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In deze nieuwsbrief

Samenwerken voor de patiënt

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief 2012 van 
de stichting VUmc CCA. U leest in deze 
nieuwsbrief over de ontwikkelingen in de 
zorg en het onderzoek van VUmc Cancer 
Center Amsterdam en over de activiteiten en 
projecten die door de stichting VUmc CCA zijn 
georganiseerd en gerealiseerd.

Zo zijn er begin van dit jaar zes nieuwe 
onderzoeksprojecten gehonoreerd voor 
ondersteuning vanuit de stichting VUmc CCA 
passend binnen de onderzoeksspeerpunten 
van het instituut, namelijk onderzoek naar 
verbetering voor vroegdiagnostiek, het toepassen 
van therapie op maat en de kwaliteit van leven 
voor patiënten met kanker. Over de resultaten 
van dit onderzoek zullen we u zo goed mogelijk 
op de hoogte houden via deze nieuwsbrief. Ook 
worden in deze nieuwsbrief enkele belangrijke 
onderzoekspublicaties toegelicht en krijgt u in 
het terugkerende item: therapie op maat, dit keer 
een update vanuit de afdeling pathologie van 
Danielle Heideman.    

Ook geven we een impressie van de 
stichtingsactiviteiten zoals bijvoorbeeld het 
Family dinner, de activiteiten rondom de 
Vrienden van het CCA ten aanzien van de 
vroegdiagnostiek, en de TCS Amsterdam 
Marathon. 

Als laatste wil ik u kort inlichten over de 
ontwikkelingen in de zorg in Nederland en in 
het bijzonder rondom Amsterdam. Het VUmc 
CCA participeert zeer actief om de kwaliteit 
van de zorg voor de patiënt met kanker verder te 
verbeteren. In het afgelopen jaar zijn we vanuit 
het VUmc CCA druk bezig om een intensieve 
samenwerking met het Academisch Medisch 
Centrum Amsterdam gestalte te geven. Wij 
verwachten dat door de krachten op het gebied 
van zorg en onderzoek voor de patiënt met 
kanker verder te bundelen, de kwaliteit van 
de zorg voor de individuele patiënt verder zal 
verbeteren. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken 
aan intensieve samenwerking tussen chirurgen 

die heel gespecialiseerd zijn om specifieke 
ingewikkelde, niet vaak voorkomende, operaties 
uit te voeren zoals bijvoorbeeld tumoren van de 
slokdarm of alvleesklier. 

De expertise van het AMC en VUmc CCA is 
voor een groot deel complementair, maar door 
bepaalde diagnostiek en behandelingen meer 
te concentreren en beter samen te werken in 
de organisatie van zorg en onderzoek kunnen 
we de oncologische zorg in Nederland verder 
verbeteren. 

Samen met onze oude en nieuwe sponsors en 
partners hopen we een belangrijke bijdrage te 
blijven leveren aan het onderzoek naar en de 
zorg voor patiënten met kanker. 

Henk Verheul 
hoofd afdeling medische oncologie en  
directeur VUmc CCA

Voorwoord

Het doel van de Stichting VUmc CCA zoals vastgelegd in de statuten: het bevorderen, verrichten dan wel doen verrichten van klinisch, toegepast en fundamenteel wetenschappelijk 
oncologisch onderzoek én het faciliteren daarvan. Dit betekent: het mogelijk maken van onderzoek naar nieuwe diagnostiek en ontwikkelingen op het gebied van nieuwe 
behandelmethoden van kanker in VU medisch centrum te Amsterdam. Het opstarten en bevorderen van toegepast onderzoek (‘translationeel research’) op het gebied van nieuwe 
oncologische onderzoekslijnen. Het bevorderen en mogelijk maken van projecten en faciliteiten op het gebied van welzijn en welbevinden van patiënten voor en na klinisch onderzoek.  
Door middel van de nieuwsbrief worden relaties van de stichting VUmc CCA op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, activiteiten en fondsenwerving.

Steun stichting VUmc CCA, ABN AMRO 44 50 40 459

deze Nieuwsbrief is een 

 uitgave van stichting  
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wELZIJNoNdErZoEKFACILITEITEN

VUmc CCA gebruikt donaties voor  
het realiseren van faciliteiten als 
apparatuur en gebouwen, het initiëren 
van grensverleggend onderzoek en het 
bevorderen van het welzijn van onze 
patiënten.

Patiënten genieten van smakelijk hapje
Tijdens de proeverij serveert Trudy van Mens, gastvrouw op de  
poli (links op de foto) een aubergine- tomatencrèmesoep en Lenny 
Jansen, vaste medewerker Foodbar, een ijskoude appelmousse. 
De hapjes worden in samenwerking met de diëtist en de afdeling 
voeding door de keuken in VUmc bereid. Voeding is belangrijk 
voor de conditie van kankerpatiënten. Soms hebben patiënten 
weinig of geen trek en ook de smaak kan veranderd zijn. Daarom  
is er iedere tweede woensdag van de maand een proeverij in  
de Foodbar van poli VUmc CCA – diagnose en behandeling.  
De patiënten krijgen de recepten van de hapjes mee naar huis.

zie pagina 4
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CoLUmN 

Kumindamentu for di Korsow - Groeten uit Curaçao

Stay in touch met Bob Pinedo

Fundashon Prevenshon heeft in 2011 zijn eerste officiële 
en volledige jaar gedraaid. Een jaar waar iedereen trots 
op kan zijn die betrokken is bij de organisatie. Het 
afgelopen jaar is met veel passie een start gemaakt met het 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker. De aandacht richtte 
zich vooral op het verder uitwerken van de visie. Doel is 
bijdragen aan het welzijn van de Curaçaose bevolking 
in de strijd tegen kanker en het ontwikkelen van de 
gezondheidszorg. 

In 2011 zijn 6.275 vrouwen voor het borstkankeronderzoek 
bereikt. In 2012 wil Fundashon Prevenshon minimaal 13.000 
vrouwen uitnodigen. Het streven is dat tenminste de helft 
van deze vrouwen ook daadwerkelijk komt en onderzocht 

kan worden. Deze aanpak moet ertoe leiden dat binnen 
twee jaar alle vrouwen tussen de 30 en 60 jaar een oproep 
voor het eerste onderzoek hebben ontvangen. 

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Per augustus 2012 wil Fundashon Prevenshon beginnen 
met het uitvoeren van het project Bevolkingsonderzoek 
naar baarmoederhalskanker op Curaçao. Hierin wil men 
meegaan in het nieuwe tijdperk en de moderne HPV-DNA 
techniek op dit gebied toepassen. Het project zal in nauwe 
samenwerking worden uitgevoerd met prof.dr. Gemma 
Kenter, hoofd van de Amsterdamse afdeling oncologische 
gynaecologie, vanuit VUmc CCA. Dit project wordt mede 
mogelijk gemaakt dankzij het afscheidscadeau Stay in Touch.

Bij zijn afscheid als hoogleraar geneeskundige oncologie in oktober 2008 sprak Bob Pinedo de wens uit om vooral ‘in touch’ 
te blijven met VUmc. Met zijn afscheidscadeau, het project Stay in Touch, worden projecten gefinancierd – zowel in de 
nieuwe polikliniek oncologie in Amsterdam als in het door hem opgerichte centrum voor vroegdiagnostiek van borst- en 
baarmoederhalskanker op Curaçao – gericht op communicatie en samenwerking.

TCS Amsterdam Marathon 
rent voor CCA
In 2012 is VUmc CCA officieel begunstigde van de TCS Amsterdam 
Marathon, met 35.000 deelnemers de grootste internationale 
marathon van Nederland. TCS is tot en met 2015 titelsponsor van dit 
evenement. Dit betekent dat VUmc CCA niet alleen financieel, maar 
ook met gratis publiciteit wordt gesteund en er aandacht wordt 
gegenereerd voor het belang van kankeronderzoek. “Ik ben er trots 
op dat TCS het VUmc Cancer Center Amsterdam gaat ondersteunen. 
Hiermee kunnen we als VUmc CCA nog meer invulling geven aan 
onze missie om de levensverwachting van mensen met kanker te 
verbeteren”, stelt Henk Verheul.  
Ook Sander van der Laan is enthousiast. “Fantastisch dat de TCS 
Amsterdam Marathon haar steun wil geven aan VUmc CCA. Sport en 
gezondheid gaan hand in hand. Ik hoop dat veel lopers en bedrijven 
een steentje kunnen bijdragen”, aldus de voorzitter van Stichting 
VUmc CCA en COO Ahold, algemeen directeur Albert Heijn. 
TCS levert IT-services, adviesdiensten en bedrijfsoplossingen en is 
onderdeel van de Tata Group. Dit wereldwijd opererende Indiase 
conglomeraat steunt al ruim tachtig jaar kankeronderzoek over de 
hele wereld. Bij het hoofdkantoor in Mumbai is zelfs een Tata Memorial 
Hospital gerealiseerd. “Iets terugdoen voor de samenleving en 
bijdragen aan maatschappelijk welzijn, dat zijn kernwaarden van TCS”, 
aldus Shankar Narayanan, algemeen directeur van TCS UK & Benelux. 

Het vakgebied oncologie is in de afgelopen 
decennia sterk veranderd. We krijgen 
steeds meer inzicht in de verschillende 
processen die zich afspelen in de tumorcel, 
zoals groeifactoren die aanzetten tot 
deling van een cel, maar ook hoe de 

energiehuishouding wordt gereguleerd. 
De mogelijkheid om de biologie van 
tumoren volledig te karakteriseren wordt 
werkelijkheid. Niet alleen kunnen we 
genetische afwijkingen in een tumor 
opsporen, maar we kunnen nu ook de 

actieve factoren determineren die het 
gedrag van een tumorcel bepalen. Ook in 
deze editie van de nieuwsbrief belichten we 
een onderdeel van dit onderzoeksterrein en 
de opmars van ‘therapie op maat’. 
Henk Verheul

VUmc CCA investeert in innovatief en grensverleggend kankeronderzoek.  
Internationaal timmert VUmc CCA aan de weg met het ontwikkelen van nieuwe tech nologische 
toepassingen in het kankeronderzoek. Hoe gaat dit onderzoek het verschil maken?  

hET VErsChIL

‘Therapie op maat’ dankzij verfijnde moleculaire diagnostiek

Tumorkenmerken steeds nauwkeuriger bepaald
Daniëlle Heideman

Binnen het laboratorium van de 
moleculaire pathologie van VUmc 
worden de onderzoeksresultaten zo snel 
mogelijk in praktische toepassingen 
vertaald. De ontwikkelde moleculaire 
diagnostiek komt direct ten goede aan de 
patiënt. Zodra de ‘biologie’ van de tumor 
goed in kaart gebracht is kan de ‘therapie 
op maat’ beginnen.

Meten
Een gerichte nieuwe behandelmethode, 
‘therapie op maat’, is veelal alleen succesvol 
bij die patiënten van wie de tumor 
specifieke kenmerken bezit. Namelijk dat 
de groei en overleving van de tumorcellen 
afhankelijk is van veranderde biologische 
kenmerken die worden bepaald door 
veranderingen in het DNA en specifieke 
eiwitten. Als we de biologische kenmerken 
beter kennen is het vaak mogelijk om de 
tumorcellen specifiek te remmen. 

Het is dus belangrijk om bij patiënten met 
kanker te meten welke tumorkenmerken 
aanwezig zijn om zodoende een rationele 
keuze voor een ‘therapie op maat’ te 
kunnen maken. Alleen op die manier krijgt 
de patiënt de meest optimale therapie 
toegediend. In VUmc CCA wordt zowel 
op DNA-niveau als op eiwitniveau 
onderzoek gedaan naar het vastleggen 
van de specifieke tumorkenmerken die 
belangrijk zijn voor de keuze van therapie 
voor de individuele patiënt.
Hoe eerder een juiste diagnose kan 
worden gesteld, hoe eerder de behandeling 
gestart kan worden. In de afgelopen jaren 
is een scala aan geavanceerde moleculair 
biologische tech nieken ontwikkeld die 
de DNA-veranderingen van tumorcellen 
nauwkeurig en snel in kaart kunnen 
brengen en waarmee patiënten succesvol 
‘therapie op maat’ hebben gekregen in het 
VUmc CCA. 

Laboratoriumtest
Een goed voorbeeld is de ontwikkelde 
laboratoriumtest voor het bepalen van 
veranderingen in het DNA dat codeert 
voor EGFR, een eiwit dat de groei van 
tumorcellen stimuleert. De praktische 
toepassing van deze test binnen het 
laboratorium van de moleculaire 
pathologie van VUmc zorgt ervoor dat 

patiënten met longkanker binnen een 
week weten of ze wel of niet behandeld 
kunnen worden met een middel dat 
EGFR remt. Dus, deze richting van het 
onderzoek heeft in de kliniek tot een 
belangrijke bijdrage geleid.

Ondertussen gaan de ontwikkelingen 
verder. Inmiddels is het mogelijk om 
met een tech niek die bekend staat als 
‘massively parallel sequencing’ (MPS) 
vele DNA-veranderingen (massief ) in 
één experiment (parallel) te bepalen. De 
mogelijkheid om de biologie van een 
tumor volledig te karakteriseren wordt 
nu werkelijkheid. We denken dat we 
in de toekomst letterlijk van patiënt tot 
patiënt de belangrijkste DNA-afwijkingen 
die het gedrag van de tumorcel bepalen, 
kunnen gaan meten. Maar daar is nog veel 
onderzoek voor nodig. De tech niek moet 
zodanig worden bijgesteld dat deze op 
weinig tumormateriaal in slechts enkele 
dagen tijd een laboratoriumuitslag met 
een optimaal behandelplan kan leveren. 
Mede door dit onderzoek zal ook de 
behandeling van de patiënten met kanker 
veranderen. Kortom, indrukwekkende 
ontwikkelingen.

Door wetenschappelijk onderzoek is onze 
kennis van de ‘biologie’ van tumoren de 
laatste jaren enorm toegenomen. We weten 
steeds beter welke processen bepalend zijn 
voor de groei van tumoren. Dit heeft de 
weg geopend naar nieuwe diagnostiek die 
de ‘biologie’ in kaart brengt (moleculaire 
diagnostiek) en gerichte medicatie die op 
de ‘biologie’ aangrijpt (‘therapie op maat’). 

‘Binnen een week weten we of 
een EGFR-remmer zinvol is’

Elmer Mulder, voorzitter van de raad van bestuur van VUmc, Shankar Narayanan 
en Henk Verheul sloten begin dit jaar een overeenkomst tussen TCS en VUmc CCA

Doe ook mee
Vanuit VUmc CCA nemen enthousiaste teams en individuele 
lopers deel aan de marathon. U kunt ook een bijdrage 
leveren! Bijvoorbeeld door mee te lopen met een team van 
uw bedrijf, door lopers binnen uw bedrijf te sponsoren, door 
het VUmc CCA-team te sponsoren of door de opbrengst 
van uw bedrijventeam te verdubbelen. Maar er zijn meer 
mogelijkheden! We vertellen u graag persoonlijk welke.  
Zie www.VUmc.nl/cca-tcsamsterdammarathon of neem 
contact op met Harriette, Elsbeth of Joke op telefoonnummer  
020 444 1058 of via cca@VUmc.nl

Weg open naar gerichtere medicatie
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De avond op 26 maart werd speciaal georganiseerd 
om samen te zijn met een bijzonder gezelschap dat 
zich al meer dan 25 jaar inzet voor de stichting om 

kankeronderzoek in VUmc Cancer Center Amsterdam te 
bevorderen. De gasten werden bedankt voor hun betrokkenheid 
en inzet als bestuurslid en/of als donateur. Voorzitter Sander 
van der Laan riep op om samen de ambities voor de toekomst 
mogelijk te maken zodat het team van artsen en onderzoekers 
van VUmc CCA zich optimaal kan in zetten voor de patiënt. 
Als verrassing presenteerden gastheer Evert Louwman en  
prof.dr. Bob Pinedo een blik op de toekomst tijdens een 
spectaculaire onthulling van een nieuw scanner, een prototype 
PET-MRI, in de theaterzaal. Een film hierover is te vinden op de 
website VUmc.nl/cca. Met de scanner kan zowel de anatomie van 
de patiënt als de biologie van de tumor in beeld worden gebracht.  
De verwachting is dat in de toekomst met deze scanner 
effectiviteit van medicijnen in beeld kan worden gebracht. En 
daarmee wordt het nog beter mogelijk om patiënten therapie op 
maat te bieden. De stichting VUmc CCA heeft toegezegd dit 
project financieel te ondersteunen. 
Inmiddels zijn bij de stichting VUmc CCA verschillende donaties 
voor de PET-MRI ontvangen, maar we zijn er nog niet. Daarom 
hopen wij dat ook u dit belangrijke project mede mogelijk wilt 
maken. U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer  
44 50 40 459 t.n.v. stichting VUmc CCA o.v.v. PET-MRI.

Stichting VUmc CCA is het Louwman Museum zeer erkentelijk 
voor de geweldige gastvrijheid. Samen met de andere sponsors: 
wijnhuis Villa Trasqua, TV Professionals, House of Lords 
catering, Flower Service, Sothys huidverzorging, fotograaf  
Jos van Leeuwen, Aveq audiovisueel en het organisatiecomité 
hebben ze voor een prachtige avond gezorgd.

OncoProteomics Laboratorium 24/7 aan de slag

Het OncoProteomics Laboratorium (OPL) van de afdeling Medische Oncologie bestaat inmiddels bijna zes jaar. In die periode is 
veel bereikt: het OPL staat nationaal en internationaal op de kaart als centrum voor onderzoek naar tumoreiwitten, met meer dan 
50 wetenschappelijke publicaties. Proteomics is ingeburgerd geraakt in veel translationeel speerpuntonderzoek van CCA en het OPL 
participeert in toonaangevende consortia in Nederland. Projectleider Connie Jimenez vertelt: “Het OPL is met name trots op het panel van 
veelbelovende kandidaat biomarkers voor darmkanker screening en op het panel kandidaat biomarkers waarmee patiënten met genetische 
vormen van borstkanker geïdentificeerd kunnen worden.” 
De medewerkers van het OPL hopen dat deze resultaten van het borstkankeronderzoek in de toekomst gaan helpen bij het bepalen van  
de therapie. Verder is het gelukt om in zeer kleine hoeveelheden kankercellen activiteit van eiwitten te meten (phospho-eiwitprofielen). 
Het team verwacht in de komende jaren in de context van therapie op maat, voor individuele patiënten, door selectie van medicijnen beter 
te kunnen behandelen. “Wij zijn de stichting VUmc CCA zeer erkentelijk voor al het vertrouwen en de support in de afgelopen jaren.  
De ontwikkelingen op het gebied van massaspectrometrie gaan razendsnel en instrumenten zijn na vijf jaar bijna 24/7 dienst afgeschreven. 
Het OPL is blij dat de continuïteit in de komende vijf jaar geborgd is doordat het gelukt is om de financiering rond te krijgen (mede 
dankzij een bijdrage van CCA) voor vervanging van de apparatuur uit 2006 door de next generation models.  

Zie voor meer informatie: www.oncoproteomics.nl

Interflow, onderdeel van BAM Techniek, heeft in het 
radionucleïdelaboratorium van het CCA het GMP-hotlab 
gerealiseerd. Cor Boonacker, directeur Interflow, en Jan Al, 
statutair directeur BAM Techniek, waren onder de indruk 
van de vernieuwende manier van diagnose stellen en 
behandelen en de ontwikkelde manier van patiëntenzorg.
Het VUmc CCA en BAM Techniek delen de passie voor 
vooruitgang en ontwikkeling. Door multidisciplinaire 
samenwerking tussen professionele disciplines en met 
de beste faciliteiten en systemen ontwikkelt het VUmc 
CCA nieuwe manieren van diagnostiek en behandeling; 
Dit project is bovendien tastbaar. Deze redenen zijn 
doorslaggevend voor BAM Techniek om het VUmc CCA 
te kiezen.

PAssIE

VUmC CCA BoUwT AAN dE ToEKomsT 

Family Dinner in Louwman Museum 
Tijdens het eerste ‘Family dinner’ waren stichting VUmc CCA en haar relaties te gast in het bijzondere Louwman Museum in 
Den Haag. Het doel van de avond was om het gezelschap te bedanken voor de jarenlange steun aan het VUmc CCA en daarbij 
ook de volgende generatie familieleden te enthousiasmeren.

Bouw 
satelliet 
Hoorn 
in volle 
gang
“Eind 2008 begonnen we met de eerste plannen voor de uitbreiding van de afdeling Radiotherapie in Hoorn in samenwerking 
met Esperanz (oncologisch samenwerkingsverband tussen het Westfriesgasthuis (WFG), Waterlandziekenhuis en Zaans Medisch 
Centrum). Door te investeren in radiotherapie op locatie zijn we in staat om radiotherapeutische zorg aan een grote groep patiënten 
dichter bij huis te bieden”, aldus projectleider Liesbeth Rieter. “Inmiddels zijn we volop aan het bouwen en koersen we aan op de 
behandeling van de eerste patiënt eind 2012. De vaste inrichting zal volgens ‘healing environment’ principes (vergelijkbaar met het 
brightsite concept van VUmc) worden ingevuld. De losse inventaris laten we tevens op deze principes aansluiten.”
Om in Hoorn hoogwaardige patiëntenzorg te kunnen bieden is er naast een mooi gebouw, de versnellers en een CT-scanner 
natuurlijk nog veel meer nodig om de satellietlocatie Radiotherapie van VUmc tot een succes te maken. “Op dit moment zijn we 
bezig met het aannemen en inwerken van extra personeel. Ook zijn er projecten op het gebied van digitalisering gestart om de 
ondersteunende processen tussen Esperanz en VUmc op elkaar aan te laten sluiten. Daarmee is een stap verder gezet om de 
juiste zorg op de juiste plaats te bieden”, vertelt Chiel Bos, onafhankelijk voorzitter van de samenwerkingsgroep Esperanz.

Kijk live mee met de bouwwerkzaamheden via: http://radiotherapie-wfg.live.netcamviewer.nl

VUmc CCA is BAM Tech niek zeer erkentelijk 
voor de steun voor het project en de oproep aan 

relaties en medewerkers om dit ook te doen.  
Hartelijk dank hiervoor!

Vanaf 2012 sponsort BAM Tech niek voor drie jaar het VUmc Cancer 
Center Amsterdam in het kader van haar MVO-doelstellingen. 
BAM Tech niek draagt bij aan het MPS-project (zie pag. 5) om zowel 
de diagnostiek als behandeling van kanker te ondersteunen. Relaties 
van BAM Tech niek konden als nieuwjaarsgeschenk kiezen om een 
donatie aan VUmc CCA te doen en ook medewerkers worden 
geïnformeerd over de doelstellingen van  
VUmc CCA via de nieuwsbrief en website.  
Zie www.bamtech niek.nl/vriendvan. 

BAM Techniek is vriend van VUmc CCA

“Wij realiseren ons dat het trekken van parallellen erg relatief 
is”, zegt Jan Al. “Helaas komen veel mensen in aanraking met 
de ziekte kanker, direct of in de nabije familie of vriendenkring. 
Het is onvermijdelijk, dus ook BAM Tech niek is geconfronteerd 
met deze ziekte. Het voelt goed om een bijdrage te kunnen 
leveren aan het beheersen van deze nog steeds zeer ingrijpende 
en hardnekkige ziekte. Het MPS-tech niek project is een project 
met een zeer tech nische achtergrond. Dit past bij ons.”

GoEd GEVoEL
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dE LIJsT

Bijna anderhalf miljoen voor 
innovatief oncologisch onderzoek 
Stichting VUmc CCA: steun voor innovatief oncologisch onderzoek,  
welzijnsprojecten, faciliteiten en apparatuur

Een van de speerpunten van VUmc CCA is het stimuleren van nieuw translationeel onderzoek. Daarnaast steunt de 
stichting welzijnsprojecten en de aanschaf van apparatuur. VUmc-medewerkers kunnen eens per jaar een aanvraag 
indienen. De wetenschappelijke inhoud van de projecten wordt beoordeeld door de wetenschapscommissie van het 
onderzoeksinstituut, waarna de directie een voordracht doet aan het stichtingsbestuur van VUmc CCA. Voor 2012 is 
voor een totaal van bijna 1,3 miljoen euro aan projecten goedgekeurd.

Advanced PET/MRI to delineate 
glioma infiltration € 150.000

Verbeterde afgrenzing van 
glioom door PET en MR 
beeldvorming

Behandelingen voor glioom, een tumor die 
in de hersenen en soms in het ruggenmerg 
ontstaat, zijn afhankelijk van MRI 
afgrenzing. Het glioom keert nagenoeg 
altijd terug in de rand. In dit onderzoek 
wordt Nederlands eerste PET/MRI 
apparaat gebruikt om met geavanceerde 
beeldvormingstech nieken de afgrenzing voor 
behandeling, zoals operatie en bestraling 
te verbeteren. Dit project onder leiding 
van Philip de Witt Hamer en Frederik 
Barkhoff vindt plaats in samenwerking 
met de klinische afdelingen neurochirurgie, 
neurologie, de beeldvormende afdelingen 
nucleaire geneeskunde en radiologie en de 
afdeling pathologie.

Targeted therapy of precancerous 
fields in head and neck mucosa  
€ 300.000
Doelgerichte behandeling van 
voorloperafwijkingen in de 
slijmvliezen van de bovenste 
lucht- en voedselweg

Tumoren in het hoofd-halsgebied ontstaan 
in voorloperafwijkingen in het slijmvlies die 
veelal niet zichtbaar zijn. Na behandeling 

van de tumor blijven die velden vaak achter 
en veroorzaken weer nieuwe tumoren. In 
dit onderzoek willen Ruud Brakenhoff en 
zijn mede-onderzoekers René Leemans, 
Boudewijn Braakhuis en Victor van 
Beusechem een eerste experimentele therapie 
ontwikkelen door heel doelgericht de 
genen te identificeren waar deze velden van 
afhankelijk van zijn geworden en het normale 
slijmvlies niet. De gedachte is, dat door 
precies die genen te remmen met medicijnen, 
het veld zal verdwijnen zonder dat de 
normale slijmvliezen worden aangetast.

Phosphoproteomics for personalized 
treatment of acute myeloid leukemia 
with kinase inhibitors € 250.464
Op weg naar een behandeling 
op maat van acute myeloïde 
leukemie

Acute myeloïde leukemie (AML) is een 
kwaadaardige en vaak fataal verlopende 
bloedziekte waarvan de oorzaak grotendeels 
onduidelijk is. Wel weten we, dat bij een 
deel van de patiënten bepaalde eiwitten, 
kinases genaamd, abnormaal actief zijn. 
Deze kinases kunnen de cel aanzetten 
tot celdeling en uitrijping verhinderen. 
In sommige gevallen van AML en bij een 
andere vorm van leukemie, chronische 
myeloïde leukemie genaamd, blijkt 

remming van deze overmatige activiteit te 
leiden tot een opzienbarende vermindering 
van de ziekteactiviteit. Jeroen Janssen en 
zijn mede-onderzoekers Connie Jimenez, 
Henk Verheul, Jacqueline Cloos, Gerrit-Jan 
Schuurhuis en Gert Ossenkoppele willen 
met behulp van massaspectrometrisch 
fosfoproteomisch onderzoek meer van 
dergelijke abnormaal actieve kinases bij 
AML identificeren, zodat ze met specifieke 
remmers van deze kinases de ziekte beter 
kunnen behandelen. Dit zal tevens een 
belangrijke basis zijn voor soortgelijk 
onderzoek bij andere vormen van kanker.

Myeloid cell-targeted prodrugs  
€ 149.059
De optimale inzet van 
aminopeptidase remmers bij 
therapie-combinaties

Aminopeptidase remmers vormen een 
nieuwe waardevolle aanvulling voor 
bestaande chemotherapie-combinaties 
van acute myeloide leukemie (AML). 
In dit project gaan Gerrit Jansen en 
mede-onderzoekers Frits Peters en 
Gert Ossenkoppele analyseren welke 
factoren van belang zijn om een optimale 
selectieve targeting van AML cellen 
te bewerkstelligen met prodrugs van 
aminopeptidase remmers. 

To treat or not to treat: prostasome 
prostate cancer diagnostics € 150.000
Kunnen microRNAs in urine 
agressieve prostaatkanker 
identificeren?

Bij de diagnose van prostaatkanker is het 
vaak onduidelijk welke patiënten actieve 
behandeling nodig hebben. Kleine blaasjes, 
uitgescheiden door prostaat kankercellen 
(prostasomen) bevatten korte stukjes RNA 
(microRNA), die in de urine te vinden zijn. 
Met dit onderzoek richten Irene Bijnsdorp, 
Ab Geldof en Michiel Pegtel zich op het 
bestuderen van microRNA’s in urine, die 
kunnen duiden op een agressieve vorm 
van prostaatkanker, ter verbetering van de 
diagnose en behandeling.

Innovative bioluminescent models for 
pancreatic cancer stem cells € 270.423
Model voor optimalisatie 
van behandeling van 
alvleesklierkanker

De meeste patiënten met alvleesklierkanker 
overleven minder dan een jaar na diagnose. 
De tumoren worden gekenmerkt door veel 
genetische veranderingen, die een gerichte 
behandeling moeilijk maakt. Ook speelt de 
interactie met het omliggend weefsel, het 
stroma, een belangrijke rol in de groei van de 
tumor. Elisa Giovannetti heeft samen met 
medeonderzoekers Frits Peters, Gerrit-Jan 
Schuurhuis en Tom Würdinger, een model 
ontwikkeld, waarbij de agressieve stamcellen 
in kweek worden gebracht om vervolgens in 
de muizenalvleesklier te laten groeien. Dit 
realistisch model zal gebruikt worden om 
nieuwe behandelingen te optimaliseren. 

Eredoctoraat voor Peter Kapitein 
Peter Kapitein, mede-oprichter en ambassadeur van de Stichting Alpe d’HuZes en Inspire2live, krijgt een eredoctoraat voor zijn 
uitzonderlijke verdiensten ten behoeve van het onderzoek naar en verbetering van de mogelijkheden van ‘leven met kanker’. VUmc 
heeft hem voorgedragen vanwege zijn cruciale rol in het creëren van de financiële mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek. 
Peter Kapitein heeft als initiator van de stichting Alpe d’HuZes een doorslaggevende rol gespeeld in de werving van - tot nu toe - ruim 
70 miljoen euro die ten goede is gekomen aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Alpe d’HuZes is een actie waarbij fietsers geld 
bijeen fietsen, waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd tegen de gevolgen van kanker. Op één dag wordt minstens zes maal de 
legendarische Alpe d’Huez beklommen. Kijk ook op www.opgevenisgeenoptie.nl 
Op 19 oktober zal het eredoctoraat aan Peter Kapitein worden uitgereikt tijdens de 132e Dies Natalis van de Vrije Universiteit. 
Daaraan vooraf vindt een VUmc-symposium plaats rond het thema 'Leven met kanker'. 

Zuidas Run breekt records
Het team VUmc CCA heeft een visitekaartje neergelegd tijdens de Zuidas Run. Maar 
liefst 24 deelnemers vertegenwoordigden VUmc. De Zuidas-lopers steunden dit jaar 
twee projecten binnen VUmc Cancer Center Amsterdam. Stichting Semmy krijgt 
5.000 euro en voor het programma ‘Fit ondanks kanker’ werd 17.000 euro opgehaald. 
De vierde Zuidas Run overtrof alle voorgaande edities, met een record aantal 
inschrijvingen van 3.200. Start en finish van De Business Run van Nederland 
vonden plaats op het Gustav Mahlerplein, dat voor de gelegenheid was omgetoverd 
tot een levendig en sportief dorp, waar de hardlopende bankiers, advocaten, juristen 
en consultants hun relaties konden ontvangen en genoten van muziek en ander 
entertainment. “Het is prachtig om te zien dat er zoveel betrokkenheid is op de 
Zuidas”, aldus Henk Verheul. Een volledig overzicht van winnaars en een impressie 
van de dag in foto en video zijn te vinden op www.zuidasrun.nl 

Bob Pinedo ontvangt K. Dornbush Award
The Netherlands-America Foundation heeft Bob Pinedo onderscheiden met 
de K. Dornbush Award 2012. De uitreiking vond plaats tijdens het jaarlijkse 
Gala Awards Diner op 11 mei in Arlington, Virginia. 
De onderscheiding is vernoemd naar oud-ambassadeur van de VS in Nederland 
Terry Dornbush en is bestemd voor een persoon die de relatie tussen beide lan-
den versterkt op het gebied van filantropie, educatie en cultuur. “Professor Pinedo 
werd niet alleen onderscheiden voor zijn rol in de opleiding van artsen, maar ook 
voor zijn leidende rol in het gevecht tegen kanker in zowel de VS als Nederland”, 
aldus Dornbush. The Netherlands-America Foundation wil de band tussen de tien 
miljoen Amerikanen van Nederlandse afkomst en Nederland versterken.

Projecten uit CCA ronde
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ToPPUBLICATIEs

VUmc-onderzoek vult prestigieuze bladen 
Na afloop van elk kalenderjaar wordt de zogenaamde ‘impactfactor’ van wetenschappelijke publicaties berekend.  
Hoe vaker uit een bepaald tijdschrift wordt geciteerd, des te groter is de invloed (‘impact’). Hier leest u over in het oog 
springende wetenschappelijke publicaties in de afgelopen maanden. Als u meer wilt weten over een bepaald onderzoek  
of artikel, kunt u contact met ons opnemen via het secretariaat; cca@VUmc.nl of telefoonnummer 020 4441058. 

VUmc-onderzoekers nemen een vooraanstaande positie in het internationale onderzoeksveld. Zeker op het gebied van 
kankeronderzoek behoort VUmc tot de beste tien universiteiten van Europa. Met regelmaat publiceren VUmc-onderzoekers in 
prestigieuze internationale vaktijdschriften als Nature Reviews, Blood, Cancer Cell of het Journal of Clinical Oncology. 

De publicatie
van den Berg MH, Overbeek A, van 

der Pal HJ, Versluys AB, Bresters D, van 
Leeuwen FE, Lambalk CB, Kaspers GJ, van 

Dulmen-den Broeder E. 
Using web-based and paper-based 

questionnaires for collecting 
data on fertility issues among 

female childhood cancer 
survivors: differences in response 

characteristics. 
J Med Internet Res. 2011 Sep 29;13(3).

De publicatie
van Litsenburg RRL, Huisman J, 

Hoogerbrugge PM, Egeler RM, Kaspers 
GJL, Gemke RJBJ.

Impaired sleep affects quality of 
life in children during maintenance 
treatment for acute lymphoblastic 

leukemia: an explorative study.
Health Qual Life Outcomes.  

2011 Apr 18;9:25.

Respons op internet-vragenlijsten onder 
vrouwelijke overlevenden van kinderkanker
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van vragenlijsten, 

die via internet worden aangeboden, ook voor onderzoek 

binnen de gezondheidzorg. Maar dit type vragenlijst is 

misschien niet voor iedereen geschikt. In dit onderzoek 

is gekeken hoe hoog de respons is van vrouwelijke 

overlevenden van kinderkanker op een internet-

vragenlijst en een papieren vragenlijst over vrouwelijke 

vruchtbaarheid. Hoewel de respons tussen beide typen 

vragenlijsten niet veel verschilde, bleek dat de vrouwen 

liever de papieren versie van de vragenlijst invullen als ze 

beide typen vragenlijsten aangeboden krijgen. Bovendien 

bleken de vrouwen die de voorkeur gaven aan de internet-

vragenlijst ouder, hoger opgeleid en waren vaker student. 

Lagere kwaliteit van leven in kinderen  
met acute lymfatische leukemie
De kwaliteit van leven van kinderen met acute 

lymfatische leukemie (ALL) is laag tijdens behandeling, 

verbetert in de loop van de tijd, maar blijft verlaagd ten 

opzichte van leeftijdsgenoten in overlevers van ALL. 

Slaapproblemen komen in de klinische praktijk frequent 

voor bij deze kinderen, maar het is nog onbekend of 

deze effect hebben op de kwaliteit van leven. Vragenlijst 

onderzoek wees uit dat slaapproblemen inderdaad vaak 

voorkomen bij kinderen met ALL en dat kinderen die 

slecht slapen een lagere kwaliteit van leven hebben. 

Verbetering van de slaap kan dus wellicht leiden tot een 

betere kwaliteit van leven. 

Het tijdschrift 
Dit artikel verscheen in het internationale tijdschrift Journal of 

Medical Internet Research (impact factor: 4,6).

 

Bijzonder
Hoewel het gebruik van internet-vragenlijsten veel voordelen kan 

opleveren, moet de onderzoeker zich goed realiseren dat dit type 

vragenlijsten ertoe kan leiden dat alleen bepaalde groepen mensen 

responderen, wat een vertekening van de onderzoeksresultaten  

kan geven. 

Het tijdschrift
Dit artikel verscheen in het internationaal toonaangevende tijdschrift 

Health and Quality of Life Outcomes (impact factor: 1,8).

Bijzonder
Deze resultaten hebben geleid tot een groot vervolgonderzoek dat 

waarschijnlijk in 2013 van start zal gaan. Hierin wordt slaap bij 

kinderen met ALL nog uitgebreider bekeken en zal de effectiviteit van 

interventies voor het verbeteren van slaap worden onderzocht.

De publicatie
Leemans CR, Braakhuis BJM,  

Brakenhoff RH. 
molecular biology of head and  

neck cancer. 
Nature Reviews Cancer, 11: 9-21, 2011.

De publicatie
Van der Veldt AA, Lubberink M, Bahce 

I, Walraven M, De Boer MP, Greuter HN, 
Hendrikse NH, Eriksson J, Windhorst 

AD, Postmus PE, Verheul HM, Serne EH, 
Lammertsma AA, Smit, EF. 

rapid decrease in delivery of 
chemotherapy to tumors after 

anti-VEGF therapy: implications 
for scheduling of anti-angiogenic 

drugs.    
Cancer Cell 2012;21:82-91.

Moleculaire aspecten van het ontstaan van 
hoofd-halskanker 
Kanker in het hoofd-halsgebied is een van de speerpunten 

van VUmc Cancer Center Amsterdam. Zowel de klinische 

zorg als het wetenschappelijk onderzoek zijn nationaal 

en internationaal vooraanstaand. In dit overzichtsartikel 

wordt de huidige stand van zaken beschreven betreffende de 

moleculaire aspecten van het ontstaan van hoofd-halskanker. 

Zowel de etiologie, de rol van het humane papillomavirus, 

het carcinogenese model, de genen die deze tumoren 

veroorzaken, het mechanisme van het ontstaan van tweede 

primaire tumoren en de nieuwste ontwikkelingen rondom 

“therapie op maat” passeren de revue. Het is een belangrijk 

artikel om snel in te lezen in hoofd-halskanker en vat alles 

samen wat er tot nu toe over bekend is. De auteurs hebben er 

internationaal veel complimenten voor gekregen.

Het effect van bevacizumab op  
de opname van chemotherapie
In deze studie werd het effect van de angiogeneseremmer 

(remmer van aanmaak van nieuwe bloedvaatjes) 

bevacizumab op de opname van radioactief gelabelde 

chemotherapie in tumoren gemeten. Daartoe werd een 

PET-studie verricht bij patiënten met een niet-kleincellig 

longcarcinoom. Patiënten ondergingen PET-scans 

voorafgaand aan de infusie met bevacizumab en twee uur, 

vijf uur en vier dagen na toediening van bevacizumab. 

Toediening van de angiogeneseremmer bevacizumab 

vermindert significant de opname van het daarna gegeven 

radioactief gelabeld docetaxel in tumoren. Voor een 

effectievere behandeling is het belangrijk dat toekomstig 

onderzoek zich richt op het definiëren van de optimale 

tijdstippen voor de toediening van angiogeneseremmers. 

Het tijdschrift 
Het artikel verscheen in Nature Reviews Cancer, een zeer 

gerenommeerd tijdschrift dat uitsluitend overzichtsartikelen plaatst 

op het gebied van kanker. De impactfactor 2010 is 37.2 en daarmee 

staat het blad als tweede in de ranglijst van kankertijdschriften. De 

auteurs, die in dit tijdschrift overzichtsartikelen publiceren, worden 

hiervoor op persoonlijke titel uitgenodigd door de redactie.

 

Bijzonder
Dit overzichtsartikel wordt al veel geciteerd en kan beschouwd 

worden als een standaardwerk over de moleculaire mechanismen 

die ten grondslag liggen aan het ontstaan van hoofd-halskanker. Het 

is geschreven voor breed publiek en is het allereerste artikel waarin 

wordt getracht criteria aan te geven om genen als ‘mogelijke’ of ‘bona 

fide’ kankergenen te classificeren.

Het tijdschrift
Het artikel verscheen in Cancer Cell, het meest gerenommeerde op 

kanker gerichte tijdschrift ter wereld (impact factor: 26,9). 

Bijzonder
Dit onderzoek heeft aandacht gekregen in de internationale en 

nationale pers, onder andere in Nature Reviews Cancer, Faculty of 

1000 en Oncologie up-to-date. 

De publicatie
Rijkaart DC, Berkhof J, Rozendaal L, van 
Kemenade FJ, Bulkmans NW, Heideman 

DAM, Kenter GG, Cuzick J, Snijders PJF, 
Meijer CJLM.    

human papillomavirus testing 
for the detection of high-grade 

cervical intraepithelial neoplasia and 
cancer: final results of the PoBAsCAm 

randomised controlled trial.    
Lancet Oncol. 2012;13(1):78-88.

Efficiënter bevolkingsonderzoek door een test  
op HPV 
Een aanhoudende infectie met human papillomavirus 

(HPV) is de oorzaak van baarmoederhalskanker.  

De studie toont dat het testen op de aanwezigheid 

van HPV DNA in uitstrijkjes als ‘screenings’-

methode binnen het bevolkingsonderzoek naar 

baarmoederhalskanker zorgt voor verbeterde 

detectie van baarmoederhalskanker en de ernstige 

voorloperstadia daarvan ten opzichte van het 

bestaande uitstrijkje waarbij naar de aanwezigheid 

van afwijkende cellen wordt gekeken. De resultaten 

ondersteunen het gebruik van de HPV DNA test 

binnen het bevolkingsonderzoek voor vrouwen van  

29 jaar en ouder.

Het tijdschrift 
Dit artikel verscheen in het internationaal toonaangevende tijdschrift 

Lancet Oncology (impact factor 33,6). 

 

Bijzonder
Deze methodiek blijkt een effectieve manier om het 

bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker te verbeteren. De 

resultaten hebben er toe bijgedragen dat de Gezondheidsraad de 

methodiek in haar advies van 2011 aanbeveelt aan de minister. De 

minister kan zich op hoofdlijnen goed vinden in het advies en een 

uitvoeringstoets door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) 

van het RIVM is in gang gezet voorafgaand aan het definitieve besluit.
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Vrienden nemen  
een kijkje in het lab 

VrIENdEN 

Sinds de start in 2009 hebben de Vrienden van Stichting VUmc CCA al € 650.000 
aan donaties toegezegd. Samen zorgen zij hiermee voor belangrijke 
ontwikkelingen in kankeronderzoek. Deze keer legt prof.dr. Gerrit Meijer uit 
hoe het bevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt voorbereid en is er 
aandacht voor de nieuwe generatie screeningstesten. 

VUmc CCA organiseert regelmatig Labrondjes en 
informatieprogramma’s om u als Vriend en potentiële 
Vriend te informeren. U en uw introducees en relaties  
zijn hierbij van harte welkom. Zie de agenda op  
www.VUmc.nl/cca voor actuele data waarop u een 
kijkje in het onderzoekslaboratorium kunt nemen 
waar een onderzoeker en specialist in een korte sessie 
vertellen over behandeling en onderzoek in VUmc CCA. 

Dank voor uw Vriendschap, interesse en donaties aan  
VUmc CCA. Samen zorgen we voor vooruitgang. 

Terwijl in 2013 het bevolkingsonderzoek darmkanker 
start, wordt in het laboratorium druk gewerkt aan de 
volgende generatie screeningstests om darmkanker 
in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. Van 
nieuwe biologische markers zoals stukjes tumor 
DNA en eiwitten, die in de ontlasting of het bloed 
voorkomen, wordt onderzocht of ze gebruikt kunnen 
worden om kanker in een vroeg stadium op te sporen. 
In 2010 is daarvoor op grote schaal ontlasting 
verzameld van personen in Amsterdam en Rotterdam 
die deelnemen aan een screeningsstudie naar 
dikke darmkanker. Momenteel worden meerdere 
kandidaat-biomarkers in het laboratorium geëvalueerd 
met behulp van deze monsters. De resultaten 
hiervan worden straks vertaald naar het landelijk 
bevolkingsonderzoek voor 55+ers. 
Ondertussen zoeken we in VUmc CCA ook intensief 
naar nieuwe markers voor andere soorten kanker 
zoals long- en prostaatkanker. Ook voor dit onderzoek 
worden grote aantallen monsters, voornamelijk 
bloedmonsters, van patiënten onderzocht. 

Nieuwe generatie 
screeningstesten in de maak

Biomarkers gezocht
Darmkanker is een groot gezondheidsprobleem en het 
is daarom goed dat er in 2013 in Nederland eindelijk 
begonnen wordt met een bevolkingsonderzoek 
naar darmkanker. Met deze test worden circa 70% 
van alle darmkankers en ongeveer een kwart van de 
voorloperstadia opgespoord. De test wordt iedere twee 
jaar herhaald, en op deze manier worden uiteindelijk heel 
veel levens gered. Maar daarmee zijn we er nog niet. In het 
VUmc Cancer Center Amsterdam werkt een groot team van 
onderzoekers aan een volgende generatie test waarvan we 
verwachten dat het bevolkingsonderzoek nog effectiever 
zal worden. Dus nog meer sterfte aan darmkanker wordt 
voorkomen en de ziekte kan uiteindelijk zoveel mogelijk in 
een voorstadium worden opgespoord en behandeld.
Ons onderzoek richt zich daarbij op biomarkers, dat zijn 
sporen die de tumor achterlaat in de vorm van bijvoorbeeld 
DNA of eiwitten in de ontlasting. Het ontwikkelen van 
zo’n verbeterde test vergt echter een uitgebreid traject, 
vergelijkbaar met het traject dat nodig is voor het 
ontwikkelen van geneesmiddelen.
Mede dankzij de steun van de Vrienden van VUmc 
CCA hebben we met dit onderzoek de afgelopen jaren 
forse sprongen gemaakt en zijn al veel stappen van het 
ontwikkeltraject doorlopen of in gang gezet.

Veelbelovend
De afgelopen jaren hebben we verschillende kandidaat 
biomarkers ‘ontdekt’, die veelbelovend zijn als nieuwe test. 
Dit betreft zowel DNA- als eiwitmarkers. Dat ‘ontdekken’ 
houdt in dat we hebben aangetoond dat deze biomarkers 
in de meeste darmkankers en voorstadia in hoge mate 
voorkomen. In de eerste, relatief kleine, studies is dit nu 
gebleken. We hebben ook ontdekt dat we een combinatie 
van biomarkers zullen moeten gebruiken, omdat we 
het met een biomarker alleen niet redden. Verder is het 
belangrijk om wetenschappelijk aan te tonen dat deze 
markers echt een rol spelen in het kankerproces. Dit 
onderzoek kost veel menskracht en gebruik van complexe 
apparatuur en hierbij heeft de steun van de Vrienden van 
VUmc CCA veel betekend.

Validatie
In een volgende fase moeten we aantonen dat deze 
biomarkers ook aan de verwachtingen voldoen in heel grote 
patiëntenseries. Daarvoor hebben we de afgelopen jaren 
veel voorbereidend werk gedaan. Omdat we de biomarkers 
in ontlasting willen aantonen hebben we een grote serie van 
duizenden ontlastingsmonsters verzameld. Daarbij gaat het 
niet om zo maar ontlastingsmonsters, maar om monsters 
van personen die tegelijkertijd ook een coloscopie hebben 
ondergaan, zodat we precies weten of er wel of niet een 
tumor in de darm aanwezig was. Het aanleggen en beheren 
van deze verzameling en het verwerken van de monsters is 
een complex logistiek proces dat veel tijd en geld kost. We 
hebben deze gelegenheid meteen aangegrepen om deze 
logistiek en bijbehorende databases te uniformeren voor al het 
kankeronderzoek van VUmc CCA. Dat is natuurlijk iets dat niet 

van de ene op de andere dag geregeld is, maar het gaat ons wel 
in staat stellen nog efficiënter onderzoek te doen.

Ultieme test
Om definitief te kunnen vaststellen of en op welke 
manier biomarkers een rol kunnen gaan spelen in het 
bevolkingsonderzoek, moet er een studie worden gedaan. Dit is 
een soort vergelijkend warenonderzoek waarbij de nieuwe test 
op basis van biomarkers wordt vergeleken met de bestaande 
test. Deze prospectieve studie hopen we te gaan starten wanneer 
het bevolkingsonderzoek ook op gang komt, dus pas vanaf 2013. 
Zo’n prospectieve studie vergt een zorgvuldige voorbereiding en 
planning en daarmee zullen we de komende tijd nog volop bezig 
zijn. Ook daarbij hopen we op uw steun te kunnen rekenen.

Prof.dr. Gerrit Meijer, hoofd afdeling pathologie 

Save the date: de Vriendenavond vindt dit jaar plaats op 25 september

Digitale wens voor relaties 
Levarht heeft in 2011 aan haar relaties een digitale kerstwens gestuurd 
in plaats van reguliere postkaarten en doneerde het geld aan VUmc 
CCA. Levarht meldt: “Als teler en verkooporganisatie van groenten 
en fruit realiseren wij ons dat ons product een belangrijke bijdrage 
kan leveren aan onze gezondheid. Maar wij weten dat dit niet altijd 
voldoende is. Daarom hebben wij ervoor gekozen het spreekwoordelijke 
‘steentje’ bij te dragen aan het VUmc CCA! En weet u, dat voelt goed!”

40 jaar in de bollen
VWS export-import of Flowerbulbs BV bestaat 40 jaar. 
En dat is uitgebreid gevierd! De directie van VWS heeft 
haar relaties gevraagd om donaties over te maken ten 
behoeve van twee goede doelen: War Child en stichting 
VUmc CCA. Wij feliciteren directie en medewerkers met 
dit mooie jubileum en danken hen hartelijk voor het feit 
dat wij hierin mee mogen vieren en delen!

BEDANKT 
Ook voor uw jubileum of evenement een bijdrage aan het goede doel? 
Wij willen alle bedrijven en personen bedanken die een bijdrage aan 
VUmc CCA hebben overgemaakt. Hiermee heeft u ons team van 
specialisten en onderzoekers verder geholpen bij de ontwikkeling 
van de biologische profilering van kanker, zodat deze tech niek zo 
snel mogelijk beschikbaar komt voor de patiënt. Stichting VUmc 
CCA weet zich sinds jaren gesteund door een groot aantal trouwe 
donateurs, relaties en vrienden. Ieder draagt op zijn eigen manier 
een steentje bij om de ambities van VUmc CCA waar te kunnen 
maken. Heeft u ook iets te vieren en wilt u VUmc CCA als goed 
doel mee laten delen? Wij willen u graag faciliteren. Neem contact op 
met Harriette Loeffen, Elsbeth Takkenberg of Joke van Diemen op 
telefoonnummer 020 444 1058 of via cca@VUmc.nl

Aureus, de faculteitsvereniging van de studies Economie, 
Bedrijfskunde en International Business Administration aan de 
Vrije Universiteit, heeft in februari een actie opgezet via Facebook. 
Per additionele volger van de faculteit FEWEB is € 0,50 gedoneerd 
aan VUmc CCA. Dat leverde een prachtig bedrag op van € 312,50.

Aereus likes VUmc CCA

VUmc CCA Kanjers naar de top
Op 6 en 7 juni vond het jaarlijks fietsevenement Alpe d’HuZes 
plaats, waar door duizenden deelnemers geld bijeen wordt gefietst 
voor KWF Kankerbestrijding. Op 6 juni was het de eer aan Esther 
Kleibeuker, Koen van der Mijn, Ed Aanhane, Iwan Biemond, 
Arno Gideonse, Marcel Vendrig, Tse Wong en Saskia Broekman 
van het team VUmc CCA Kanjers. Het team van doorgewinterde 
wielrenners en debutanten zette met elkaar een mooi resultaat neer. 
Vooraf organiseerden zij acties om geld binnen te halen, zoals een 
pubquiz in het lab, een collecte onder collega’s tijdens de kerstborrel 
en een spinning marathon. 
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sTIChTINGsNIEUws

Tijdens de algemeen bestuursvergadering van 30 november 2011 heeft Sander van der Laan, COO Ahold Europe, de 
voorzittershamer overgenomen van Gerard Kleisterlee, tot april 2011 bestuursvoorzitter van Koninklijke Philips. Met het 
behalen van de pensioengerechtigde leeftijd vond Kleisterlee de tijd rijp om het stokje als voorzitter van de stichting door te 
geven aan de jongere generatie. Kleisterlee blijft lid van het algemeen bestuur.
Met het vertrek van prof.dr. Winald Gerritsen als directeur van VUmc CCA is ook zijn 
bestuurslidmaatschap beëindigd. Zijn opvolger, prof.dr. Henk Verheul, afdelingshoofd 
medische oncologie, heeft zijn plaats ingenomen in zowel dagelijks als algemeen bestuur.

Het bestuur kon in de vergadering tevens twee nieuwe bestuursleden 
verwelkomen: de heren Ben Noteboom en Alexander Ribbink.

Noteboom is sinds 2003 bestuursvoorzitter van Randstad NV. “Na al vele jaren het werk van Bob Pinedo 
en dat van VUmc CCA te ondersteunen via Randstad, ben ik vereerd de kans te krijgen ook persoonlijk 
een klein beetje te mogen bijdragen aan dit essentiële werk.” Noteboom maakt tevens deel uit van het 
dagelijks bestuur van de stichting VUmc CCA.

Alexander Ribbink is partner bij Prime Ventures, de leidende venture capital technologie investeerder in de Benelux. Hij 
was COO en statutair bestuurder van het bedrijf in navigatieapparatuur TomTom. “Om het goede werk van het team in 
VUmc CCA te kunnen ondersteunen is niet alleen een plezier maar ook een dure plicht: het behoeft ons aller steun!” 

Ben Noteboom

Bestuurswisselingen Stichting VUmc CCA

Sander van der Laan 
loopt dagje mee
Sinds december 2011 is Sander 
van der Laan, Chief Operational 
Officer (COO) van Ahold Europe, 
voorzitter van de stichting VUmc 
CCA. Om zich goed in te kunnen 
leven wat zich allemaal afspeelt bij 
VUmc CCA liep hij op vrijdag 13 
januari een dagje mee. 

Parallel Ahold en VUmc CCA
Op het programma stonden onder andere 
een aantal onderzoeksbesprekingen op 
het gebied van palliatieve zorg en een 
rondleiding door het CCA research lab 
met ‘state of the art’ apparatuur. Henk 
Verheul begeleidde de dag. “Het was 
bijzonder voor de medewerkers om te 
zien dat iemand van buiten en werkzaam 
in een heel andere wereld zijn grote 
betrokkenheid op deze manier toonde.  
En hij nam er ook de tijd voor.” 
Een van de zaken die opviel was de 
parallel tussen Ahold en VUmc CCA 

op het gebied van processen en logistiek. 
“Hoewel we ons met heel andere zaken 
bezighouden, leidt de betrokkenheid van 
het bedrijfsleven tot nieuwe inzichten.” 

Passie
Van der Laan verwoordde de dag na afloop 
als volgt: “Het was erg zinvol om even 
achter de schermen te kijken. Met veel 

respect en waardering heb ik kennis mogen 
maken met de artsen en onderzoekers van 
VUmc CCA. Ik vond het prachtig om de 
drive en passie te mogen beleven om bij te 
kunnen dragen aan bestrijding van kanker 
en hiermee de kwaliteit van leven van vele 
mensen en gezinnen te verbeteren. Ik wil 
hier zelf de komende jaren ook graag een 
bijdrage aan leveren.”

Alexander Ribbink

Uw betrokkenheid, uw bijdrage, uw nalatenschap
Neemt u VUmc CCA op in uw testament? 

moNEY mATTErs 

VUmc Cancer Center Amsterdam wil kanker voorkomen en genezen. Daarom doen we 
onderzoek naar nieuwe behandelingen en diagnostische tests en bieden we onze patiënten 
de optimale, geïndividualiseerde medische zorg en aandacht, volgens de nieuwste inzichten. 
Hiervoor is geld nodig. Om niet alleen nu, maar ook in de toekomst oplossingen te vinden 
om kanker te voorkomen en zo goed mogelijk te genezen. 

Door het VUmc CCA in uw testament op te nemen, kunt u ons hierbij helpen. 
Als u geen testament heeft, bepaalt de wet wat er na uw overlijden met uw nalatenschap
(huis, geld, overige bezittingen) gebeurt. Uw nalatenschap gaat naar uw echtgenoot/ 
geregistreerd partner of familieleden. Maar de wet laat geen ruimte voor uw persoonlijke 
wensen. Daarom is het verstandig om dat wat u wilt met uw bezittingen – voor als u er niet 
meer bent – vast te leggen in een testament. Alleen dan krijgt uw nalatenschap na uw dood de 
bestemming van uw voorkeur. 

In uw testament, dat altijd door een notaris moet worden opgemaakt, kunt u stichting VUmc 
CCA als (één van) uw erfgena(a)m(en) benoemen. Door middel van een erfstelling ontvangt 
het VUmc CCA na uw overlijden dan een percentage van de erfenis. Maar u kunt ook een 
legaat in uw testament laten opnemen. In het legaat stelt u vooral vast, dat een vastgesteld 
bedrag, effecten of onroerende goederen (bijvoorbeeld een woning) na uw overlijden aan het 
VUmc CCA wordt nagelaten. 

Als u een specifieke bestemming wilt opnemen, dan kijken we graag samen met u wat 
mogelijk is. Neemt u contact op met Henk van Reeuwijk (penningmeester) of Jeroen Zweers 
(controller) via cca@VUmc.nl of telefoon 020 4444433.

Wist u dit?
De Belastingdienst heeft een 
aantal goede doelen aangemerkt 
als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Stichting  
VUmc CCA is er daar één van.
 
De ANBI status zorgt er voor 
dat Stichting VUmc CCA geen 
erfbelasting (het vroegere 
successierecht) hoeft te betalen. 
Dat betekent dat we al uw geld 
kunnen besteden aan de strijd 
tegen kanker. Andere erfgenamen 
moeten wel erfbelasting betalen. 
De hoogte daarvan hangt af van 
de relatie tot de erflater.

Onze ANBI status heeft nog 
meer fiscale voordelen - zowel 
voor u als voor ons. Schenkingen 
en giften aan Stichting 
VUmc CCA zijn voor de gever 
aftrekbaar voor de inkomsten of 
vennootschapsbelasting. Voor ons 
geldt dat wij geen schenkbelasting 
hoeven te betalen.

Meer informatie over schenk- en 
erfbelasting: www.belastingdienst.nl 
en www.anbi.nl .

Uit nalatenschap jaarlijks steun voor onderzoek 
‘Het geeft een kick als je iets voor elkaar krijgt’
“Iedereen wil in het leven iets meer betekenen dan alleen je normale werk, toch?” Otto Over was 

jarenlang notaris in Amsterdam en is tegenwoordig bestuurslid van diverse charitatieve instellingen. 

“Als notaris kom je vaak in aanraking met charitatieve instellingen. Denk aan het opstellen van legaten, 

van testamenten. Cliënten worden ziek en willen hun vermogen of een deel daarvan nalaten aan een 

goed doel. Daar help ik ze bij.” 

Een van die cliënten was Paul Blumel, die zelf kanker kreeg en zijn vermogen wilde besteden aan 

onderzoek naar storingen in het immuunsysteem. Otto Over trad toe tot het stichtingsbestuur dat 

de omvangrijke nalatenschap van Blumel beheert. Voor de opbrengst van de beleggingen zoekt de 

stichting telkens een goede bestemming. Sinds twee jaar is dat stichting VUmc CCA, specifiek voor 

onderzoek naar kinderkanker. 

“Kinderen met kanker, daar voel je je bij betrokken”, zegt Over. De oud-notaris vertelt met zichtbaar 

genoegen over alle plezierige contacten die hij via VUmc heeft opgedaan. “Ik hoef niets terug voor die 

donatie. Sterker nog: het is gewoon mijn plicht om dat geld goed te beheren en vervolgens te doneren. 

Maar ik krijg wel een hoop respons. “De topclinici van VUmc zijn allemaal zeer toegankelijk. Je wordt 

heel erg bij het werk betrokken, er zijn tal van interessante presentaties - over onderzoek dat met onze 

financiële bijdrage wordt gedaan of ander onderzoek. Ik voel me serieus genomen als geldgever.”
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Team zet zich wederom  
in voor VUmc CCA
Al weer voor de derde keer fietste het Markets Team van ABN AMRO een sponsortocht. De strijd op de fiets ontmoette in Overijssel de strijd 
tegen kanker. Op 2 juni fietste het team de Theo de Rooij Classic, 110 kilometer die startte en finishte in Rijssen.
Steve Ostendorf en zijn collega’s van de dealingroom organiseerden de Treasury Tour; de deelnemers dragen met hun sportieve prestatie dubbel bij aan 
het goede doel want naast hun eigen inbreng zorgde ook het managementteam Markets voor een bijdrage voor het kankeronderzoek in VUmc CCA. 
VUmc Cancer Center Amsterdam is heel trots dat het ABN AMRO Treasury Tourteam ook dit jaar heeft gekozen ons als goed doel te steunen.

KorT NIEUws

Op 21 juni vond er een 
bijzondere actie plaats!  
35 wielerenthousiasten fietsten 
vanaf VUmc ‘het leven tegemoet’. 
Een traject van maar liefst 160 
kilometer legde deze Goorse 
vriendengroep af en dit alles om 

VUmc te bedanken voor de hulp die er is geboden aan een vriend. 
Ook wilden zij zo andere patiënten een hart onder de riem steken. 
Met deze actie willen ze een permanent monument realiseren in 
VUmc Cancer Center Amsterdam om patiënten te laten weten 
dat ze niet eenzaam hoeven zijn in het ziek zijn maar dat er altijd 

mensen om hen heen zijn 
die hen waar mogelijk 
steunen. Vele mensen en 
bedrijven uit Goor hebben 
een bijdrage geleverd en 
hielpen bij de organisatie van de koerstocht. In Goor aangekomen 
vierden de deelnemers het Goorse School- en volksfeest. Het thema 
was Elastiekenkoers; ‘er zullen geen achterblijvers zijn, iedere deelnemer 
wordt als aan een elastiek meegesleurd’. 
Het team van VUmc CCA is heel blij met deze waardering en 
actie! Wat een mooi initiatief. Wij bedanken alle fietsers en 
sponsors voor hun sportieve en financiële inzet. 

Goorse vrienden fietsen voor VUmc CCA

 25 sEPTEmBEr  Labrondje ‘Dikke darmkanker’
 25 sEPTEmBEr  Vriendenavond
 8 oKToBEr   Secretaressebijeenkomst, op uitnodiging voor relaties
 21 oKToBEr  TCS Amsterdam Marathon, het goede doel is VUmc CCA
 27 oKToBEr VUmc Gebouwenloop ‘Naar de finish van leukemie’
 30 oKToBEr  Labrondje ‘Borstkanker’
 14 NoVEmBEr  Informatiebijeenkomst 'Immunotherapie'
 22 NoVEmBEr Labrondje ‘Hersentumoren’
 10 dECEmBEr Labrondje ‘Maag-slokdarmkanker’

Agenda
VUmc CCA organiseert voor haar relaties een aantal informatieve momenten. U hoort 
meer over onderzoek, (vroeg)diagnostiek, therapie op maat en kwaliteit van leven tijdens 
de zogenaamde labrondjes en informatiebijeenkomsten. Daarnaast is er een aantal 
fondsenwervende activiteiten die we graag onder uw  aandacht brengen. 

Aanmelden?  
Mail naar cca@VUmc.nl en geef aan bij welk labrondje of informatiebijeenkomst u aanwezig 
wilt zijn en met hoeveel personen. 
Voor actuele informatie over de activiteiten,  kijkt u op www.VUmc.nl/cca of belt u 020 4441058.

wijzigingen voorbehouden

Op het Goed Geld Gala in februari in het Rijksmuseum kreeg 
VUmc CCA maar liefst 3 miljoen euro; het hoogste bedrag van alle 

‘geoormerkte’ goede 
doelen van de 
VriendenLoterij. 
De symbolische 
cheque met het 
bedrag over 2011 
werd overhandigd 
door Marieke van 
Schaik, managing 
director van de 

VriendenLoterij aan projectmedewerker Joke van Diemen (links) 
en fondsenwerver Harriette Loeffen (rechts). In totaal schonk de 
VriendenLoterij dit jaar een record van ruim 48 miljoen euro, de 
helft van de inleg, aan diverse gezondheids- en welzijnsorganisaties.
Sinds de start van de loterijactie in 2007 heeft het CCA 
dankzij meer dan 100.000 lothouders al 19 miljoen euro aan 
financiële ondersteuning ontvangen. Hiermee is het diagnose 
en behandelcentrum voor kankerpatiënten gerealiseerd wat 
in september 2011 is geopend. In 2012 gaan de acties met 
de VriendenLoterij door om 
onderzoek voor vroegdiagnostiek 
mogelijk te maken. 

Miljoenen voor CCA van VriendenLoterij


