
Prof. dr. Bart Kiemeney
Voorzitter Radboud Oncologie Fonds

‘Ik vertel altijd over de twee hoofdredenen waarom er steeds 

minder mensen aan kanker overlijden. Eén: we roken met  

z’n allen minder. Twee: mensen geven geld aan onderzoek.’ 

‘Ik ben altijd weer onder de indruk nadat ik donateurs heb  

gesproken. De verhalen die mensen vertellen, wat ze hebben 

meegemaakt. Dat ze willen investeren in onderzoek, omdat  

ze het voor anderen beter willen maken. Dat is precies  

wat wij ook willen en kunnen doen, dankzij deze mensen.  

In één woord: geweldig.’

Dr. Niven Mehra
Internist-oncoloog

‘Ik wil mensen met uitgezaaide kanker effectiever behandelen. 

Ik bekijk mijn patiënten daarvoor op moleculair niveau. Elk 

stukje van het DNA gaan we na: zijn er afwijkingen waardoor 

de kanker is ontstaan? En kunnen we precies voor die afwijking, 

voor die persoon, een therapie ontwikkelen?’ 

‘Zo behandelen we nu kleine groepjes patiënten, maar wel  

heel effectief. Mijn doel is om elke nieuwe patiënt zo vroeg  

mogelijk in kaart te brengen. Zodat de eerste behandeling  

meteen de juiste is.’

‘Elke therapie op maat is een zoektocht, ja. Maar mijn ervaring  

is: als je maar blijft zoeken, vind je uiteindelijk de oplossing.  

En kunnen we mensen genezen.’ 

Annette Beerens
Ex-patiënt

‘Ineens had ik darmkanker. Had. Want nu, een jaar later, 

niet meer.’  

‘Ik stond letterlijk op knappen. De operatie was mijn redding,  

de diagnose ontluisterend, de tijd erna pittig. Ik moest acht  

chemokuren. Na de vierde keer twijfelde ik of ik door wilde  

gaan, kón gaan. Toen kwam mijn arts met nieuwe resultaten  

uit onderzoek: vijf behandelingen leverden hetzelfde resultaat  

als acht. Na de vijfde kuur ben ik gestopt. Die samenwerking,  

die regie over mijn traject, dat was belangrijk voor me.’

 

‘En nu? Ik ben er. Ik leef. Anders. Meer in het moment,  

dankbaarder. Soms verdrietig. Ik sta weer op het schoolplein. 

Ik begin voorzichtig terug te kijken, en vooruit. Ja, ik leef.  

Ik heb zin in het nieuwe.’  

In het Radboudumc werken we samen aan een betere toekomst 
voor mensen met kanker. Maar we kunnen het niet alleen, we 
hebben uw hulp hard nodig. Steunt u ons met een donatie? Vul 
dan de antwoordkaart in, want ook uw gift zorgt voor méér 
onderzoek, méér genezing en mínder kanker.

Deze machtigingskaart kunt u uitknippen en gratis opsturen  
(graag in een dichte envelop) naar:
Radboudumc
T.a.v. Radboud Oncologie Fonds (Huispost 824)
Antwoordnummer 540
6500 HB Nijmegen

 

SEPA-Machtiging (doorlopend/eenmalig)
Ja, ik machtig het Radboud Oncologie Fonds om onderstaand  
bedrag periodiek van mijn rekening af te laten schrijven:

 € 5,-      € 8,-      € 10,-      ander bedrag, namelijk €   

Dit bedrag mag per:  maand      kwartaal      half jaar      jaar   
van mijn rekening worden afgeschreven.

 Ik wil éénmalig een bedrag geven, namelijk €  

Rekeningnr. (IBAN):
 
(Bedrijfsnaam):

Naam:   Dhr.   Mevr.

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:
 
Land:

Telefoonnummer:

Geboortedatum (min. 18 jaar):   

E-mailadres:

  Ik blijf graag per e-mail op de hoogte van nieuws over en manieren  
waarop ik kan bijdragen aan Kankeronderzoek in het Radboudumc.

 
Datum: 
 
Plaats: 

Graag verwijzen we u naar onze website. Daar hebben we precies beschreven hoe we met 

uw persoons- en donatiegegevens omgaan: www.radboudoncologiefonds.nl/privacy

Prof. dr. Carla van Herpen
Hoogleraar zeldzame kanker

‘Ik wil graag mensen samenbrengen om kennis te vergroten, 

ervaringen uit te wisselen en krachten te bundelen. Alleen  

zó kunnen we stappen zetten in onze strijd tegen kanker.’ 

‘Met collega-artsen en collega-onderzoekers samenwerken 

is enorm waardevol. Ook patiënten zijn hierin voor mij zeer  

belangrijk. Zij vertellen ons hun persoonlijke verhaal. Daar  

krijgen we nieuwe ideeën voor onderzoek van, en zo kunnen  

we de best mogelijke behandelingen ontwikkelen.’

‘Onderzoek doen naar kanker is mijn passie. Het voegt echt  

iets toe aan mijn leven: samen met stuk voor stuk bijzondere  

en zeer betrokken mensen een vuist maken tegen kanker.’

Méér geld          Méér onderzoek Méér genezing   Minder kanker  Ik word donateur!  

Handtekening:



Méér geld          Méér onderzoek Méér genezing      Minder kanker  

Word vriend van:

Elke donatie voor onderzoek naar 

kanker zorgt voor meer genezing.

Meer geld zorgt voor minder kanker. 

Daar wordt iedereen gelukkig van. 

Machtigingsvoorwaarden
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming  

aan het Radboud Oncologie Fonds om de (ondertekende) 

incasso-opdracht naar uw bank te sturen zodat deze geld  

van uw rekening af kan schrijven overeenkomstig uw  

incasso-opdracht aan het Radboud Oncologie Fonds. 

Als u het niet eens bent met een afschrijving dan kunt  

u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht  

weken na afschrijving contact op met uw bank. 

Mocht u de incasso willen beëindigen, dan kunt u dat  

eenvoudig doen door te bellen of te mailen met ons fonds. 

Naam incassant

Stichting Radboud Oncologiefonds

Geert Groteplein Zuid 10

6525 GA  Nijmegen

Incassant ID: NL55 ZZZ 563 777 890 000

geld 
   maakt
 gelukkig

Radboud Oncologie Fonds 

Postbus 9101, huispost 824

6500 HB Nijmegen

(024) 36 68 328

info@radboudoncologiefonds.nl

www.radboudoncologiefonds.nl

Het Radboud Oncologie Fonds heeft een ANBI-status. Hierdoor hoeven 

wij geen schenkbelasting te betalen over uw gift. Ook betalen wij geen 

erfbelasting over ontvangen erfenissen. Voor u betekent dit dat uw gift 

binnen de inkomstenbelasting (IB) aftrekbaar is. 
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