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Jan van Deelen steunt de Amsterdamse MS-onderzoekers

‘Opgeven staat niet in
mijn woordenboek’
Jan van Deelen (48 jaar) kreeg twee jaar geleden de diagnose MS. Na een second opinion bij MS Centrum Amsterdam 
was hij onder de indruk van het werk dat daar verzet wordt om mensen met MS te helpen. Hij wil dat werk steunen en gaf 
daarom een mooi bedrag voor het MS-onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek stopt niet 
bij het beantwoorden van de eerste 
onderzoeksvraag. Zolang niet alle 
patiënten profijt hebben van huidige en 
nieuwe therapieën en er niet voor alle 
tumortypes een goede behandeling is, 
blijven wij op zoek naar antwoorden. 
En iedere stap in die zoektocht leidt ons 
naar een beter antwoord en ook naar een 
nieuw puzzelstukje. 

Het verhaal van Paulien van Deutekom, 
de oud-wereldkampioen schaatsen die op 
37-jarige leeftijd overleed aan longkanker 
bewijst dat deze verschrikkelijk ziekte 

ook jonge gezonde mensen treft in de 
kracht van hun leven. De behandeling 
is vaak moeilijk en het resultaat is 
onvoorspelbaar.

Goede samenwerking met andere 
ziekenhuizen kan daarbij een groot 
verschil maken. Longarts dr. Joris Veltman 
vertelt op pagina 3 over de INCREASE-
studie.

Door de samenwerking met andere 
ziekenhuizen worden sneller meer 
patiënten opgenomen in de studie 
waardoor antwoorden sneller worden 

gevonden. En door deze samenwerking 
kan de opgedane kennis snel worden 
gedeeld met de collega’s van de  
andere ziekenhuizen. 

Help ons met uw donatie. Uw steun is van 
groot belang om de INCREASE-studie mede 
mogelijk te maken en om een volgende 
stap naar een passende behandeling voor 
longkankerpatiënten te zetten.

Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage.

Prof. dr. Geert Kazemier
Directeur Cancer Center Amsterdam

Geven aan wetenschap: 
nu en in de toekomst
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INCREASE-studie op zoek naar antwoorden

Steun ons onderzoek naar de behandeling
van longkanker

Jan van Deelen: ‘Ik ga de onderzoekers in MS Centrum 
Amsterdam helpen met hun goede werk.’

Jan van Deelen begon als jonge jongen, met een 
vriend, als onderhoudsmonteur van grote machines 
in de diervoederindustrie. Nu leidt hij samen met 
zijn compagnon een bedrijf van 120 werknemers 
dat installaties monteert en onderhoudt voor het 
intern transport en de opslag van droge stoffen, zoals 
dierenvoer, asfalt en koffie. Drie jaar geleden kreeg hij 
tintelingen in handen en voeten. Later ging zijn been 
trekken en toen er maanden later ook tintelingen in zijn 
hoofd bij kwamen, begon hij zich zorgen te maken. 
Hij ging naar de huisarts en kwam uiteindelijk bij de 
neuroloog. Die vertelde hem de diagnose: multiple 
sclerose, ofwel MS. “Als je de diagnose hoort, dringt het 
niet tot je door. Mijn vrouw werd na het horen van de 
diagnose verdrietig, dus dan weet je dat het ernstig is, 
maar beseffen doe je het nog niet.”

Energie doseren
“Op een gegeven moment kan je wel accepteren dat je 
een ziekte hebt die niet meer weg gaat, maar je weet 
eigenlijk nog niet wat het voor je leven en je toekomst 
gaat betekenen. Dat weet ik nog steeds niet. Zestig tot 
tachtig uur per week werken kan niet meer. Gelukkig heb 
ik veel lieve, goede mensen om me heen. De jongens op 
het werk helpen waar ze kunnen en mijn compagnon en 
ik gaan gewoon door, want opgeven staat niet in mijn 
woordenboek. Ik heb geleerd mijn energie te doseren. 
Ik werkte keihard van maandag tot en met woensdag en 
dan was ik de rest van de week kapot. Dat is natuurlijk 
niet goed. Na mijn bezoek aan MS Centrum Amsterdam 
bedacht ik me dat ik de onderzoekers daar kan helpen 
met hun goede werk door te doneren. Dat heb ik gedaan 
en dat ga ik zeker weer doen.” 

Het interview met longarts Joris Veltman leest u op pagina 3.

‘De kracht van
samenwerking‘
Pagina 3

Longarts
dr. Joris Veltman:Resultaten onderzoek

naar cognitieve
reserve
Pagina 2

Prof. dr. Geert Kazemier:
'Steun dit kansrijke onderzoek.'
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Column

Jonge
kinderen van 
ouders met 
dementie
Als zorgconsulente bij Alzheimercentrum 
Amsterdam spreek ik dagelijks patiënten 
en hun naasten met de ziekte van 
Alzheimer of een andere vorm van 
dementie. Zij hebben veel vragen over 
het omgaan met dementie en het regelen 
van de juiste zorg. Mijn werk bestaat uit 
het geven van voorlichting, passende 
zorg in hun eigen regio opstarten, en 
ondersteuning bieden in hun thuissituatie 
en bij acceptatie van de ziekte. Het geeft 
mij veel voldoening om mensen die met 
dementie te maken hebben op deze 
manier te kunnen helpen.

In ons alzheimercentrum zien we veel 
jonge mensen met dementie. Het zijn 
mensen onder de 65 jaar die tegen 
heel andere problemen aanlopen dan 
patiënten op oudere leeftijd. Vaak 
werken zij nog en hebben ze jonge, 
thuiswonende kinderen. Deze kinderen 
zijn onterecht een vergeten groep waar 
weinig aandacht voor is, terwijl zij door 
de dementie in het gezin veel uitdagingen 
tegenkomen en verantwoordelijkheden 
krijgen die niet bij hun leeftijd passen.

Samen met mijn collega Vivianne 
Teeuwen ben ik bezig om passende zorg 
voor hen te ontwikkelen. Ons doel is 
de begeleiding en ondersteuning voor 
kinderen van ouders met dementie te 
verbeteren, zodat zij ook gewoon kind 
kunnen zijn. We willen een informatief 
onlineplatform in de vorm van een 
website ontwikkelen, waar ze informatie 
op maat kunnen vinden, contact hebben 
met lotgenoten van 
dezelfde leeftijd en 
ervaringen kunnen 
delen. Daarnaast is 
de website bedoeld 
voor de ouders, 
zorgprofessionals 
en leerkrachten 
om hen te 
ondersteunen. 
Hiervoor zijn alle 
bijdragen welkom, 
doneren kan via 
www.alzheimercentrum.nl/doneeractie.

Camar Bohnen, zorgconsulent, 
Alzheimercentrum Amsterdam

Nauwkeuriger het beloop van alzheimer voorspellen 

Resultaten onderzoek naar cognitieve reserve

Op zoek naar behandeling op maat van MS

De kracht van data

De ziekte van Alzheimer kent een grote variatie in beloop. Sommige mensen blijven 
relatief lang stabiel, terwijl anderen in rap tempo verslechteren. Dr. Anita van 
Loenhoud en dr. Rik Ossenkoppele van Alzheimercentrum Amsterdam keken naar 
de verschillen in beloop van de ziekte. Zij onderzochten de ‘cognitieve reserve’, 
een hersenmechanisme dat het denkvermogen beschermt tegen de gevolgen van 
hersenschade. Dit onderzoek kwam tot stand dankzij uw steun.

Rik Ossenkoppele en Anita van Loenhoud: 
‘Dit onderzoek helpt bij het nauwkeuriger 
voorspellen van alzheimer.’

De onderzoekers vonden dat zowel 
een groter hersenvolume als meer 
opleidingsjaren samenhingen met 
meer cognitieve reserve bij patiënten: 
hersenschade door alzheimer had bij 
hen over het algemeen minder ernstige 
symptomen tot gevolg. Er blijkt ook 
een relatie te zijn tussen het aantal 
opleidingsjaren en de snelheid waarmee 
de symptomen in de loop van de tijd 
toenamen. In de dementiefase van 
de ziekte gingen mensen met meer 
opleidingsjaren in een sneller tempo 

achteruit. Anita: “Dat klinkt misschien 
tegenstrijdig. Maar we weten dat sommige 
mensen in het beginstadium van 
alzheimer beter kunnen compenseren, 
terwijl ze in een later stadium juist sneller 
achteruitgaan. Zij hebben daardoor méér 
gezonde jaren en minder ziektejaren.” 
Uiteindelijk leven alzheimerpatiënten 
met meer cognitieve reserve langer 
en hebben meer gezonde jaren. Deze 
kennis kan helpen bij het doen van een 
nauwkeurigere voorspelling over het 
beloop van alzheimer voor patiënten.

Leven met MS, maar zonder het ervaren van beperkingen, zodat mensen met MS een 
normaal dagelijks leven kunnen leiden! MS Centrum Amsterdam wil dit voor 2030 
mogelijk maken. In de film ‘De kracht van data’ wordt uitgelegd hoe ze dat gaan doen 
en waarom dit belangrijk is.

Niels van Buren heeft al tien jaar MS.
”Ik ben nu met mijn vierde MS-medicijn 
gestart. Niemand kan vertellen of een 
medicijn waar je mee begint, gaat helpen 
om je symptomen te verminderen en 
de verergering te stoppen. Onzekerheid 
wegnemen over het beloop van mijn MS 
en zekerheid geven over de effectiviteit 
van een therapie zouden mij zeer 
helpen.” Professor Uitdehaag, directeur 
van MS Centrum Amsterdam: ”MS is een 
aandoening die je in de kracht van je 
leven treft en vervolgens hangt dat als een 

zwaard van Damocles boven je hoofd voor 
de rest van je leven. MS is onvoorspelbaar. 
Elke dag kan je worden geconfronteerd 
met nieuwe beperkingen. We kunnen 
MS niet genezen, maar we gaan ervoor 
zorgen dat mensen met MS slechts 
minimale beperkingen ondervinden van 
hun ziekte. Dit kunnen we realiseren door 
behandeling op maat. Dat is geen vage 
wens maar concreet en haalbaar in de 
komende tien jaar. Hiervoor zijn stevige 
investeringen nodig voor extra menskracht 
en het uitbreiden van data- en biobanken.”

Onderzoek naar nieuwe therapieën voor 
Acute Myeloïde Leukemie

Hier doen we het voor

Acute Myeloïde Leukemie (AML) is een 
levensbedreigende kwaadaardige ziekte 
van het beenmerg. De ziekte ontstaat 
doordat een voorloper van gezonde 
bloedcellen kwaadaardig wordt en 
zo hard gaat groeien dat het gezonde 
beenmerg wordt verdrongen.  

AML wordt behandeld met verschillende 
chemokuren, vaak gevolgd door een 
allogene stamceltransplantatie. De patiënt 
krijgt dan stamcellen van een gezonde 
donor (broer, zus of niet-verwante 
donor) om een afweerreactie van het 
afweersysteem (immuunsysteem) op 
te wekken tegen de leukemiecellen. De 
risico’s van transplantatie zijn echter niet 
gering. Ongeveer één op de vijf patiënten 
overlijdt door de complicaties van een 
stamceltransplantatie.
 

Prof. dr. Mette Hazenberg onderzoekt hoe 
het afweersysteem van de stamceldonor 
een afweerreactie maakt tegen de 
leukemie van de patiënt. Eerder onderzoek 
heeft aangetoond dat getransplanteerde 
AML-patiënten antistoffen maken die heel 
specifiek AML-cellen herkennen. Het doel 
is om te onderzoeken hoe deze antistoffen 
kunnen worden toegepast als therapie.  
De uitkomsten van het onderzoek kunnen 
een enorme stap naar een betere en minder 
risicovolle behandeling van AML betekenen.

Het onderzoek naar AML wordt mede 
mogelijk gemaakt door giften van 
stichtingen en particulieren. Zo werd het 
onderzoek onlangs ondersteund met een 
schenking van een vermogensfonds en 
een bijdrage dankzij de organisatie van een 
kickboksseminar.

Kijk voor meer informatie op
www.amcfoundation.nl.

Scan de QR-code om
de film te bekijken.

MS-project voor bigdata-analyse

Prof. dr. Bernard Uitdehaag
Directeur MS Centrum Amsterdam

Prof. dr. Mette Hazenberg
Internist-hematoloog, hoogleraar 
inwendige geneeskunde

Dank u wel voor uw steun
Dank voor de vele bijdragen aan het MS-project ‘Grote rekenkracht nodig voor 
bigdata-analyses’. Er zijn in Nederland ruim 25.000 mensen met de hersenziekte 
multiple sclerose (MS). We kunnen aan het begin van de ziekte niet voor individuele 
patiënten voorspellen hoeveel klachten zij jaren later zullen hebben. Die onzekerheid 
leidt vaak tot angst en stress. Menno Schoonheim, neurowetenschapper bij Amsterdam 
UMC, heeft zich ten doel gesteld om op individueel niveau te kunnen voorspellen 
wat voor symptomen iemand zal krijgen. Hij gebruikt hiervoor de data afkomstig van 
MRI-scans. Dankzij uw donaties kunnen we rekenkracht kopen om zo bij te dragen 
aan het wegnemen van de onzekerheid na de diagnose MS. Nogmaals hartelijk dank.
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Amsterdam UMC heeft brede ervaring in de aanpak van longkanker 
waarbij meerdere behandelingen tegelijk worden ingezet. In deze 
behandeltrajecten worden patiënten met, op het eerste gezicht, niet-
operabele kanker behandeld. De kanker is bij diagnose zo groot en 
vergroeid met zijn omgeving dat deze niet gemakkelijk uit de long weg 
te halen is via een operatie. Door een combinatie van behandelingen met 
chemo-, immuno- en radiotherapie lukt het in veel gevallen om de kanker 
kleiner te maken en uiteindelijk alsnog met een operatie te verwijderen. 

Longkanker aanpakken met meerdere

therapieën tegelijk

De kracht van 
samenwerking 

Dr. Joris Veltman: ‘Met uw steun kunnen we grote stappen maken in de behandeling van longkanker.’

De INCREASE-studie is een mooi 
voorbeeld van zo’n gecombineerde 
aanpak. Dr. Joris Veltman is longarts en 
betrokken bij deze studie: “De reguliere 
voorbehandeling bij patiënten die niet 
direct kunnen worden geopereerd, is 
een combinatie van chemotherapie 
en bestralingen. Bij de INCREASE-
studie worden daaraan twee soorten 
immuuntherapie toegevoegd. De eerste 
is Ipilimumab, dat het afweersysteem 
moet activeren. De tweede is Nivolumab. 
Deze laatste therapie vergemakkelijkt het 
herkennen van tumorcellen door 
het afweersysteem.
 
Het eerste doel is om zo veel mogelijk 
kankercellen voorafgaande aan de 
operatie kapot te maken. Een tweede 
doel is om het afweersysteem te trainen 
om ‘brokstukjes’ van de tumorcellen 
te herkennen en microscopisch 
verspreide tumorcellen op te sporen 
door het lichaam heen. Tijdens en 
na de behandeling kijken we of de 
therapie goed wordt verdragen door de 
patiënten en na de operatie kijken we of 
in de verwijderde kanker nog levende 
tumorcellen worden aangetroffen.

We werken bij deze studie intensief 
samen met een aantal omliggende 
ziekenhuizen. Die samenwerking hebben 
we mede kunnen realiseren door een 
belangrijk ander onderzoek, de PAULIEN-
studie.” Deze studie is vernoemd 
naar Paulien van Deutekom, de oud-
wereldkampioen allroundschaatsen. Zij 
werd in 2018 getroffen door longkanker 
in uitgezaaide vorm en overleed op 
37-jarige leeftijd aan de gevolgen van 
haar ziekte. Na haar overlijden hebben 
haar oud-schaatsvriendinnen de Paulien 
van Deutekom Foundation opgericht. 
Hun donaties zijn ten goede gekomen 
aan de PAULIEN-studie.

Joris Veltman: “Dat longkanker ook jonge 
mensen in een heel goede conditie treft, 
is iets wat vaak te weinig aandacht krijgt. 
Daarbij is ook het beloop van de ziekte 
nog altijd erg onvoorspelbaar. Het valt 
moeilijk te verklaren waarom de ene 
patiënt goed reageert op behandeling en 
geneest, en tegelijk ook bij veel patiënten 
met dezelfde vorm van longkanker de 
respons op de behandeling uitblijft en 
zij binnen enkele maanden overlijden. In 
beide studies combineren we meerdere 

therapieën met als belangrijkste vraag of 
het vroeg starten met deze combinatie leidt 
tot een snellere en effectievere respons.

Samenwerking met andere ziekenhuizen 
kent vele praktische en logistieke 
hobbels, die je allemaal moet nemen om 
onderzoek in meerdere ziekenhuizen 
gelijk te laten lopen. Financiële steun 
maakt het mogelijk om veel andere 

ziekenhuizen te betrekken bij dit 
onderzoek. Hierdoor kunnen we veel meer 
patiënten bereiken. En grote stappen maken 
in de behandeling van longkanker.”

Kort nieuws

Op zondag 9 oktober vindt de Run4MS 
& Walk4MS (voorheen Rokjesdagloop) 
plaats rond de Amsterdamse Bosbaan. 
Deelnemers met en zonder MS kunnen  
5 of 10 km rennen, wandelen of rollen 
met bijvoorbeeld rolstoel of handbike.

De opbrengst gaat naar onderzoek 
van MS Centrum Amsterdam. Door 
wetenschappelijk onderzoek gaan we 
de ziekte beter begrijpen en alleen 
zo kunnen we mensen met MS de 
beste behandeling geven zodat ze een 
normaal dagelijks leven kunnen leiden.

Meer informatie en aanmelden: 
zie www.rokjesdag.ms.

Run4MS & Walk4MS 
in Amsterdamse Bos

ROKJESDAG
RUN4MS | WALK4MS

Gemengd Zangkoor St. Caecilia 
Ransdaal gaf op 10 april een 
benefietconcert ter nagedachtenis 
aan hun voorzitter Nico Gilissen om 
onderzoek naar ALS te steunen. Nico 
overleed in 2018 aan deze ziekte. Het 
gemengde zangkoor gaf dit bijzondere 
concert in Voerendaal samen met 
harmonie De Berggalm. Het thema 
was ‘Een muzikale wereldreis die 
eindigt in Limburg’. 

De opbrengst van het concert van maar 
liefst € 10.000 gaat naar onderzoek naar 
hersenafwijkingen bij ALS-patiënten 
van dr. Joost Raaphorst, neuroloog 
Amsterdam UMC. 

Benefietconcert voor 
onderzoek naar ALS

Vlak voor Jimmy Eibrink Jansen 
overleed aan lymfklierkanker sprak hij 
de wens uit om de afdeling hematologie 
van Amsterdam UMC te steunen. Hij 
vroeg zijn ouders de opbrengst van 
de verkoop of huur van zijn woning te 
schenken aan de afdeling. 

Patiënten met een hematologische 
aandoening worden vaak langdurig 
opgenomen. Met deze bijdrage kan 
de afdeling het verblijf van familie 
van deze patiënten veraangenamen. 
Jimmy’s ouders waren zo onder de 
indruk van het gebaar van hun zoon 
dat zij inmiddels een extra actie hebben 
opgestart om de afdeling te steunen.

Jimmy’s wens voor 
afdeling hematologie
Jimmy’s wens
Vlak voor hun zoon Jimmy overleed aan lymfklierkanker
sprak hij aan zijn ouders de wens uit om de opbrengst
van de verkoop of huur van zijn woning te schenken 
aan de afdeling hematologie van Amsterdam UMC. 
Met deze bijdrage kan de afdeling het verblijf van familie 
van langdurig opgenomen patiënten, veraangenamen. 
Dat is goed voor de patiënt én zijn of haar familie.
Jimmy’s ouders vinden dit zo’n mooi doel dat zij 
daarnaast een extra actie hebben opgestart.

Na een succesvolle eerste editie 
in 2021 werd dit jaar de Alzheimer 
Challenge opnieuw georganiseerd door 
Team Alzheimer. De uitdaging: 290 
kilometer bewegen, precies één meter 
per alzheimerpatiënt in Nederland. 
Wandelen, fietsen, rennen, zwemmen, 
steppen, alle beweging mocht. 

Met de Strava-app konden deelnemers 
hun voortgang bijhouden. Zij lieten 
zich op www.alzheimerchallenge.nl 
via een actiepagina sponsoren door 
vrienden en familie. Zo haalden ze een 
prachtbedrag op voor onderzoek van 
Alzheimercentrum Amsterdam. Eind 
mei stond de teller op ruim € 113.000!

Geslaagde Alzheimer 
Challenge

Scan de QR-code
en steun dit onderzoek
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EENMALIGE GIFT
Via een overschrijving op 
rekeningnummer: NL46 INGB 
0000 0048 18 ten name van 
VUmc Fonds. Vergeet niet te 
vermelden om welk project het 
gaat. Online doneren kan ook 
via: www.VUmcFonds.nl. 

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

PERIODIEKE SCHENKING
Dat is een schenking van een 
vast bedrag voor minimaal vijf 
jaar. Een periodieke schenking 
is zonder drempel aftrekbaar 
van de inkomstenbelasting. 

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. 

SCAN DE QR-CODE  
Steun ons onderzoek  
op pagina 3.

Uw bijdrage helpt

U kunt ons belangrijke werk op verschillende manieren steunen:

DONEER OP REKENINGNUMMER NL46 INGB 0000 0048 18 T.N.V. STICHTING VUmc FONDS TE AMSTERDAM.

Meer informatie vindt u op onze website: www.VUmcFonds.nl. Wij willen u graag bedanken, vermeld daarom uw naam en adres bij uw donatie.

Opbrengst voor 
onderzoek naar MS

Yvonne Klaver 
doet mee aan 
de Onbeperkte 
Elfstedentocht
Van 14 tot en met 18 september 2022 
vindt voor de derde keer de Onbeperkte 
Elfstedentocht plaats. En Yvonne Klaver 
is er weer bij. Aan de Onbeperkte 
Elfstedentocht kan iedereen meedoen. 
De tocht van 235 kilometer langs de elf 
bekende Friese steden wordt in vijf dagen 
afgelegd. Deelnemers kunnen wandelend 
of op wielen (fiets, tandem, rolstoel, 
handbike of scootmobiel) meedoen. Doe 
de hele tocht mee, één dag of maar een 
klein stukje van één dag. Alles kan en mag! 

Yvonne Klaver (59 jaar) doet samen 
met haar man mee. Voor Yvonne is het 
de derde keer. Ze zamelt ook dit keer 
geld in voor onderzoek naar de ziekte 
multiple sclerose (MS). Yvonne heeft tien 
jaar geleden de diagnose MS gekregen. 
”Ik werkte toen in het basisonderwijs. 
Jammer genoeg heb ik dit mooie vak 
moeten loslaten. Inmiddels heb ik een 
goede invulling gevonden voor mijn leven. 
Ik beweeg zo goed als iedere dag. Daar 
voel ik mij heel goed bij.” Yvonne rijdt 
de vijfdaagse tocht op een elektrische 
fiets. Via haar actiepagina haalt ze geld 
op voor onderzoek naar MS. ”Ik heb 
primair progressieve MS. Bij deze vorm 
ga je langzaam achteruit. Er is nog geen 
medicijn dat mijn ziekte stopt, daarom is 
onderzoek naar MS zo belangrijk."

Geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek

Alzheimer Rally al tien jaar daverend succes

€ 9,8 miljoen donaties

Inkomsten en 
bestedingen in 2021

Op 22 april werd de tiende editie van de Alzheimer 
Rally gereden. Onder het motto (st)rijd mee tegen 
dementie organiseren Jan de Beus, Frans Diepeveen en 
Martin Roosenboom jaarlijks vol passie deze bijzondere 
benefietrally voor onderzoek van Alzheimercentrum 
Amsterdam. 

In 2010 kwam een sponsor van de Tulpenrallye, wiens vrouw 
was getroffen door de ziekte van Alzheimer, met het verzoek 
aan Jan, Frans en Martin om een benefietrally op te zetten 
om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek 
naar alzheimer. Als fervente autoliefhebbers en helaas ook 
in persoonlijke kring bekend met de ziekte, gingen zij de 
uitdaging aan om de Alzheimer Rally in 2012 te organiseren. 
En hoe! De eerste editie werd een succes en de enthousiaste 
deelnemers wilden het jaar daarop heel graag opnieuw mee-
(st)rijden.

Ieder jaar werd het evenement groter én succesvoller. De 
heren zijn het hele jaar bezig met voorbereidingen, zoeken van 
sponsors en uitzetten van een mooie route voor alle klasses. 

Met de tiende rally werd een recordbedrag van € 110.000 
opgehaald. In totaal brachten de tien edities € 654.910 op. 
Een fantastische prestatie waarvoor wij Frans, Jan en Martin 
gigantisch dankbaar zijn!

Iedereen denkt weleens na over grote levensvragen, 
vaak ook wanneer men geconfronteerd wordt met 
ziekte. Nadenken over wat u achterlaat in het leven 
is een lastig onderwerp, maar kan tegelijkertijd ook 
zingeving en inspiratie bieden. 

Regelmatig krijgen wij vragen van mensen die overwegen 
het steunen van wetenschappelijk onderzoek van VUmc 
vast te leggen in hun testament. Een bijzondere vraag die 
ons telkens opnieuw raakt. Omdat dit vaak plannen voor 
de (verre) toekomst zijn, willen zij daarnaast soms ook nu 
al iets betekenen en een bijdrage doen aan het onderzoek. 
Op deze manier zijn zij betrokken bij het werk en blijven 
zij op de hoogte van ontwikkelingen binnen het door hen 
gesteunde onderzoeksveld.
 
We helpen u graag
Andersom benaderen vaste donateurs ons ook geregeld 
om hun steun in de toekomst ook vast te leggen. Bij leven 
steunen zij een bepaalde onderzoekslijn of kenniscentrum 
op structurele basis en zij spreken de wens uit om ook na 
hun overlijden hieraan te blijven bijdragen. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw wensen vorm 
te geven. Een persoonlijk gesprek kan helpen om uw 
ideeën op een rijtje te zetten.

Hebt u vragen over deze manier 
van steunen of wilt u hierover 
een keer van gedachten wisselen? 
Neemt u dan gerust contact op 
met onze relatiemanager voor dit 
onderwerp:

Sylvia Voogt is bereikbaar via 
nalaten@amsterdamumc.nl
of 06-11 58 61 69. Zij beantwoordt 
uw vragen graag geheel vrijblijvend.

Wij helpen u bij de keuze 

Geven aan 
wetenschap: nu en
in de toekomst

Uw donaties worden gebruikt om extra wetenschappelijk 
onderzoek mogelijk te maken op een reeks van gebieden. Het 
betreft projecten die niet op een andere wijze kunnen worden 
gefinancierd. Het uiteindelijke doel is betere behandelingen mogelijk 
te maken voor patiënten in Amsterdam UMC en daarbuiten. 

Drie voorbeelden
• Dankzij donaties kon vorig jaar een onderzoek starten naar 

de effecten en behandeling van long-covid bij patiënten die 
opgenomen zijn geweest op de intensive care.

• Het project Y van MS Centrum Amsterdam is een unieke 
studie onder alle Nederlanders met de hersenziekte multiple 
sclerose (MS) die in 1966 geboren zijn. Mensen met MS 
gaan in de loop van de tijd vaak fysiek achteruit. Doel van 
dit project is factoren vinden die bepalen of iemand een 
goed of slecht verloop van MS heeft. In 2021 konden de 
eerste resultaten van dit onderzoek in de wetenschappelijk 
literatuur worden gepubliceerd.

• Het MELODIA-onderzoek van Alzheimercentrum 
Amsterdam onderzoekt de link tussen muziek en dementie. 
Met de resultaten van dit onderzoek hopen de onderzoekers 
beter te kunnen voorspellen welke patiënten baat hebben 
bij bijvoorbeeld muziektherapie. 

Een overzicht van inkomsten en bestedingen van de boven- 
genoemde stichtingen vindt u vanaf circa half juli op de 
websites van de stichtingen.

De afdeling relatiemanagement 
en fondsenwerving van 
Amsterdam UMC ondersteunt 
een aantal stichtingen bij het 
werven van donaties voor 
wetenschappelijk onderzoek 
in Amsterdam UMC. De AMC 
Foundation, het VUmc Fonds 
en het Cancer Center Amsterdam 
haalden tezamen € 9,8 miljoen op 
voor onderzoek. En dat allemaal 
dankzij donaties van organisaties en 
mensen zoals u. Dank u wel daarvoor.

Yvonne en John Klaver


