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ROKJESDAGLOOP: ZON, EMOTIE EN GELD VOOR MS-ONDERZOEK
ROKJESDAGLOOP
Rokjesdag is een bekend
fenomeen geworden dankzij
schrijver/columnist Martin Bril.
Hij schreef: “Rokjesdag is die
ene dag in het voorjaar dat alle
vrouwen als bij toverslag ineens
een rok dragen, met blote benen
eronder.” Anja en haar vier medeorganisatoren vonden dit een
mooi gegeven om een ladiesrun
op te zetten.

Anja van Ginhoven
Anja van Ginhoven is één van
de organisatoren van de Sky
Radio Rokjesdagloop, die op
zondag 2 april in Amsterdam
plaatsvond. De opbrengst van
de afgelopen drie jaar, in totaal
al bijna € 100.000, gaat naar
MS-onderzoek van VUmc.

Dat was een heel heftig en tegelijk
ontroerend moment,” aldus Anja.
WALK4MS
Vorig jaar is het wandelonderdeel
Walk4MS aan de Rokjesdagloop
toegevoegd. Mensen met MS
wilden graag meedoen, maar velen
van hen kunnen niet meer rennen.
Drie jaar geleden wandelden
enkele tientallen mensen met MS
het parcours van de 5 km run.

Sinds vorig jaar is er de Walk4MS,
met drie mooie wandelroutes van
5, 10 en 15 km. Het is een groot
succes, want dit jaar deden er zelfs
ruim vierhonderd mensen mee.
Anja van Ginhoven besluit: “We
zijn heel blij met de samenwerking
met zowel Stichting MS Research
als VUmc MS Centrum Amsterdam.
Via hen kunnen we het evenement
onder de aandacht van mensen
met MS brengen”

Wil je volgend jaar 5 of 10 km
hardlopen of meedoen met de
Walk4MS? In het voorjaar van
2018 is de 7de editie van de
Rokjesdagloop/Walk4MS.
Volg het evenement op
rokjesdagloop.nl, Facebook
en Twitter.

GOED DOEL
De organisatie van de
Rokjesdagloop ging op zoek
naar een goed doel dat bij het
evenement paste en kwam uit bij
onderzoek naar de hersenziekte
multiple sclerose (MS). Deze
chronische ziekte komt vaker voor
bij (jonge) vrouwen. “Iedereen
kent wel iemand in zijn omgeving
die MS heeft. De ziekte heeft een
progressief verloop waarbij het
steeds slechter met je gaat.
Een deelneemster vertelde dat
ze door haar MS steeds afscheid
moet nemen van dingen die ze
graag doet. Op 2 april rende ze
haar laatste 10 km ooit.

Start van de rokjesdagloop 2017.

Donateursmiddag ‘VUmc Xtra’:
informatie en betrokkenheid
Op donderdag 11 mei bezochten 60 donateurs VUmc Xtra. Zij maakten
kennis met onderzoekprojecten en onderzoekers van VUmc. De middag
werd geopend door prof. dr. Jan Rauwerda, voorzitter van het VUmc
Fonds. Hij bedankte de donateurs voor hun steun en benadrukte hoe
belangrijk deze steun voor het wetenschappelijk onderzoek van VUmc
is. Drie jonge onderzoekers, Else Huijbers, Zoé van Kempen en Anita
Loenhoud, vertelden bevlogen over hun onderzoek naar respectievelijk
oncologie, MS en de ziekte van Alzheimer. Zij sloten af met hun toekomstdroom.

Zoé van Kempen presenteert haar onderzoek naar vermindering van
medicijngebruik bij MS-patiënten.

Uit de vragen en de reacties uit de zaal bleek de betrokkenheid en
interesse in het onderzoek en VUmc . Eén van de aanwezigen schonk
haar oude VU-busjes aan VUmc: “U kunt ze vast nog beter gebruiken
dan ik.”

Steun VUmc Cancer Center Amsterdam

EEN STAP VOORUIT
MET IMMUUNTHERAPIE
Beste lezer,
We weten dat de overlevingskans van patiënten met
kanker kan worden verlengd door het stimuleren
van het afweersysteem van patiënten. Dat noemen
we immuuntherapie. Dit leidt in sommige gevallen
zelfs tot volledige genezing.
Helaas begrijpen we nog steeds niet goed waarom
het inzetten van ons afweersysteem middels
immuuntherapie niet succesvol is bij alle patiënten.
Ook al hebben patiënten een tumor die hier wel
goed op zou kúnnen reageren. Dit vraagt om nader
onderzoek.

Praatpaal voor
VUmc Kinderstad

VUmc Cancer Center Amsterdam heeft een leidende
rol op dit gebied, zowel binnen Nederland als ver
daarbuiten. Al jaren doen onze beste onderzoekers
onderzoek naar immuuntherapie op het hoogste
niveau met de meest geavanceerde apparatuur. Veel
daarvan is mogelijk gemaakt door donateurs als u.

Op de pagina hiernaast vertelt dr. Katja Jordanova
over haar droom om tumorcellen, immuuncellen
en eiwitten zo nauwkeurig in beeld te brengen dat
we immuuntherapie voor meer mensen kunnen
laten werken. Haar onderzoek heeft als doel om
te bepalen hoe we de juiste immuuncellen aan het
werk kunnen zetten om tumorcellen op te ruimen.
Wij willen dr. Jordanova helpen om dit onderzoek
versneld uit te kunnen voeren met de aanschaf van
de ‘VECTRA POLARIS’. In het interview leest u daar
meer over.
Helpt u mee dit verschil te maken?
Elke bijdrage helpt!

prof. dr. Geert Kazemier, oncologisch chirurg
Directeur Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam

Deze zomer is op de 9e etage van VUmc een icoon van de
Nederlandse snelwegen te vinden. In VUmc Kinderstad wordt namelijk
een heuse ANWB-praatpaal afgeleverd. “We hebben al een mooie plek
gevonden voor de paal, namelijk bij de Spykerauto,” vertelt Marijke
Peer, stadhouder van VUmc Kinderstad.
Door de toename van mobiele telefoons worden praatpalen steeds
minder gebruikt, zo vertelde wegenwacht Michael Claassen bij ‘Tijd
voor Max’, daarom verdwijnen de praatpalen uit het landschap. “Ik
las dat de ANWB er een paar weg zou geven, dus ik heb geschreven
dat VUmc Kinderstad dé perfecte plek is om een praatpaal neer te
zetten,” aldus een enthousiaste Marijke Peer. Namens de Wegenwacht
en ANWB maakte Michael Claassen bekend dat VUmc Kinderstad één
van de gelukkige winnaars is. “Super”, lacht Marijke Peer, “en nu maar
hopen dat de Spyker niet met pech komt te staan.”

prof. dr. Geert Kazemier:

“Met de VECTRA POLARIS
versnellen we het kankeronderzoek.”

Dáár doen we het voor

DANK VOOR UW STEUN
Geweldig dat u massaal gehoor
heeft gegeven aan de oproep
om te doneren aan onderzoek
naar nieuwe behandel
programma’s tegen cognitieve
klachten bij MS. Bij deze unieke
aanpak combineren we patiëntenzorg en onderzoek. De
MS-patienten die op het cognitiespreekuur komen, krijgen
na afloop een advies over een
te volgen oefenprogramma. We
onderzoeken welk oefenprogramma het meeste effect heeft.

DINNER2REMEMBER
Op 20 april vormde het Koetshuys te Breukelen het prachtige decor
voor het Dinner2Remember. 200 gasten genoten van dit bijzondere
evenement: een gezellige avond met een serieus tintje. Er werd
namelijk aandacht gevraagd voor dementie op jonge leeftijd. Zo
vertelde een patiënte over de enorme impact van deze ziekte op haar
leven, haar naasten en haar carrière. De presentatie was in handen van
Irene Moors, die onder andere prof. dr. Philip Scheltens interviewde en
de Dinner2Remember-quiz in goede banen leidde.
Dankzij het comité, dat zich het afgelopen jaar met hart en ziel heeft
ingezet, en alle leveranciers die kosteloos hun diensten aanboden,
werd het diner een groot succes. Met de tafelverkoop, een veiling
van onvergetelijke momenten en een aantal extra donaties werd
maar liefst € 400.000 euro opgehaald voor onderzoek bij VUmc
Alzheimercentrum. Het was met recht een onvergetelijke avond!
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Dankzij u komen we weer
een stap dichter bij een MSvrije wereld. Ook namens dr.
Brigit de Jong (neuroloog en
onderzoeker) en prof.dr. Jeroen
Geurts (onderzoeksleider
Expertisecentrum Cognitie),
dank ik u zeer voor uw
geweldige steun!
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Nieuwe impuls voor kankeronderzoek in VUmc Cancer Center Amsterdam

DE VECTRA POLARIS:
MEER, SNELLER EN BETER

Dr. Katja Jordanova kan niet wachten tot de nieuwe VECTRA POLARIS in VUmc beschikbaar is. “De VECTRA POLARIS is niet mijn
nieuwe auto”, lacht ze, “maar een nieuw instrument voor het kankeronderzoek. Ik doe onderzoek naar het zichtbaar maken van
verschillende soorten cellen en eiwitten in en rond tumoren. Op dit moment moeten we alle soorten cellen apart zichtbaar maken in
aparte weefselplakjes. Dit instrument kan meer soorten cellen sneller en beter in kaart brengen.”
Oncologie, Pathologie en
Moleculaire Celbiologie die
samenwerken om kanker te
bestrijden. Het is haar droom
om elke tumor en zijn omgeving
precies in kaart te brengen. Als
een soort stadskaart, waarop
niet alleen de tumorcellen,
maar ook de afweercellen en
de bloedvaten rond de tumor
afgebeeld staan. “Dat is vooral
belangrijk om zo precies
mogelijk te bepalen wat voor
tumor het betreft en welke
behandeling bij een specifieke
patiënt beter gaat werken.”
IMMUUNTHERAPIE
Een veelbelovende nieuwe
manier om een tumor aan te
pakken, is om het lichaam zelf
te helpen met de strijd tegen de
kankercellen. Katja Jordanova:
“Dat noemen we immuuntherapie. Mijn onderzoek is erop
op gericht om te zien hoe we
het lichaam het beste hierbij
kunnen helpen. Dat begint met
vastleggen van de tumor en
de omgeving voor, én na een
behandeling of kuur.”
GROTE BELOFTE
De VECTRA POLARIS is het
nieuwste wapen in de strijd
tegen kanker. Het instrument is
in staat om in een weefselbiopt
veel cellen en eiwitten tegelijk

Cancer Center Amsterdam. Zij
is een bruggenbouwer tussen
verschillende afdelingen binnen
het instituut: Gynaecologie,

Eindelijk kunnen we in één
oogopslag zien welke cellen en
eiwitten er zijn en – net zo belangrijk- hoe de immuuncellen
ten opzichte van de tumorcellen
liggen. Dat is nu ingewikkeld,
zeer arbeidsintensief en gevoelig voor fouten. Met de VECTRA
POLARIS kunnen we grote
stappen zetten in het kanker
onderzoek. En voor vrijwel alle
kankersoorten, van baarmoederhalskanker tot leukemie. Zolang
we maar materiaal van de tumor
kunnen gebruiken, doet het
apparaat zijn werk. En dat tien
keer zo snel als nu.”
VUmc CCA wil graag als eerste
in Europa dit instrument aanschaffen om Katja Jordanova
te helpen haar droom - het in
kaart brengen van elke tumor
- te verwezenlijken. En daar
hebben we uw steun voor nodig.

Dr. Katja Jordanova

TUMORPLATTEGROND
Katja Jordanova werkt met
haar vier promovendi aan het
kankeronderzoek in VUmc

zichtbaar te maken: geautomatiseerd en snel. Jordanova:
“Bij veel van de bestaande
technieken analyseren we een
‘prutje’ van alle cellen die zich
in een sample bevinden. Daarbij
gaat er essentiële informatie
verloren over de locatie van de
cellen ten opzichte van elkaar.
Dit apparaat kan moeiteloos
zeven verschillende eiwitten bepalen en veel meer is mogelijk.

Nina Beker

COLUMN
HONDERDPLUS EN GEZOND
Er wordt veel onderzoek gedaan
naar het ontstaan van allerlei
ziektes en aandoeningen. Maar het
is net zo interessant om te kijken
waarom iemand juist níet ziek
wordt. VUmc Alzheimercentrum
doet dat in het 100-plus onderzoek. Want hoe kan het dat de één
op een bepaald moment dement
wordt, terwijl de ander geestelijk
helder blijft tot op zeer hoge
leeftijd?
Met behulp van gezonde honderdplussers proberen wij het geheim
van geestelijk gezond oud worden te
ontrafelen. Deze kennis willen we in
de toekomst gebruiken om mensen
te helpen die wel vatbaar zijn voor
dementie.
In mijn promotieonderzoek richt ik
mij op het in kaart brengen van de
cognitieve functies van 100-plussers.
Hiervoor bezoeken wij hen aan huis
en soms kan ik echt niet geloven dat
ze echt al zó oud zijn; ze doen dan
hun verhaal alsof ze de 70 nog niet
eens gepasseerd zijn.
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KORT NIEUWS
1

EEN LACH EN EEN TRAAN
In juli 2016 overleed de 27-jarige Frenk Kooiman aan de gevolgen
van teelbalkanker. Een grote klap voor zijn vrienden Mike, Dillon en
Niels. Begin april organiseerde de vriendenclub een feest om Frenk te
herdenken. “Het was een prachtige avond”, vertelt Mike, “met een lach
en een traan.” Doel van de avond was ook om geld op te halen voor
VUmc CCA. Mike: “Met het geld willen we o.a. tablets aankopen, zodat
patiënten op de afdeling oncologie meer afleiding hebben.” De avond
bracht € 2.300 euro op.

2

GROTE DONATIE VOOR ONDERZOEK NAAR LEUKEMIE
De onderzoeksgroep van dr. Jacqueline Cloos bij VUmc CCA heeft
€ 50.000 gekregen van de stichting Leukemie voor onderzoek naar
het verbeteren van de chemotherapie bij de ziekte Acute Lymfatische
Leukemie (ALL). De groep van Cloos bestudeert het ontstaan van
resistentie tegen chemotherapie met als doel om de effectiviteit van de
chemotherapie te vergroten. De stichting Leukemie ontstond in 2005
toen de zoon van de oprichter door deze ziekte getroffen werd.

3

EEN VOLLE SPAARPOT VOOR MS
Op 7 maart 2017 werd mevrouw van Noort 85 jaar. Ze gaf een groot
feest voor familie en vrienden en vroeg als cadeau een bijdrage voor
MS-onderzoek van VUmc MS Centrum Amsterdam. De dochter van
mevrouw van Noort heeft MS en ze zijn erg tevreden over de zorg die
het VUmc geeft. Ze wil zo het onderzoek naar een oplossing voor MS
graag steunen. Van VUmc ontving ze een leuke Blond Spaarpot voor
het collecteren op de verjaardag. Dat leverde het mooie bedrag van
€ 632 op.

4

ALZHEIMER RALLY 2017
Dankzij de geweldige inzet van Jan de Beus, Frans Diepeveen en
Martin Roosenboom werd ook de zesde editie van de Alzheimer Rally
een gigantisch succes! Dit jaar (st)reden 163 equipes mee tegen de
ziekte van Alzheimer. Een bijzondere selectie van klassieke auto’s en
sportscars maakte een prachtige route rond de Veluwe. Met het resultaat van € 72.000 euro van deze editie, komt de totale opbrengst van
alle Alzheimer Rally’s op ruim € 300.000 euro.

Het wordt pas echt bijzonder als
ik zie dat sommige deelnemers
extreem hoge scores behalen op
het neuropsychologisch onderzoek,
waarmee we het functioneren van
de hersenen in kaart brengen. Als ik
dan een jaar later weer bij ze langsga, halen ze weer die hoge scores.
Dát noem ik nog eens gezond oud
worden.
Het leuke aan mijn werk is de combinatie van onderzoek en mijn werkzaamheden als neuropsycholoog op
de geheugenpoli. Dit helpt mij beter
inzicht te krijgen in het onderscheid
tussen cognitieve veroudering en
cognitieve achteruitgang ten gevolge
van dementie.
Er doen nu al ruim 280 eeuwelingen
mee aan ons onderzoek, van wie de
oudstlevende deelnemer momenteel
108 jaar is.
Nina Beker
Neuropsycholoog en promovendus
100-plus onderzoek
Bent u nieuwsgierig geworden
naar de deelnemers?
Op www.100plus.nl vindt u een
mooie foto expositie van 10 bijzondere honderdplussers.
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170 BEZOEKERS OP INSPIRERENDE
MS-WETENSCHAPSDAG
zeer lovend over de middag. De
presentaties zijn te downloaden
op de website:
www.mscentrumamsterdam.nl
Enkele quotes op de
Facebook-pagina na afloop:
“Wat een enorme passie voor het
onderzoek naar zoveel aspecten
van MS. Veel succes!”
Op zaterdag 25 maart
organiseerde VUmc MS
Centrum Amsterdam een MSwetenschapsdag. De 170 bezoekers kregen een update van het
wetenschappelijk MS-onderzoek,
dat momenteel wordt uitgevoerd
bij VUmc.
In het eerste blok werd een overzicht gegeven van de kennis die
wetenschappelijk MS-onderzoek

heeft opgeleverd en de daaruit
voortvloeiende medicatie die nu
beschikbaar is. In het tweede blok
werd informatie gegeven over cognitie-problemen bij MS. Daarnaast
werd een overzicht gegeven van
eventuele toekomstige behandelingen voor MS. Vervolgens
kon men in het MS-kenniscafé bij
onderzoekers aanschuiven en vragen stellen over hun onderzoek.
De bezoekers waren na afloop

“En weer een interessante,
leerzame, perfect
georganiseerde dag. Alle MSONDERZOEKERS bedankt voor
jullie inzet en enthousiasme!”
“Hartelijk dank voor de leerzame
en informatieve presentaties en de
uitstekende organisatie van deze
middag.”

IN BEWEGING VOOR VUmc
DAM TOT DAM WANDELTOCHT
Op zaterdag 16 september vindt
de Dam tot Dam Wandeltocht
plaats. De start van de 20,
27 en 42 km is op de Dam in
Amsterdam en van de 5 en 10
km in Zaandam. De finish ligt
voor alle afstanden in Zaandam.

DAM TOT DAMLOOP
Op zondag 17 september
zal de Dam tot Dam loop
plaats vinden in Amsterdam.
Loop mee en steun het VUmc
Alzheimercentrum. Opgeven
kan als team met vrienden of
collega’s.

Maak een persoonlijke online
actiepagina aan en wandel voor
onderzoek naar MS. Start een
actie via:
www.inactievoorms.nl/project/
dam-tot-dam

Voor meer informatie ga
naar: whydonate.nl/vumcalzheimercentrum-damloopvoor-alzheimer-2017/project
Doe mee met één van deze
acties en loop voor onderzoek
naar Alzheimer, MS of kanker.

TCS AMSTERDAM MARATHON
Op zondag 15 oktober vindt de
42e editie van de TCS Amsterdam
Marathon plaats. Deze marathon
zal starten en finishen in het
historische Olympisch stadion.
Deelnemers zetten zich massaal
in voor het goede doel: VUmc
Cancer Center Amsterdam.

Na een interview met prof. dr.
Gertjan Kaspers, hoofd van
de afdeling kinderoncologie,
waarin hij de noodzaak van
onderzoek benadrukte en het
geld dat daarvoor nodig is, werd

er een film vertoond van Tijn.
De ouders van Tijn vertelden
op ontroerende wijze wat het
met een gezin doet als een van
de kinderen hersenstamkanker
krijgt. Iedereen was er stil van.
Tijdens de veiling, met
veilingmeester MaxHemelraad,
werd flink geboden en ook de
lootjes voor de loterij werden
snel verkocht. Na optredens
van o.a. Charly Luske en Lilian
Jackson, zangeres van Spargo,
werd de cheque overhandigd aan
prof. dr. Gertjan Kaspers. Met
het fantastische resultaat van
€ 185.000 euro is er weer een
stap mogelijk in de genezing van
kinderkanker.

Voor meer informatie ga naar:
www.tcsamsterdammarathon.nl

KIES ZELF UW PROJECT

In deze Eigenwijs vindt u weer voorbeelden van VUmc-projecten die uw donatie goed kunnen gebruiken,
zoals het onderzoek van Katja Jordanova en de projecten van het VUmc Alzheimercentrum, VUmc MS Centrum
Amsterdam en het VUmc Cancer Center Amsterdam.

Meer projecten vindt u op onze website: www.VUmc.nl/steun

DONEREN DOE JE ZO
PERIODIEKE MACHTIGING
Een vast bedrag per maand,
kwartaal of jaar. Daarmee
ondersteunt u een project voor
langere tijd. U bepaalt zelf welk
doel en hoe lang u dat doet.

Voor de zevende keer
organiseerden Rotary
Spinoza Amsterdam en VUmc
CCA*Childeren een gala voor
VONK (VUmc Onderzoek Naar
Kinderkanker). In de prachtig
ingerichte Kromhouthallen
beleefden de ruim vierhonderd
gasten een bijzondere avond.
Dat was vooral ook te danken
aan de inzet van de 70
vrijwilligers, die onder andere de
bediening op zich namen.

Doe mee, en maak een
actiepagina aan om individueel
of met vrienden extra geld in te
zamelen voor dit mooie doel.

HELP ONS HELPEN
EENMALIGE GIFT
Via een overschrijving op:
NL46 INGB 0000 0048 18
ten name van VUmc Fonds.
Vergeet niet om te vermelden
om welk project het gaat.
Online doneren kan ook via:
www.VUmc.nl/steun. Betaling
via IDEAL is eenvoudig en veilig.

A TOUCH OF WHITE VOOR VONK

PERIODIEKE SCHENKING
Dat is een schenking van een
vast bedrag voor minimaal vijf
jaar. Een periodieke schenking
is zonder drempel aftrekbaar
van de inkomstenbelasting.
Het VUmc Fonds kan u daarbij
helpen.

LEGAAT OF ERFSTELLING
Dat legt u vast in uw testament, bij de notaris. Bij een legaat gaat het om een vast bedrag of percentage.
Een erfstelling is een bepaald aandeel van de gehele erfenis.

Wij willen u graag bedanken, vermeld daarom uw naam en adres bij uw donatie.

JAARVERSLAGEN 2016
Verantwoording afleggen vinden
we belangrijk. Daarom schrijven
we in deze EigenWijs over de
onderzoeken, die we doen en
gedaan hebben.
Ook formeel leggen we verantwoording af door middel van de
verplichte jaarverslagen. De jaarverslagen over 2016 zijn inmiddels
beschikbaar. Naast de cijfers over

inkomsten, beheer en besteding
vindt u daarin ook verslagen van
de besturen en een toelichting op
de cijfers.
U vindt de jaarverslagen van
de Stichting VUmc Fonds en
de Stichting VUmc CCA op
www.vumc.nl/steun via het
tabblad ‘over ons’.

NALATEN – UW SPECIFIEKE WENS
Overweegt u om het
wetenschappelijk onderzoek
van VUmc ook in de toekomst
te steunen? Door het VUmc
Fonds te benoemen in uw
testament, kunt u bijdragen aan
oplossingen voor ziekten en
aandoeningen, ook als u er niet
meer bent.
En wist u dat u ook specifieke
kenniscentra, als het
Alzheimercentrum of MS-centrum,
of bepaalde onderzoeken kunt
steunen? Omschrijf zo helder
mogelijk waar u uw geld voor
wilt bestemmen, zodat er geen
misverstanden zijn over uw
laatste wens. Uw notaris kan u
hierbij van dienst zijn.

Wanneer u het oncologieonderzoek van VUmc Cancer
Center Amsterdam via uw
testament wilt steunen, dan
neemt u Stichting VUmc CCA op
als begunstigde.
Neemt u voor meer informatie of
de gratis nalatenschapsbrochure
contact op met Sylvia Voogt via
06-11 586 169 / nalaten@vumc.nl.
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