875.

WERELDKANKERDAG

Op Wereldkankerdag organiseerde het Radboudumc Centrum voor Oncologie een publiekssymposium over 

kanker. Het Radboud Oncologie Fonds organiseerde een loterij met gesponsorde prijzen die € 235 opleverde 

voor onderzoek naar kanker. Daarnaast werd er een groep ondernemers ontvangen om hen te informeren 

over het project Beter Gezond.

VIERDAAGSE

De 99e editie van de Vierdaagse in Nijmegen was een groot feest. In totaal gingen 42.684 wandelaars de uitdaging

aan. Het Radboud Oncologie Fonds en KWF Kankerbestrijding trokken samen op tijdens de Vierdaagse en 

bundelden zo de krachten om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker, zowel landelijk als 

regionaal. 364 sponslopers wandelden voor KWF Kankerbestrijding en het Radboud Oncologie Fonds. Van deze 

lopers kozen 243 fanatiekelingen er voor om voor het Radboud Oncologie Fonds te lopen en op deze manier 

onderzoek in het Radboudumc te steunen. Er werd maar liefst € 85.139 ingezameld voor beide stichtingen 

waarvan € 27.841 voor het Radboud Oncologie Fonds. Ambassadeurs van dit programma zijn inspanningsfysioloog

Maria Hopman, gynaecoloog Didi Braat en internist-oncogeneticus Nicoline Hoogerbrugge. Zij doen onderzoek 

naar het voorkomen van (erfelijke) kankers en onvruchtbaarheid na kankerbehandelingen.

50 JAAR UROLOGIE

Op 10 september werd er ter gelegenheid van 50 jaar Academische Urologie in Nijmegen een Benefietdiner 

in de Stevenskerk georganiseerd ten bate van het Radboud Oncologie Fonds. U leest hier meer over in het 

hoofdstuk ‘in actie’. 

BIJEENKOMST SPEEKSELKLIERKANKER

Op uitnodiging van het Radboud Oncologie Fonds en dr. Carla van Herpen werd een groep patiënten met 

speekselklierkanker ontvangen in Huize Heyendael. Tijdens de bijeenkomst werd verteld over het belangrijke 

onderzoek en de noodzaak van ambassadeurs. Al snel werden er plannen gesmeed om een patiëntenvereniging

op te richten en geld in te zamelen voor het onderzoek naar de zeldzame speekselklierkanker middels 

verschillende acties. Meer informatie en de opbrengsten in 2015 uit deze acties vindt u in het hoofdstuk ‘in 

actie’.

Donaties uit evenementen
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Donaties uit evenementen

KERSTACTIE

In de weken voor Kerst organiseerde het Radboud Oncologie Fonds in samenwerking met Stichting Hart 

voor Vrouwen twee kerstacties. Bezoekers en patiënten van het Radboudumc kregen de mogelijkheid om 

een kerstwens op te hangen in de wensboom in de centrale hal van het Radboudumc in combinatie met een 

vrijwillige donatie. In de tweede week werden er kerststerren verkocht. De opbrengst was € 3.189 voor beide 

stichtingen, waarvan € 1.595 naar het Radboud Oncologie Fonds ging. 
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Donaties uit nalaten

In 2013 is er een aanzet gedaan voor het programma nalaten en in 2014 en 2015 is deze lijn 

voortgezet. Het is van belang dat mensen uit onze regio weten van het bestaan van het Radboud 

Oncologie Fonds en op passende wijze gewezen worden op de mogelijkheid om (geoormerkt) te 

kunnen nalaten. Inmiddels is het Radboud Oncologie Fonds in zes legaten is opgenomen en werden 

er in 2015 twee nalatenschappen ontvangen van in totaal € 7.000.
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“Het is mijn droom om samen 
met het Radboud Oncologie 
Fonds een vuist te maken en 
patiënten met speekselklier-
kanker een langer en beter 
leven te geven.”
Carla van Herpen
Internist-oncoloog, 
Radboudumc

Ambassadeurs
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Ambassadeurs

Het Radboudumc heeft vele medewerkers, patiënten, ex-patiënten en vrienden. Samen zetten zij 

zich in met als doel meer onderzoek naar kanker te realiseren. Vele vrijwilligers zijn inmiddels 

ambassadeur geworden, en delen en benadrukken in de regio deze visie. Dat doen zij op vele 

manieren; door als vrijwilliger te werken tijdens evenementen, door administratieve werkzaamheden 

uit te voeren of door hun zakelijke of privé netwerk in te zetten om Zakenvrienden te werven of 

acties voor het Radboud Oncologie Fonds te realiseren. Zowel onze ambassadeurs binnen het 

Radboudumc als ambassadeurs in de regio hebben zich belangeloos ingezet het afgelopen jaar. 

Het Radboud Oncolgie Fonds dankt de ambassadeurs hartelijk voor hun inzet.

INTERNE AMBASSADEURS

Stichtingsbestuur Radboud Oncologie Fonds 

Prof. dr. Han van Krieken, patholoog en voorzitter Radboudumc Centrum voor Oncologie

Voorzitter drs. ing. Erik Lambeck, bedrijfsleider Medische Oncologie en centrummanager Radboudumc Centrum voor Oncologie

Prof. dr. Nicole Blijlevens, hematoloog, alg. bestuurslid Radboudumc Centrum voor Oncologie & Keteneigenaar Hematologische Oncologie 

Prof. dr. Philip Poortmans, radiotherapeut, algemeen bestuurslid Radboudumc Centrum voor Oncologie

Prof. dr. Koos van der Hoeven, internist-oncoloog, algemeen bestuurslid Radboudumc Centrum voor Oncologie

Prof. dr. Peter Mulders, uroloog, algemeen bestuurslid Radboudumc Centrum voor Oncologie

Prof. dr. Hans de Wilt, chirurg,  algemeen bestuurslid Radboudumc Centrum voor Oncologie & Keteneigenaar Gastro-Intestinale Oncologie 

Carla Smits-Caris, Programmamanager Radboudumc Centrum voor Oncologie

Conny Verbrugge-Lubeek, managementassistente Radboudumc Centrum voor Oncologie 

Jacintha van Oosten, sr. communicatieadviseur Radboudumc Centrum voor Oncologie 

Nan Pluymackers, coördinator Kankerpreventie / Beter Gezond, Radboudumc Centrum voor Oncologie 

Dr. Dagmar Eleveld, beleidsadviseur Onderzoek, Radboudumc Centrum voor Oncologie 

Loop voor Leven ambassadeurs: prof. dr. Maria Hopman , prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge en prof. dr. Didi Braat 

Jan Jaap Schmitz, hospitality officer, Radboudumc 

Theo Jacobs, adviseur externe betrekkingen, Radboudumc 

Viola Peulen, hoofd corporate communicatie, Radboudumc 

Prof. dr. Bart Kiemeney, afdelingshoofd a.i., Department of Health Evidence, onderzoeksdirecteur, Radboudumc Institute for Health Sciences 

Prof. dr. Hans Willems, emeritus hoogleraar klinische chemie, Radboudumc

Prof. dr. Jelle Barentsz, Radioloog, Radboudumc 

Prof. dr. Fred Witjes, uroloog - oncoloog, Urologie, Radboudumc

Prof. dr. Pim Assendelft, afdelingshoofd, Eerstelijns Geneeskunde Radboudumc 

Prof. dr. Kris Vissers, Hoogleraar Pijn en Palliatieve Geneeskunde, Radboudumc 

Dr. Angela van Tilborg, wetenschappelijk onderzoeker, Gynaecologische Oncologie, Radboudumc

Dr. Anja Timmer-Bonte, internist-oncoloog, Medische oncologie, Radboudumc 

Dr. Carla van Herpen, internist - oncoloog, Medische oncologie, Radboudumc 

Dr. Christine Hulsbergen - van de Kaa, patholoog, Radboudumc 
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Ambassadeurs

Dr. Egbert van Oosterwijk, universitair hoofddocent, Urologie, Radboudumc

Dr. Emmy Fleuren, wetenschappelijk onderzoeker, Medische oncologie, Radboudumc 

Dr. Erik Aarntzen, arts in opleiding tot specialist, Nucleaire geneeskunde, Radboudumc 

Dr. Erik van der Heijden, longarts, Radboudumc 

Dr. Frans Pieters, directeur, Valorisatie Radboud Translational Medicine BV 

Dr. Gaith Bakdash, PhD, tumor immunologie, Radboudumc

Dr. Hans Jacobs, medisch immunoloog, Laboratoriumgeneeskunde, Radboudumc 

Dr. Harry Dolstra, academisch klinisch medewerker Immunologie, Radboudumc 

Dr. Marieke Perry, wetenschappelijk onderzoeker, Geriatrie, Radboudumc 

Dr. Marjolijn Jongmans, academisch medisch specialist, Genetica, Radboudumc 

Dr. Nielka van Erp, ziekenhuisapotheker, Radboudumc 

Dr. Paul Span, universitair hoofddocent, Radiologie, Radboudumc 

Dr. Ronald Kuiper, universitair docent, Genetica, Radboudumc 

Dr. Sandra Radema, internist - oncoloog, Medische Oncologie, Radboudumc

Dr. Stanleysson Hato, tumorimmunoloog, Radboudumc 

Dr. Yvonne Versleijen-Jonkers, wetenschappelijk onderzoeker, Medische Oncologie, Radboudumc 

Judith Vedder, Analist, Pathologie, Radboudumc 

Marietje van Mullekom - Klomp, kinderverpleegkundige, Amalia Kinderziekenhuis Radboudumc

EXTERNE AMBASSADEURS

Team Samenwerkingen KWF Kankerbestrijding: Jurriaan Callenbach en Jeanette Prins 

Team Vierdaagse KWF Kankerbestrijding: Jeroen Mouw, Engelien Calis, Sanne Emons, Jan Fokke Oosterhof

Bernard van Hulst 

Jill van Hal 

Romy van Hal - van Haaren 

Daniëlle van Bakel 

Kitty van Mil

 Jan van Huet 

Bert Harleman 

Erik van Winkel 

Henk van Rotterdam 

Liesbeth List 

Cock van Gessel 

Dennis Elting 

Marie José Dilweg
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Dichtbij

Oncologie is één van de belangrijkste speerpunten van het Radboudumc. Samen met patiënten, 

zorgverleners en onderzoekers uit de hele wereld wordt er gewerkt aan een ideaalbeeld waarin 

kanker niet langer bestaat. Daar is veel onderzoek voor nodig en het Radboudumc Centrum voor 

Oncologie is daarvan een belangrijke initiator. Het Radboud Oncologie Fonds betrekt mensen in 

Oost-Nederland in de strijd tegen kanker om zo meer geld in te zamelen dat direct naar  

onderzoeksprojecten in het Radboudumc Centrum voor Oncologie gaat.

Het Radboud Oncologie Fonds is op 22 oktober 2012 opgericht en heeft als doel regionaal structurele giften 

te verwerven om innovatie in onderzoek, onderwijs en zorg binnen het Radboudumc te realiseren. 

Veel van onze patiënten, ex-patiënten, hun familieleden en mensen in de regio willen gericht onderzoekers 

en onderzoeksprojecten in hun ziekenhuis steunen. Het Radboud Oncologie Fonds maakt dat mogelijk. 

De stichting is daarnaast in het bezit van een ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn voor de 

belasting. Het Radboud Oncologie Fonds is een samenwerkingsverband tussen het Radboudumc en KWF  

Kankerbestrijding. KWF Kankerbestrijding zorgt in deze samenwerking voor de toetsing van de  

onderzoeksprojecten waarvoor het Radboud Oncologie Fonds gelden wil inzamelen. Zo wordt 

gezamenlijk de kwaliteit bewaakt en wordt er gebruikt gemaakt van bestaande administratieve diensten 

van KWF Kankerbestrijding om kosten te besparen. 

HET BESTUUR VAN HET RADBOUD ONCOLOGIE FONDS WORDT GEVORMD DOOR

Prof. dr. F.H.M. Corstens Voormalig bestuurslid VUmc en voormalig vicevoorzitter/decaan 

 van de Raad van Bestuur Radboudumc 

Prof. dr. L.F.A.G. Massuger  Hoogleraar Gynaecologische Oncologie, Radboudumc 

Dr. G.H. Boerrigter   Strategisch Beleidsadviseur, KWF Kankerbestrijding 

R. M. Kamphuis Bestuurssecretaris, KWF Kankerbestrijding 

J.W. Förch Manager Werving, KWF Kankerbestrijding

De fondsenwerving en het relatiebeheer vanuit het Radboud Oncologie Fonds wordt door Petra van Soest 

(fondsenwerver) gecoördineerd en met de hulp van een stagiair uitgevoerd. In februari 2015 zijn de taken 

van de fondsenwerver tijdelijk door Marc van Tilburg overgenomen tijdens haar zwangerschapsverlof. 

Daarnaast bieden Jacintha van Oosten (Sr. Communicatieadviseur Radboudumc Centrum voor Oncologie) 

en Conny Verbrugge-Lubeek (Management Assistente Radboudumc Centrum voor Oncologie) waar nodig 

ondersteuning vanuit hun vakgebied. 

Geert Grooteplein 10 - route 439, 6525 GA Nijmegen

Telefoon: 024 36 68328 - Email: info@radboudoncologiefonds.nl
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Balans per 31 december 2015

Activa 
Bedragen in €

31-12-2015 31-12-2014

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa 1.069 21.895

Liquide middelen 566.530 471.233

Totaal 567.626 496.128

Passiva 
Bedragen in €

31-12-2015 31-12-2014

Reserves en fondsen
Bestemmingsreserve 439.637 302.292

Fonds werkkapitaal 100.000 100.000

Kortlopende schulden

KWF Kankerbestrijding 22.726 29.681

Overlopende passiva 5.263 64.155 

Totaal 567.626 496.128
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Staat van opbrengsten en uitgaven 
over het boekjaar 2015

Opbrengsten 
Bedragen in €

Werkelijk 2015 Begroot 2015 Werkelijk 2014

Uit eigen fondsenwerving 329.732 291.000 313.671 

Uit acties 113.500 160.000 110.000

Uit beleggingen - - -

Overige opbrengsten - - -

443.232 451.000 423.671

Uitgaven 
Bedragen in €

Werkelijk 2015 Begroot 2015 Werkelijk 2014

Doelbesteding

Doelbesteding Stichting 244.205 264.000 395.400

Kosten eigen fondsenwerving 61.682 80.000 56.769

Algemene kosten - - -

Saldo van opbrengsten 
en uitgaven

137.345 107.000 -28.498

Bestemming saldo

Toevoeging aan:
Bestemmingsreserve ROF

          137.345                        
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Kasstroomoverzicht

Activa 
Bedragen in €

2015 2014

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangen uit storting werkkapitaal 329.732 313.671

Ontvangen uit eigen fondsenwerving 113.500 110.000

Ontvangen uit acties 20.799 14.989

Mutaties nog te ontvangen - -

Totaal van de ontvangsten 464.031 438.660

Betalingen inzake doelbesteding -244.205 -395.400

Betalingen inzake werving -61.682 -56.769

Mutaties nog te betalen -65.847 79.720

Totaal van de uitgaven -371.734 -372.449

Mutatie liquide middelen 92.297 66.211

Liquide middelen 2014

Per 1 januari 474.233 408.022

Per 31 december 566.530 474.233

Mutatie liquide middelen 92.297 66.211
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Toelichting op de balans per 31 december 2015

Activa 
Bedragen in €

Vlottende activa

Vorderingen

Overiges vorderingen en overlopende activa

DocData 1.096

Totaal vorderingen en overlopende activa 1.096

Liquide middelen

Rabobank 330.000.039 566.530
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Passiva 
Bedragen in €

Reserves en fondsen

Fonds werkkapitaal

KWF Kankerbestrijding 50.000

ROF 50.000

Stand per 31 december 2015 100.000

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 2015 302.292

Mutaties boekjaar 137.345

Stand per 31 december 2015 439.637

Toelichting Bestemmingsreserve stand per 31 december 2015 70.466

Bestemmingsreserve nav giften specifieke bestemming 2014 278.129

Bestemmingsreserve nav giften specifieke bestemming 2015 91.042

Overige bestemmingsreserve 439.637

Kortlopende schulden

Rekening courant KWF Kankerbestrijding 29.681

Stand per 1 januari 2015 -6.955

Mutaties boekjaar 22.726

Stand per 31 december 2015 -

Overlopende passiva 5.114

Nog te betalen bedragen 149

Nog te betalen bankkosten -

Totaal kortlopende schulden 27.989

Toelichting op de balans per 31 december 2015
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Toelichting op de staat van opbrengsten en uitgaven 
over het boekjaar 2015

Opbrengsten 
Bedragen in €

Werkelijk 2015 Begroot 2015

Opbrengsten uit eigen fondsenwerving        

Donateurs 35.247 15.000

Grote gevers 102.500 110.000

Nalaten 7.000 -

Evenementen 26.875        - 

Bedrijven 45.040 66.000

Acties 113.070 100.000

Totaal opbrengsten uit eigen fondsenwerving 329.732 291.000

Opbrengsten uit acties van derden        

Stichting Loeka 40.000 40.000

Stichting Bergh in het Zadel 73.500 70.000

Stichting HonderdDuizendkeereentientje - 50.000
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Uitgaven 
Bedragen in €

werkelijk 2015 begroot 2015

Doelbesteding        

Doelbesteding Stichting 244.205 264.000

Totaal Uitgaven 244.205 264.000

Kosten uit eigen fondsenwerving        

Donateurs 5.219 10.000

Grote gevers 3.781 13.000

Evenementen 10.109 1.000

Nalaten 421 1.000

Bedrijven 8.239 35.000

Acties 33.913 20.000

Totaal uitgaven eigen fondswerving 61.682 80.000

Kosten werving in % van baten eigen fondsenwerving 18.7% 27.5%

Toelichting op de staat van opbrengsten en uitgaven 
over het boekjaar 2015
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Toelichting lastenverdeling over het boekjaar 2015
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Bestemming 
Bedragen in €

Doel- 
stelling 

Werving baten Totaal 
2015

Begroot 
2015

Eigen 
fondsen-
werving

Acties 
van 

derden

Subsidies en bijdragen 244.205 - - 244.205 264.000

Afdrachten - - - - -

Publiciteit en communicatie - 61.253 - 61.253 80.000

Algemene- en kantoorkosten - 429 - 429 -

Totaal 244.205 61.628 - 305.887 344.000
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Focusproject 1
Verbeteren van de prognose van patiënten met een voorstadium van schaamlipkanker

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKERS

Dr. Joanne de Hullu, Gynaecoloog, Radboudumc

KOSTEN:

Benodigd: € 50.000

Doelbesteed: € 15.000

Geworven: € 35.000

ONDERZOEK

Schaamlipkanker is redelijk goed te behandelen, maar vraagt uitgebreide operaties en heeft veel impact op 

de psychosexuele beleving. Tot nu toe weten we niet welke patiënten welke wel en welke niet een verhoogd 

risico hebben op het ontwikkelen van deze vorm van kanker.

In dit onderzoek gaan we op zoek naar de genetische en immunologische karakteristieken van de voorstadia 

van schaamlipkanker, om zo te leren voorspellen welke patiënten een verhoogd risico hebben. Juist deze 

patiënten vragen een intensief controleschema om het ontstaan van een vulvacarcinoom te voorkómen.

Bijlage Besteding: focusprojecten

Dr. Angela van Tilborg

Wetenschappelijk onderzoeker, Gynaecologische Oncologie,

Radboudumc
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Focusproject 2
Oncologische therapie meer op maat

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKER

Prof. dr. David Burger, Plaatsvervangend hoofd ziekenhuisapotheker, Radboudumc

KOSTEN:

Benodigd: € 25.000

Doelbesteed: € 13.100

Geworven: € 11.900

ONDERZOEK

We willen kankertherapie beter afstemmen op de verschillen in blootstelling van het geneesmiddel tussen 

individuele patiënten. In dit onderzoek ontwikkelen we een bepalingsmethode waarmee de blootstelling 

aan de “doelgerichte” antikankertherapieën kan worden vastgesteld en bijgestuurd. Op deze wijze werken 

we aan meer therapie op maat.

Bijlage Besteding: focusprojecten

Dr. Nielka P. van Erp 

Ziekenhuisapotheker,

Radboudumc
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Focusproject 3
Gevoelige detectie van therapieresistente kankercellen bij kinderen met leukemie

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKER

Prof. dr. Ad Geurts van Kessel,  Hoogleraar Tumorgenetica, Radboudumc

KOSTEN

Benodigd: € 73.509 

Doelbesteed: € 73.509

ONDERZOEK

Kinderen die de diagnose acute lymfatische leukemie (ALL) krijgen, kunnen steeds vaker worden genezen. 

Dat is mooi, maar toch komt nog steeds bij 20% van de kinderen de ziekte na verloop van tijd terug, een 

recidief. Deze kinderen hebben dan een veel slechtere kans om de ziekte te overleven. Met komst van nieuwe 

geavanceerde DNA-technieken zijn er nieuwe genetische afwijkingen gevonden die voorspellend zijn of de 

ziekte zich kan ontwikkelen om weer terug te keren. Het onderzoek zal erop gericht zijn om laagfrequente 

leukemiecellen al bij diagnose op te kunnen sporen. 

Bijlage Besteding: focusprojecten

Dr. Roland Kuiper 

Moleculair bioloog, afdeling Genetica,

Radboudumc
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Focusproject 4 
Betere informatie over vruchtbaarheid na kanker

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKERS

Dr. W. Nelen, Wetenschappelijk onderzoeker, afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Radboudumc

Dr. C. Beerendonk, Gynaecologie, Radboudumc

KOSTEN

Benodigd: € 29.205

Doelbesteed: € 29.205, werving tijdens Nijmeegse Vierdaagse

ONDERZOEK

Slechts één op de tien vrouwelijke kankerpatiënten onder de veertig jaar krijgt informatie over mogelijk-

heden om de vruchtbaarheid te behouden. Onderzoek heeft aangewezen dat medische professionals en 

patiënten veel vaker moeten aansturen op een gesprek over de mogelijkheden. Gynaecoloog Didi Braat 

ontwikkelde informatiemateriaal gerelateerd aan vruchtbaarheid voor jongere borstkankerpatiënten en 

overlevenden en liet deze online testen. De brochure is ontwikkeld door een patiëntgerichte aanpak.

Bijlage Besteding: focusprojecten

Prof. dr. Didi Braat

Afdelingshoofd Gynaecologie,

Radboudumc
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Project 1 
Een nieuwe behandelingsmogelijkheid in osteosarcomen 

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKER 

Prof. dr. Winette van der Graaf, afdelingshoofd Medische Oncologie, Radboudumc 

KOSTEN 

Benodigd: € 25.000 

Doelbesteed: € 25.000 via stichting HDKT 

ONDERZOEK 

Het osteosarcoom is de meest voorkomende kwaadaardige bottumor die met name voorkomt bij kinderen 

en jongvolwassenen. Door de toevoeging van chemotherapie aan de chirurgische behandeling is het vooruit-

zicht voor patiënten met een osteosarcoom aanzienlijk verbeterd. In de laatste decennia is er echter geen 

verdere toename in overleving van deze patiënten bereikt. Globaal geneest tweederde van hen.

Hoewel nieuwe doelgerichte behandelingen massaal hun intrede doen voor de behandeling van frequent 

voorkomende tumortypen, loopt onderzoek naar de rol van deze therapieën bij zeldzamere tumoren zoals 

het osteosarcoom achter. Daarom is er een grote behoefte aan nieuwe effectievere behandelingen voor deze 

jonge patiënten.

Bijlage Besteding: overige projecten

Dr. Yvonne Versleijen-Jonkers 

Wetenschappelijk onderzoeker, afdeling Medische Oncologie,

Radboudumc
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Project 2
AXL als nieuw target voor de behandeling van Ewing sarcomen

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKERS

Prof. dr. Winette van der Graaf, Hoofd afdeling Medische Oncologie, Radboudumc

Dr. Yvonne Versleijen-Jonkers, Wetenschappelijk Onderzoek Medische Oncologie, Radboudumc

KOSTEN

Benodigd: € 25.000

Doelbesteed: € 25.000, via stichting HDKT

ONDERZOEK

Ewing sarcomen behoren tot de groep van meest voorkomende bottumoren bij kinderen en jongvolwassenen. 

Deze tumoren zijn per definitie zeer agressief en vaak al uitgezaaid bij diagnose. De huidige behandeling 

voor een Ewing sarcoom bestaat uit een combinatie van chirurgie (vaak amputatie), hoge doseringen 

chemotherapie en radiotherapie. Hoewel de introductie van chemotherapie de overleving van deze patiënten 

al aanzienlijk heeft verbeterd, reageert 40% niet. Voor deze patiënten zijn er geen andere therapieën 

beschikbaar. Een mogelijk aangrijpingspunt voor een nieuwe behandeling van Ewing sarcomen is AXL. 

Een specifieke AXL remmer kan de groei remmen van gekweekte Ewing sarcoom cellen. Met dit project 

willen we de combinatie van de AXL remmer met chemotherapie onderzoeken in de Ewing sarcoom 

muismodellen die we ter beschikking hebben.

Bijlage Besteding: overige projecten

Dr. Emmy Fleuren 

Wetenschappelijk Onderzoeker, afdeling Medische Oncologie

Radboudumc
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Project 3
Beter gezond, fase 1

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKER

Prof. dr. Bart Kiemeney, Kankerepidemioloog, Radboudumc

KOSTEN

Benodigd: € 125.000

Doelbesteed: € 125.000 

ONDERZOEK

Het risico om kanker te krijgen kunnen we zelf meer beïnvloeden dan we denken. Het doel van het project is 

om patiënten met kanker en zorgprofessionals bewust te maken van de noodzaak van een gezonde leefstijl 

om meer kanker te voorkomen en hen te helpen daadwerkelijk gezonder te gaan leven.

 

Dit project bestaat uit de ontwikkeling van een voorlichtingslijn, een website met een kennisdatabank 

over preventie van kanker door leefstijl en erfelijkheid en een unieke APP (E-lifestyle coach), ontworpen 

door oncologen, epidemiologen, huisartsen, gedragswetenschappers en patiënten. De effecten van 

gedragsverandering worden onderzocht met behulp van de database die aan de APP is gekoppeld.

 

Bijlage Besteding: overige projecten

Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge 

Internist-oncogeneticus en dagelijks bestuur,

Radboudumc
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Project 4
Behandeling voor osteosarcomen bij kinderen

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKER

Dr. Roland Kuiper, Moleculair bioloog, Radboudumc

KOSTEN

Benodigd: € 80.000

Doelbesteed: € 40.000, donatie via stichting Loeka

ONDERZOEK

Osteosarcoom is een kwaadaardige tumor die ontstaat in bot. Per jaar wordt in Nederland ongeveer 15 keer 

de diagnose osteosarcoom op de kinderleeftijd gesteld. 30% van de kinderen met osteosarcoom komt te 

overlijden en dit percentage is de afgelopen 20 jaar nauwelijks veranderd. Ook de wijze van behandeling is 

al decennia nauwelijks aangepast. Om er voor te zorgen dat meer kinderen deze tumor overleven, is er 

behoefte aan nieuwe inzichten en nieuwe therapieën. 

Door osteosarcomen genetisch te onderzoeken met de allernieuwste technieken hopen we te leren hoe 

deze tumoren zijn ontstaan zodat betere afstemming van de therapie mogelijk is. Op deze manier hopen we 

nieuwe aangrijpingspunten voor nieuwe therapieën te ontwikkelen.

Bijlage Besteding: overige projecten

Dr. Marjolijn Jongmans 

Klinisch geneticus,

Radboudumc
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Project 5
Urologie: killer cellen en niertumor specifiek antilichaam als nieuwe behandeling

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKERS

Dr. Peter Mulders, hoogleraar, afdeling Urologie, Radboudumc

Dr. Harry Dolstra, Universitair hoofd docent, afdeling Laboratoriumgeneeskunde, Radboudumc

KOSTEN

Projectkosten: € 50.000

Doelbesteed: € 50.000

ONDERZOEK 

Jaarlijks worden ongeveer 1500 patiënten met nierkanker gediagnosticeerd in Nederland, waarvan bij 600 

tot 700 patiënten de tumor al is uitgezaaid. Killercellen zijn mogelijk een effectieve geneeswijze voor 

uitgezaaide kanker. Een killercel maakt deel uit van het immuunsysteem en vormt de eerste verdediging 

tegen vreemde indringers zoals tumoren. De functie van de killer cellen is aangetoond, maar het is duidelijk 

dat het toedienen van het antilichaam alleen onvoldoende resultaat oplevert. 

In het Radboudumc is een uniek systeem ontwikkeld waarbij we in staat zijn grote hoeveelheden killer 

cellen te kweken. In dit onderzoek wordt op gekweekte cellen getest wat het antitumorcel effect is van de 

combinatie antilichaam/killer cellen op een niertumor.

Bijlage Besteding: overige projecten

Dr. Egbert Oosterwijk 

Universitair hoofddocent, afdeling Urologie,

Radboudumc
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Project 6
Nieuwe therapeutische benaderingen voor blaaskanker

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKER

Dr. Egbert Oosterwijk, universitair hoofddocent Urologie, Radboudumc

KOSTEN

Projectkosten: € 100.000

Geworven: € 70.000

ONDERZOEK

Blaaskanker is een veel voorkomende ziekte in Nederland bij zowel mannen als vrouwen. Blaaskanker wordt 

behandeld met het wegschrapen van de poliep uit de blaas en nabehandeling met blaasspoelingen. 

Deze blaasspoelingen zorgen er voor dat de poliepen minder vaak terugkeren, maar gemiddeld komen ze 

toch nog bij de helft van de patiënten terug.

We zijn hard op zoek naar nieuwe middelen om de blaas te spoelen, andere middelen om de operatie van de 

blaas mee te ondersteunen of zelfs te vervangen, en optimalisatie van de huidige behandelingen. 

Twee nieuwe technieken worden onderzocht.

Bijlage Besteding: overige projecten

Prof. dr. Fred Witjes

Uroloog-  oncoloog, afdeling Urologie,

Radboudumc
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Focusproject 1
Verbeteren van de prognose van patiënten met voorloperstadia van schaamlipkanker

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKER

Dr. Joanne de Hullu, gynaecoloog, Radboudumc

KOSTEN

Projectkosten: € 50.000

Doelbesteed: € 15.000

Geworven: € 35.000 

ONDERZOEK

Schaamlipkanker is redelijk goed te behandelen, maar vraagt wel uitgebreide operaties en heeft veel 

impact op de psychosexuele beleving. Het kan ontstaan vanuit een chronische huidaandoening van de 

geslachtsorganen, maar lang niet alle patiënten met die huidaandoening krijgen schaamlipkanker. Tot nu 

toe weten we niet welke patiënten welke wel en welke niet een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen 

van deze vorm van kanker.

In dit onderzoek gaan we op zoek naar de genetische en immunologische karakteristieken van de voorstadia 

van schaamlipkanker, om zo te leren voorspellen welke patiënten een verhoogd risico hebben. Juist deze 

patiënten vragen een intensief controleschema om het ontstaan van een vulvacarcinoom te voorkómen.

Bijlage Werving: focusprojecten

Dr. Angela van Tilborg

Wetenschappelijk onderzoeker Gynaecologische Oncologie,

Radboudumc
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Focusproject 2
Minder bijwerkingen, meer resultaat

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKER

Prof. dr. David Burger, Plaatsvervangend hoofd ziekenhuisapotheker, Radboudumc

KOSTEN

Projectkosten: € 25.000

Doelbesteed: € 13.100

Geworven: € 11.900

ONDERZOEK

Patiënten die kanker overleven, moeten in het ziekenhuis vaak zware chemotherapie en bestraling 

ondergaan met nare bijwerkingen. Nog wel, want er komen steeds meer medicijnen die patiënten thuis 

kunnen innemen. 

Er zijn nu nieuwe medicijnen die kanker heel gericht kunnen bestrijden, maar de patiënt moet deze 

medicijnen dan wel continu slikken. Dat is alleen vol te houden als er geen of weinig ernstige bijwerkingen 

zijn. Daarom is het belangrijk om onderzoek naar de juiste dosering van deze nieuwe medicijnen te doen. 

Op dit moment is de dosering voor iedereen gelijk, waardoor het niet zeker is of de voorgeschreven dosering 

wel de optimale dosis is met de minste bijwerkingen.

Bijlage Werving: focusprojecten

Dr. Nielka P. van Erp

Ziekenhuisapotheker,

Radboudumc
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Focusproject 3
Hoge resolutie bronchoscopie bij longkanker

HOOFDONDERZOEKER

 

KOSTEN

Projectkosten: € 17.500

Geworven: € 17.500

ONDERZOEK

Longkanker is de belangrijkste oorzaak van sterfte aan kanker in Nederland. De luchtwegen kunnen van 

binnen worden bekeken met een bronchoscoop. Bronchoscopie is een onderzoek van de luchtwegen waarbij 

ook kleine stukjes weefsel kunnen worden weggenomen voor nader laboratoriumonderzoek. 

Het bekijken van de luchtwegen moet beter en we willen dit onderzoeken. Doel van het onderzoek is te 

onderzoeken of er een diagnostische meerwaarde is in vergelijking met reguliere videobronchoscopie en 

autofluorescentie bronchoscopie waarmee fluorescerende beelden gemaakt kunnen worden.

Bijlage Werving: focusprojecten

Dr. Erik van der Heijden 

Longspecialist,

Radboudumc
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Focusproject 4
Nieuwe behandeling met hormonen voor een zeldzame speekselklierkanker

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKERS

Prof. dr. P. Slootweg, afdeling Pathologie, Radboudumc

Prof. dr. J. Schalken, hoogleraar Experimentele Urologie, afdeling Urologie, Radboudumc

Dr. M. Ligtenberg, hoofd laboratorium, afdeling Genetica, Radboudumc

Dr. B. Tops, klinisch moleculair bioloog, afdeling Pathologie, Radboudumc

KOSTEN

Projectkosten: € 90.000

Geworven: € 11.000

ONDERZOEK

Bij speekselklierkanker wordt de diagnose pas laat gesteld en nieuwe behandelingen die wel in ontwikkeling 

zijn voor de vaak voorkomende kankersoorten, worden nauwelijks onderzocht of ingezet voor deze 

zeldzamere kankersoort. Vijf oncologen van het Radboudumc, waaronder dr. Carla van Herpen, willen een 

vuist te maken en patiënten met speekselklierkanker een langer en beter leven te geven. We willen weten 

waarom de ene helft goed reageert op behandeling met hormonen en de andere helft niet.

Bijlage Werving: focusprojecten

Dr. Carla van Herpen

Internist-oncoloog, afdeling Medische Oncologie,

Radboudumc
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Focusproject 5
Effectievere en minder pijnlijke behandeling bij dikkedarmkanker

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKERS

Prof. dr. K.C.P. Visser

Prof. dr. W.T.G. van der Graaf

Drs. S. van der Wal

Drs. S.A.S. van den Heuvel

Dr. J. Tol

Dr. M.A.H. Steegers

afdeling Medische Oncologie, Radboudumc

KOSTEN

Projectkosten: € 30.000

Geworven: € 11.000

ONDERZOEK

In Nederland wordt jaarlijks bij 12.700 mensen dikke darmkanker vastgesteld. Per jaar overlijden ruim 5.000 

mensen aan deze ziekte. Tot 70% van deze patiënten ontwikkelt een pijnlijke beschadiging van de kleine 

zenuwvezels (een plyneuropathie) door de behandeling met het kankerremmend medicijn oxaliplatin. 

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we niet alleen de zeer pijnlijke en invaliderende klachten voor 

patiënten met dikke darmkanker voorkomen, maar ook de behandeling effectiever maken.

Bijlage Werving: focusprojecten

Dr. Sandra Radema 

Medisch oncoloog,

Radboudumc
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Focusproject 6
Het onschadelijk maken van cellen die de afweer tegen eierstokkanker onderdrukken

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKERS

Prof. I. J. de Vries, afdeling Tumor Immunologie, Radboudumc

Prof. dr. L.F.A.G. Massuger, afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Radboudumc

Dr. P.B. Ottevanger, afdeling Medische Oncologie, Radboudumc

KOSTEN

Projectkosten: € 30.000

Geworven: € 16.600

ONDERZOEK

Tumorcellen onderdrukken de natuurlijke afweer van ons lichaam om te kunnen groeien. Door het uitscheiden

 van stoffen en het aantrekken van cellen die de afweer remmen is het voor de T-cellen die tumorcellen 

moeten opruimen moeilijk om hun werk goed te doen.

Recent hebben we gevonden dat er nog een ander celtype betrokken is bij het onderdrukken van de afweer. 

Om ook deze cellen te kunnen uitschakelen zodat ze de afweer niet meer kunnen onderdrukken, moeten 

we eerst inzicht krijgen in hoe ze werken. In dit project willen we bekijken hoe ze werken en natuurlijk veel 

belangrijker: hoe we ze kunnen uitschakelen om wel een goede afweer tegen kanker te kunnen krijgen.

Bijlage Werving: focusprojecten

Ghaith Bakdash

PhD, afdeling Tumor Immunologie,

Radboudumc
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Project 1
MRI-onderzoek met nano-vloeistof naar uitzaaiingen van prostaatkanker in de klieren

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKERS

Dr. Roger E.M. Brüggemann, Senior klinische apotheker, Radboudumc

Dr. Ir. Henk-Jan Huisman, Wetenschappelijk onderzoeker ICT/fysica, Radboudumc

KOSTEN 

Projectkosten: € 200.000

Geworven: € 14.710

ONDERZOEK

In 2014 heeft een enorme vooruitgang plaats gevonden op het gebied van de Nano-MRI: het Radboudumc 

is er mede dankzij eerdere giften in 2014 in geslaagd Nano-MRI weer beschikbaar te stellen voor de patiënt. 

Zo’n 200 patiënten met prostaatkanker hebben er hierdoor gebruik van kunnen maken. Ons doel is om 

uiteindelijk dit middel voor alle kankersoorten voor alle patiënten in de wereld tegen een betaalbare prijs 

beschikbaar te maken. 

We willen grote stappen zetten door het uitvoeren van meerdere wetenschappelijke studies waarin de waarde 

van Nano-MRI wordt aangetoond. Dit is namelijk essentieel om het uiteindelijke doel van wereldwijde 

implementatie te behalen. Met dit onderzoek willen we bereiken dat satellietuitzendingen bij honderden 

patiënten met prostaatkanker in een zeer vroeg stadium opgespoord kan worden.

Bijlage Werving: overige projecten

Prof. dr. Jelle Barentsz 

Radioloog,

Radboudumc
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Project 2
Beter gezond, fase 2

HOOFDONDERZOEKERS

KOSTEN

Projectkosten: € 200.000

Geworven: € 2.923

ONDERZOEK

Kanker kan je treffen wanneer je erg gezond leeft, maar het risico om kanker te krijgen kunnen we zelf meer 

beïnvloeden dan we denken. Een gezonde leefstijl kan er toe bijdragen dat het aantal patiënten met kanker 

daalt met meer dan 30%. Preventie van kanker is mogelijk bij familieleden van mensen met erfelijke kanker, 

maar ook voor mensen zonder erfelijke aanleg is preventie mogelijk. Onderzoek en lifestyle verandering zijn 

hiervoor noodzakelijk. 

In fase 2 van Beter Gezond wordt een voorlichtingslijn opgezet, een website met een kennisbank en wordt 

APP (E-lifestyle coach) en database doorontwikkeld.

Bijlage Werving: overige projecten

Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge

Internist – oncogeneticus, afdeling Genetica,

Radboudumc

Prof. dr. Bart Kiemeney

Department for Health Evidence,

Radboudumc



Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2015  53

Project 3
Move2Live: preventie van en herstel na kanker in relatie tot bewegen

HOOFDONDERZOEKER

 

KOSTEN

Projectkosten: € 50.000

Geworven: € 22.896 

ONDERZOEK

Steeds meer studies laten zien dat bewegen bescherming biedt tegen het ontstaan van kanker. Bewegen, 

en de daaraan gerelateerde fitheid, kan ook helpen bij het herstel na kanker. Toch weten we over de relatie 

bewegen en kanker ook nog heel veel niet.

Het Radboudumc beschikt over onderzoeksgegevens voor wat betreft bewegen en gezondheid van 22.000 

mensen. Dit zijn mensen die hebben meegedaan aan de Nijmeegse Vierdaagse en Zevenheuvelenloop 

onderzoeken (2011-2015). We weten van deze mensen het beweegpatroon in het verleden en de huidige 

fysieke activiteiten. Ook weten we wie er kanker gehad hebben en welke vorm. Deze database biedt de 

unieke mogelijkheid om de relatie bewegen en kanker verder uit te diepen en de relatie bewegen en 

herstel na kanker te begrijpen.

Bijlage Werving: overige projecten

Prof. dr. Maria Hopman

Hoogleraar Fysiologie,

Radboudumc



Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2015  54

Bijlage Werving: overige projecten

Project 4
Nieuwe therapeutische benaderingen voor blaaskanker

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKER

Dr. Egbert Oosterwijk, universitair hoofddocent, afdeling Urologie, Radboudumc

KOSTEN

Projectkosten: € 100.000

Geworven: € 70.000 

ONDERZOEK

Blaaskanker is een veel voorkomende ziekte in Nederland bij zowel mannen als vrouwen. Ruim 3.000 

patiënten hebben een niet invasieve vorm van blaaskanker (“poliepen”). Dit wordt behandeld met het 

wegschrapen van de poliep uit de blaas en nabehandeling met blaasspoelingen. Deze blaasspoelingen 

zorgen er voor dat de poliepen minder vaak terugkeren, maar gemiddeld komen ze toch nog bij de helft 

van de patiënten terug. 

Dit komt niet in de laatste plaats omdat de middelen die worden gebruikt voor de blaasspoelingen erg oud 

zijn. Nieuwe ontwikkelingen zijn er helaas niet veel, en zeker nog niet zo ver dat ze in de dagelijkse praktijk 

gebruikt kunnen worden. We hebben nu de unieke mogelijkheid om twee mogelijk nieuwe technieken om 

de blaas te spoelen te onderzoeken en met elkaar te vergelijken en te beslissen welke techniek eventueel 

superieur is. 

Prof. dr. Fred Witjes

Uroloog-  oncoloog, afdeling Urlogie,

Radboudumc
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Project 5
Keuzehulp bij blaasverwijdering na blaaskanker

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKER

Dr. J.J. van Tol-Geerdink, afdeling Radiologie, Radboudumc

KOSTEN

Projectkosten: € 70.000

Geworven: € 30.000

ONDERZOEK

Patiënten waarbij de blaas wordt verwijderd in verband met blaaskanker, staan voor een moeilijke keuze 

tussen een stoma of een nieuwe (darm)blaas voor de afvoer van urine. Beide behandelopties hebben voor- en 

nadelen. Er is geen “beste” behandeling aan te wijzen. 

Het doel van dit project is om patiënten te ondersteunen bij het maken van een individuele afweging tussen 

de voor- en nadelen. Er zal een keuzehulp getest worden in de dagelijkse praktijk. Bovendien zal een website 

worden opgezet die de keuzehulp direct inzetbaar maakt en wordt foldermateriaal ontwikkeld.

Bijlage Werving: overige projecten

Prof. dr. Fred  Witjes

Uroloog, oncoloog, afdeling Urologie,

Radboudumc
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Bijlage Werving: overige projecten

Project 6
Betere inschatting van agressiviteit van prostaatkanker  

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKERS

Prof. dr. Jack. Schalken, afdeling Urologie, Radboudumc

Prof. dr. Jelle Barentsz, afdeling Radiologie, Radboudumc

Prof. dr. Fred Witjes, afdeling Urologie, Radboudumc

Dr. Jeroen Van der Laak, afdeling Pathologie, Radboudumc

KOSTEN

Projectkosten: €30.000

Geworven: € 4.114

ONDERZOEK

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen en tweede in kanker gerelateerde 

doodsoorzaak. PSA (prostaat-specifiek antigeen) is een eiwit dat in het bloed voorkomt en alleen door de 

prostaat wordt gemaakt. De hoeveelheid eiwit kan worden gemeten met een PSA-test om mogelijke tumoren 

op te sporen. Door PSA tests en het nemen van kleine stukjes weefsel (biopten), worden naast agressieve 

tumoren ook veel inactieve tumoren gevonden die geen ingrijpende therapie behoeven. Helaas worden er 

ook belangrijke tumoren gemist en zijn er onvoldoende betrouwbare aanwijzingen in het lichaam om de 

agressieve tumoren van de inactieve tumoren te onderscheiden.

Met het onderzoek willen wij bewijzen dat een nieuwe en betere manier van het opsporen van actieve 

tumoren in de dagelijkse praktijk kan worden gebruikt. Dit leidt tot minder overbodige prostaatoperaties en 

bovenal een toename van potentieel levensreddende prostaatverwijderingen.

Dr. Christine Hulsbergen – van de Kaa 

Patholoog,

Radboudumc
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Project 7
Behandeling voor osteosarcomen bij kinderen

HOOFDONDERZOEKER

 

CO-ONDERZOEKER

Dr. Roland P. Kuiper, Moleculair bioloog, Radboudumc

KOSTEN

Projectkosten: € 80.000

Geworven: € 40.000

ONDERZOEK

Osteosarcoom is een kwaadaardige tumor die ontstaat in bot. Per jaar wordt in Nederland ongeveer 15 keer 

de diagnose osteosarcoom op de kinderleeftijd gesteld. Dit percentage is de afgelopen 20 jaar nauwelijks 

veranderd. Ook de wijze van behandeling is al decennia nauwelijks aangepast. Om er voor te zorgen dat meer 

kinderen deze tumor overleven, is er behoefte aan nieuwe inzichten en nieuwe therapieën. 

Door osteosarcomen genetisch te onderzoeken met de allernieuwste technieken hopen we te leren hoe deze 

tumoren zijn ontstaan zodat betere afstemming van de therapie mogelijk is, en aangrijpingspunten voor 

nieuwe therapieën kunnen worden ontwikkeld.

Bijlage Werving: overige projecten

Dr. Marjolijn Jongmans

Klinisch geneticus,

Radboudumc
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Bijlage Werving: overige projecten

Project 8
Betere behandeling van de ziekte van Kahler start bij betere diagnostiek

HOOFDONDERZOEKER

 

KOSTEN

Projectkosten: € 10.000

Geworven: € 3.778

ONDERZOEK

De ziekte van Kahler (ook wel Multipel Myeloom genoemd) is een ernstige vorm van bloedkanker. Er zijn de 

laatste jaren steeds betere behandelingen gekomen voor patiënten met de ziekte van Kahler. Om te bepalen 

welke behandeling aan welke patiënt gegeven moet worden en wat het effect daarvan is op de patiënt, is 

er een nieuwe generatie bloedtesten ontwikkeld. Deze nieuwe bloedtesten hebben de diagnostiek sterk 

verbeterd, maar bij sommige patiënten geven de nieuwe bloedtesten afwijkende resultaten die we nog niet 

volledig begrijpen. Deze kennis is uiteraard wel van belang om de diagnostiek verder te verbeteren. 

Dit onderzoek draagt bij aan meer kennis over een betere behandeling en diagnose van de ziekte van Kahler.

Dr. Hans Jacobs

Medisch Immunoloog,

Radboudumc
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