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Running Sisters steunen Cancer Centrum Amsterdam

Venezolaanse vriendinnen werven fondsen
met marathonteam CCA
Het verschil willen maken voor patiënten met kanker brengt niet alleen medische
professionals in beweging. Van alle kanten helpen mensen mee. De Venezolaanse
Ailed Izurieta verhuisde in 2001 voor de liefde naar Nederland. Haar vriendin Maria
Ines Villasmil was een aantal jaren daarvoor al geëmigreerd naar Nederland voor
een studie choreografie.

Ailed (l.) en Maria Ines na de finish van de TCS Amsterdam Marathon 2018.

Ailed: “Ik besloot op een bepaald
moment te gaan reizen en bezocht toen
ook Maria Ines in Nederland. Ik zag dat
er een lunchconcert werd gegeven in
De Griffioen (cultureel centrum van de
Vrije Universiteit) door saxofonist Ties
Mellema. Na afloop kwam ik met hem
aan de praat. Wat een leuke man dacht
ik meteen.” Maria Ines vult aan: “Het was
liefde op het eerste gezicht tussen die
twee.” Ailed besloot zich uiteindelijk in
Nederland te vestigen.
Het voelt goed om iets terug te doen
In 2015 kreeg Ties de diagnose ziekte
van Hodgkin. Zware behandelingen
volgden. Toen die achter de rug
waren, wilden Ailed en Maria Ines iets
terugdoen. “We hoorden dat Cancer
Center Amsterdam het goede doel
was én nog is van de TCS Amsterdam
Marathon,” vertelt Maria Ines. Samen
met Ailed sloot ze zich aan bij team
CCA en ze gingen enthousiast fondsen
werven via het onlineplatform. “Ik vind
hardlopen eigenlijk helemaal niet leuk,”

bekent Ailed, “maar Maria Ines weet mij
altijd aan te sporen. Het voelt zo goed
om op deze manier iets terug te kunnen
doen. We voelen ons ook heel erg
welkom in team CCA. De persoonlijke
benadering, de betrokkenheid van alle
lopers – van artsen tot onderzoekers.”
Inmiddels hebben Ailed en Maria Ines
al vijf keer meegelopen en zo’n € 4.500
geworven onder familie en vrienden.
Virtuele marathon
In 2020 werkten de ‘Running Sisters’,
zoals ze zich op het onlineplatform
noemen, mee aan een promotiefilmpje
voor de marathon. “Een heel bizarre
ervaring,” vertelt Ailed. “Het hele
evenement vond vanwege de
coronapandemie virtueel plaats.
Om precies 00.00 uur gingen we van
start en renden we, gevolgd door een
cameraploeg, door een uitgestorven
stad.” Dit jaar ging de marathon
gelukkig weer ‘gewoon’ door. En Ailed
en Maria Ines stonden uiteraard weer
aan de start.

Muziek en dementie

Help muzikaal onderzoek mogelijk maken
Wellicht heeft u weleens een filmpje gezien van iemand met
dementie die bij het luisteren naar muziek helemaal opleeft en
teksten woordelijk kan meezingen, terwijl praten en contact
maken verder moeilijk is. Heel bijzonder dat dit zelfs bij
vergevorderde dementie kan gebeuren. Het luisteren naar of
maken van muziek heeft een positief effect op het ontstaan
of verloop van dementie. Het is nog onbekend hoe, ondanks
de uitgebreide hersenschade, muziek toch de hersenen van
mensen met dementie kan activeren.
Wat is het effect van muziek?
In het MELODIA-onderzoek, uitgevoerd door senior onderzoeker dr. Betty Tijms en arts Jochum van ’t Hooft, kijken we

naar het effect van muziek op mensen met dementie. Hiermee
hopen we te begrijpen hoe muziek de hersenen kan activeren,
zelfs bij hersenschade door dementie. Met de resultaten van dit
onderzoek kunnen we beter voorspellen welke patiënten baat
hebben bij bijvoorbeeld muziektherapie.
Om dit muzikale project te kunnen uitvoeren is uw hulp
hard nodig. Steun Betty en Jochum en help ons nieuwe
aanknopingspunten vinden om achteruitgang in het
denkvermogen te vertragen. Dank u wel!
Prof. dr. Philip Scheltens
Neuroloog en directeur Alzheimercentrum Amsterdam

Prof. dr. Philip Scheltens:
‘Help nieuwe aanknopingspunten vinden.’

Meer over het onderzoek naar muziek en dementie leest u op pagina 3.

Nieuwe stap in werven van
fondsen voor MS

Column

PrograMS
volgt ziekteverloop MS

Teddy van der Burg is sinds 1 mei werkzaam bij het team Relatie-management
en Fondsenwerving van Amsterdam UMC. Samen met haar collega’s van
MS Centrum Amsterdam zal zij zich vooral richten op het werven van grote giften
van particuliere donateurs om meer onderzoek naar MS mogelijk te maken.
De individuele behandeling van mensen
met MS moet veel beter kunnen. Het MS
Centrum heeft de kennis en technieken om
dit binnen enkele jaren te realiseren. Wel
moeten er nog stappen worden gezet in het
gehele centrum, van lab tot aan de patiënt.
Daarvoor is meer onderzoeksgeld nodig
en Teddy van der Burg gaat zich daarvoor
inzetten. Teddy: ”Als het lukt met elkaar het
centrum extra te versterken en meer kennis

Voor mensen met multiple
sclerose (MS) is onzekerheid over
de toekomst een van de grootste
problemen. De ene persoon gaat
redelijk snel achteruit, terwijl
anderen meer gespaard blijven.
In het onderzoekscohort PrograMS
volgen we mensen met MS om
voorspellers van het verloop te
vinden.
In PrograMS volgen we al meer
dan 15 jaar ruim 350 mensen
met MS en 100 zonder MS.
Zij komen elke vijf jaar naar
Amsterdam voor neurologische en
neuropsychologische metingen,
hersen- en oogscans en metingen in
het bloed. Onlangs hebben we alle
deelnemers uitgenodigd voor een
nieuwe meetronde.
Dit cohort is bijzonder omdat het
een van de grootste ter wereld
is dat zo lang wordt gevolgd.
Ook is de hoeveelheid data die
we verzamelen uniek. Met deze
uitgebreide informatie proberen
we verschillende vragen te
beantwoorden. Zoals: kun je het
verloop van MS voorspellen? Welke
hersengebieden beschadigen het
meest? Hoe hangt schade in de
hersenen samen met metingen in
het bloed?
Als onderzoeker past mij alleen maar
dankbaarheid
voor de zo lange
betrokkenheid
van al deze
vrijwilligers.
Alleen samen –
met hun hulp en
ons onderzoek
– maken we een
toekomst zonder
MS mogelijk.
Dr. Menno Schoonheim,
neurowetenschapper, MS Centrum
Amsterdam
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PET-scan is standaardonderzoek geworden

Verbeelding verbindt

Prof. dr. Josée Zijlstra is hematoloog binnen Cancer Center Amsterdam en
gespecialiseerd in het gebruik van beeldvormende technieken, zoals PET bij de
behandeling van kanker. Op 21 september jl. aanvaardde zij de leerstoel ‘Functionele
beeldvorming binnen de Hematologie’. Zijlstra: “Met de FDG-PET-CT is het mogelijk
stofwisselingsactiviteit zichtbaar te maken bij patiënten met lymfeklierkanker. We
gebruiken deze scanner om uitgebreidheid van ziekte vast te stellen bij de diagnose,
en om het resultaat van de behandeling te meten tijdens en ná therapie.”
Voor patiënten met hodgkinlymfoom is
de PET-scan leidend bij het bepalen van
het aantal kuren en soms ook van het type
kuren dat een patiënt nodig heeft. Daarnaast
is de PET-scan vaak ook bepalend voor
het al dan niet adviseren van aanvullende
radiotherapie. Zijlstra: “In ruim twintig jaar
tijd is de PET-scan van volkomen nieuwe en
nog experimentele vorm van diagnostiek
standaardonderzoek geworden. Daarmee
valt deze scan niet meer weg te denken uit
de dagelijkse klinische praktijk.”
Gebruik artificial intelligence
De PET-CT-scans bij diagnose, vóór start van
behandeling, bevatten niet alleen informatie
over de uitgebreidheid van lymfeklierkanker,
maar ook over de prognose van de ziekte.
Het zijn eigenlijk geen plaatjes maar data,
die nu kunnen worden geanalyseerd. Zijlstra:
“De miljoenen gegevens die voortkomen uit
deze analyse kunnen niet meer handmatig
of met eenvoudige computerprogramma’s
worden geanalyseerd. We gebruiken
hiervoor nieuwe rekenprogramma’s,

voorbehouden. Overname van artikelen is toegestaan met
voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.
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€ 950.000
voor Corona
Research
Fonds

zogenaamde artificial intelligence. Dankzij
deze beeldvorming kunnen we de
behandeling optimaliseren en de prognose
van patiënten met lymfeklierkanker
verbeteren.”
Het onderzoek van Josée Zijlstra werd deels
gefinancierd door stichting Cancer Center
Amsterdam en KWF Kankerbestrijding.

ambities en dromen kunnen waarmaken
door een bijdrage van onze donateurs.
Het wordt zeker een inspirerende
bijeenkomst voor iedereen die innovatief
onderzoek een warm hart toedraagt.
Zet de datum vast in uw agenda.
Wilt u deelnemen aan het Wetenschapsfestival, stuur dan een e-mail naar
fondsenwerving@amsterdamumc.nl.

Dank voor uw
overweldigende steun
Hoe eerder kanker wordt opgespoord, hoe beter de overlevingskansen voor patiënten. Dat geldt ook voor vrouwen met eierstokkanker. Deze ziekte wordt helaas vaak in een laat stadium ontdekt,
wat een slechtere prognose betekent voor de patiënt. Mede door uw
gulle donaties kan prof. dr. Renske Steenbergen met haar team een
methode ontwikkelen om eierstokkanker op te sporen via de urine.
De patiënt kan de urine gewoon thuis verzamelen en daarna met de
post naar ons lab sturen. Dit bespaart haar een ziekenhuisbezoek.
Opsporing van de ziekte wordt laagdrempeliger, wat zal leiden tot
succesvollere behandeling en een betere overlevingskans. Mede
namens prof. dr. Renske Steenbergen hartelijk dank voor uw steun.
Prof. dr. Geert Kazemier
Directeur Stichting Cancer Center Amsterdam

Geld voor negen
onderzoeken

Prof. dr. Josée Zijlstra tijdens haar oratie bij
de aanvaarding van de leerstoel.

Vroege opsporing eierstokkanker

Copyright © 2021 Amsterdam UMC. Alle rechten

Wilt u meer informatie of in contact
komen met Teddy van der Burg, stuur
dan een e-mail naar
t.j.vanderburg@amsterdamumc.nl.

In maart 2020 richtten de vier
academische fondsenwervende
stichtingen (waaronder het VUmc
Fonds) het Corona Research Fonds
op. Dit fonds had als doel onderzoek
naar COVID-19 in Amsterdam UMC
snel op te starten. In totaal werd
er ruim € 950.000 opgehaald.
Een speciale toetsingscommissie
selecteerde negen onderzoeken die,
gefinancierd door het fonds, snel
konden beginnen.

Save the date:
Wetenschapsfestival
U bent van harte
uitgenodigd om het
Wetenschapsfestival,
een initiatief van AMC Foundation en
VUmc Fonds, bij te wonen op donderdag
31 maart 2022 van 15.30 tot 17.00 uur.
In Amsterdam UMC, locatie AMC, vertellen
jonge, talentvolle onderzoekers in een
live-talkshow meer over hun onderzoek.
Hun verhalen laten zien hoe zij hun ideeën,

te vergaren, dan komt een behandeling op
maat voor elke persoon met MS binnen
handbereik. Dat zou toch fantastisch zijn en
ik zet me er met volle overtuiging voor in.
Nu is het moment. Help ons dit te realiseren.”

De gefinancierde projecten
varieerden van onderzoek naar
de beste ic-behandeling en het
opzetten van een biobank met
weefsel van covid-patiënten tot
revalidatie na COVID-19.
Behandeling vaatlekkage bij
COVID-patiënten
Ook het onderzoek onder leiding
van prof. dr. Harm Jan Bogaard
van de afdeling longziekten
ontving financiering. Bogaard
richtte zich op het gebruik van het
geneesmiddel Imatinib bij ernstig
zieke COVID-patiënten. Imatinib
is een geneesmiddel voor de
behandeling van vaatlekkage bij
leukemie. Vaatlekkage is ook bij
COVID-patiënten een belangrijke
en ernstige complicatie. Uit het
onderzoek van Bogaard bleek dat
patiënten met ernstige complicaties
die het medicijn Imatinib kregen,
gemiddeld zeven dagen korter
op de intensive care lagen. De
resultaten van het onderzoek zijn
gepubliceerd in het vooraanstaande
wetenschappelijke tijdschrift The
Lancet Respiratory Medicine.
Meer informatie over de
gefinancierde projecten vindt u op
www.coronaresearchfonds.nl
onder Nieuws.

Onderzoek naar hoe muziek hersenen kan
activeren

De kracht van muziek
bij dementie
“Veel mensen voelen sterke emoties bij muziek. Dit is zelfs het geval bij mensen
met vergevorderde dementie. Dat fascineert mij. Hoe dit precies werkt is nog
onbekend, daarom zijn wij in het Alzheimercentrum een uniek muzikaal onderzoek
gestart.” Aan het woord is dr. Betty Tijms, senior onderzoeker bij Alzheimercentrum
Amsterdam. Samen met arts-onderzoeker Jochum van ’t Hooft werkt ze aan het
MELODIA-onderzoek, gericht op het effect van muziek op dementie.

Jochum van ’t Hooft en Betty Tijms: 'Muziek geeft een inkijkje in iemand met dementie.’

Jochum: “Het luisteren naar of maken
van muziek is een van de weinige
mogelijkheden om het leven van mensen
met dementie aangenamer te maken.
Muziek kan een inkijkje geven in wie
iemand was voordat de dementie zich
manifesteerde. Hoe kan dat en kunnen
we hier iets mee?”
Muziek spreekt primaire hersengebieden
aan die invloed hebben op motivatie,
emotie en gedrag. Ook kan muziek, en de
manier waarop muziek wordt verwerkt
in het brein, helpen om processen in de
hersenen beter te begrijpen. Met behulp
van hersenscans wordt onderzocht
welke hersengebieden actief worden als
iemand met dementie luistert naar zijn
of haar favoriete muziek. Ook willen de
onderzoekers weten hoe verschillende
vormen van hersenschade deze
activatie beïnvloeden en of bepaalde
activatiepatronen samenhangen met
specifieke klachten.
Ervaren van muziek verandert
In zijn spreekkamer speelt Jochum
verschillende akkoorden op zijn gitaar
voor mensen met frontotemporale
dementie (FTD). Hij kijkt hoe zij reageren
op bepaalde akkoorden en welke emoties
zij ervaren. “We hebben al ontdekt dat
hersengebieden die actief worden tijdens
het luisteren naar muziek grotendeels
overlappen met hersengebieden die
afsterven bij mensen met FTD,” legt
Jochum uit. “Het opmerkelijke is dat bij
deze patiënten het ervaren van muziek
niet verdwijnt, maar alleen verandert.”
Betty vult aan: “Onze volgende stap is
om te onderzoeken welke biologische
factoren hierbij een rol spelen.”

Hoe werkt muziek bij dementerenden?
Betty: “Vragen die we hopen te beantwoorden door dit onderzoek zijn: welke
hersengebieden worden actief als een
dementiepatiënt luistert naar muziek,
en wordt deze relatie beïnvloed door de
ernst van hersenschade? Is het effect van
muziek op hersenactivatie afhankelijk
van het type dementie? Daarnaast
willen we achterhalen of de mate van
hersenactivatie door muziek samenhangt
met betere of slechtere scores op
neuropsychologische testen.”
“Ons onderzoek kan nieuwe inzichten
opleveren in hoe muziek de hersenen
kan activeren, zelfs bij hersenschade.
Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het
verbeteren van de kwaliteit van leven
voor de patiënt en zijn/haar omgeving.
Wij denken dat muziek hierin een grote
rol kan spelen,” aldus Betty.
“Onze droom is om dit project uit te
breiden naar een grootschalig onderzoek
om te kijken naar verschillende hersenziekten en op die manier zo veel mogelijk
mensen met dementie en hun naasten te
kunnen helpen,” sluit Jochem af.

Scan de QR-code en steun
dit onderzoek

Grote
donatie voor
onderzoek
naar MS-vrije
wereld

Kort nieuws

MS Centrum Amsterdam ontving een
inspiratiebeurs van € 250.000 van
stichting MoveS. Edwin van Wijngaarden,
voorzitter van MoveS: ”Wij geloven in de
intrinsieke motivatie van onderzoekers om
een bijdrage te leveren aan een MS-vrije
wereld en wij vertrouwen erop dat zij
goed omgaan met het geld waar al die
deelnemers zich zo hard voor hebben
ingezet.”

TCS Amsterdam Marathon Hele dag gamen en
terug van weggeweest
streamen tegen MS

Donatie voor
alzheimeronderzoek

Na een jaar van weinig benefietevenementen is de TCS Amsterdam
Marathon dit jaar gelukkig wél
doorgegaan. En voor de werving van
onderzoeksgeld hebben Cancer Center
Amsterdam en KWF Kankerbestrijding
deze keer de handen ineengeslagen.
Honderden mensen hebben zo met
hun run geld ingezameld voor het
kankeronderzoek bij Cancer Center
Amsterdam. Daarnaast hebben ook
driehonderd medewerkers van Action
weer een fantastische prestatie
neergezet, zowel rennend als door
sponsoring. Wij zijn al die lopers,
bedrijven én hun supporters heel
dankbaar. Er is dit jaar € 662.000
opgehaald voor onderzoek naar kanker!

Gé Griffioen-Reijneveld vierde op 5
september haar negentigste verjaardag
en greep deze mijlpaal aan om geld in te
zamelen voor het tweelingenonderzoek
van Alzheimercentrum Amsterdam,
waar haar kleindochter Sophie als
onderzoeksassistent aan meewerkt.

Op 22 oktober heeft de gaming
streamer MrCrorat de hele dag
gestreamd via zijn Twitchkanaal
om geld op te halen voor MSonderzoek. Hij begon om 08:30
uur en tijdens de stream van ruim
tien uur speelde hij met gasten
verschillende keren het spel
Warzone. Daarnaast gaf hij samen
met zijn speciale gast Evelyn
Jessurun ook informatie over MS.
Zij is een communitylid van
MrCrorat en heeft zelf MS.
Met de stream is € 3.300 opgehaald
voor onderzoek van MS Centrum
Amsterdam. De stream is ruim
9.000 keer bekeken via
www.twitch.tv/mrcrorat.

Stichting MoveS organiseert onder andere
jaarlijks het evenement Klimmen tegen MS
waarbij deelnemers wandelend of fietsend
de Mont Ventoux één, twee of drie keer
bedwingen. Bernard Uitdehaag, directeur
van MS Centrum Amsterdam: ”Niet alleen
de hoogte van het bedrag is bijzonder,
maar ook dat het ons wordt gegeven in het
vertrouwen dat wij vernieuwend onderzoek
zullen doen om een MS-vrije wereld
mogelijk te maken. Heel graag houden we
de deelnemers aan Klimmen tegen MS op
de hoogte van de stappen die we dankzij
deze donatie zetten naar een wereld zonder
beperkingen voor mensen met MS.”
Stichting MoveS werkt voor het toekennen
van de subsidies samen met het Nationaal
MS Fonds en Stichting MS Research.

Gé vroeg haar familie, vrienden en
kennissen om donaties voor dit unieke
onderzoek onder eeneiige tweelingen.
Met een inzamelingsactie (deels online)
haalde Gé maar liefst € 1.530 op. Het feest
was onvergetelijk en Gé is enorm trots op
iedereen die haar verjaardagswens om te
doneren heeft vervuld. Alzheimercentrum
Amsterdam is Gé zeer dankbaar voor deze
mooie actie.
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Team Alzheimer

Steun het alzheimeronderzoek: koop de nieuwe Alzheimer
Socks of de unieke Wasgij-puzzel
Alzheimer Socks
‘Beat Alzheimer’: met deze muzikale campagne vragen Trijntje
Oosterhuis, Tineke Schouten en Frank van der Lende aandacht
voor de nieuwste uitvoering van de Alzheimer Socks.
De twee verschillende sokken symboliseren de verwarring waar
dementiepatiënten mee te maken hebben. Muziek kan vaak bij
mensen met vergevorderde dementie nog sterke emoties oproepen
en ze helpen zich dingen te herinneren. Mooi is dat hun naasten op
zo’n moment ook weer even de persoon zien die hij/zij was voordat
de dementie begon. Ook dit jaar zijn er weer ‘gewone’ sokken en
sportsokken te koop. Koop en draag de Alzheimer Socks of geef ze
cadeau. Kijk op www.alzheimersocks.nl.

Wasgij-puzzel
Een ander leuk cadeau om mee te helpen in de strijd tegen
dementie is de speciale Wasgij-puzzel met het thema alzheimer.
Deze puzzel is een hersenkraker waarvoor de puzzelaars hun
fantasie en verbeeldingskracht moeten gebruiken. Je maakt
namelijk niet de puzzelafbeelding die op de
doos staat, maar, met behulp van een paar
aanwijzingen, wat de afgebeelde personen
op dat moment zien. Deze bijzondere
alzheimervariant is te koop bij
www.bol.com. Scan de QR-code en
u komt direct op de juiste pagina.

9e editie
Alzheimer
Rally een
groot succes!

Een inspirerend
BBQ-boek
Eind 2021 promoveert Chermaine Kwant op haar onderzoek
naar het effect van voeding op kwaliteit van leven bij
patiënten met pulmonale arteriële hypertensie (PH). Zij vindt
dat voeding een prominentere rol moet krijgen binnen de
kliniek en daar is meer onderzoek voor nodig. Haar missie is
om anderen te inspireren gezond en lekker te eten én vooral
te voelen wat dit voor je lichaam kan betekenen.
Met deze gedachte én om geld in te zamelen maakte zij, samen
met Onno Pel – chefkok en PH-patiënt – het SiCQ goed BBQboek. Dit is het eerste BBQ-boek met daarin alle smaken en
ingrediënten die je bij een BBQ kunt verwachten, maar dan met
minder suiker en zout en veel groenten. De opbrengsten uit de
verkoop van het boek zijn bestemd voor meer onderzoek.

Onno Pel (l) en Chermaine Kwant (r) overhandigen het eerste
exemplaar van hun boek aan prof. dr. Anton Vonk Noordegraaf.

Chermaine Kwant (1986) kreeg in 2011 de diagnose
pulmonale hypertensie en kreeg in 2016 een dubbele
longtransplantatie die haar leven redde. Inmiddels is zij in
de afrondende fase van haar promotietraject van onderzoek
naar deze ziekte en schreef, naast het SiCQ goed BBQ-boek,
het boek Een ontiegelijk lange adem over haar eigen verhaal
van de afgelopen tien jaar. Het onderzoek van Chermaine
Kwant werd mede mogelijk gemaakt door het VUmc Fonds.

Recepten van sterrenchefs
Het is een boek voor iedereen die lekker wil eten en goed voor
zijn lichaam wil zorgen. En voor alle mensen die onderzoek naar
voeding een warm hart toedragen. Het SiCQ goed BBQ-boek
bevat recepten van onder anderen sterrenchefs Jonnie Boer,
Wilco Berends en tv-chef Julius Jaspers. Het boek is verkrijgbaar
via de boekhandel.

Bijzondere nalatenschap voor kankeronderzoek
Een schenking uit een nalatenschap voor wetenschappelijk
onderzoek is ontzettend bijzonder. Het raakt ons iedere keer
weer wanneer iemand besluit op deze speciale wijze bij te
dragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld vanuit dankbaarheid, om bij te
dragen aan oplossingen of om ook na het leven iets te betekenen
voor toekomstige generaties. Patiënt en vrijwilliger Jogriet Endel
nam Cancer Center Amsterdam op in haar testament.

De opbrengst uit de verkoop van de puzzel
is bestemd voor onderzoek naar dementie.

Op vrijdag 11 september kon eindelijk
de negende editie van de Alzheimer
Rally worden verreden. Vanwege
de coronapandemie moest deze
bijzondere benefietrally drie keer
worden uitgesteld.
Jan de Beus, Frans Diepeveen en
Martin Rooseboom organiseerden
al voor de negende keer deze rally,
waarmee zij geld inzamelen voor
alzheimeronderzoek.
Dit jaar gaat de opbrengst van € 76.000
naar het tweelingenonderzoek, onder
leiding van dr. Pieter Jelle Visser en
dr. Anouk den Braber, waarmee ze de
oorsprong van alzheimer proberen te
achterhalen. Grote dank aan de heren,
alle deelnemers en sponsors!

Jogriet werkte als vrijwilliger op de polikliniek Oncologie van
Amsterdam UMC en was eerder geopereerd aan slokdarmkanker
en genezen verklaard. In december 2019 werd zij echter
opnieuw ziek en helaas was er dit keer geen genezing mogelijk.
In augustus 2020 overleed ze aan de gevolgen van kanker.
Jogriet vond het werk van Cancer Center Amsterdam enorm
belangrijk en daarom benoemde zij stichting Cancer Center
Amsterdam tot erfgenaam in haar testament.
Bijdragen voor drie onderzoeken
"Wij zijn overweldigd door het mooie gebaar en de geweldige
nalatenschap", zegt prof. Donald van der Peet, oncologisch
chirurg en behandelaar van Jogriet. “Het is fantastisch en we
zijn enorm dankbaar. Ik ben er stil van.” Met respect voor de
wens van Jogriet, en in overleg met de familie, worden drie
onderzoeken naar slokdarmkanker gestart: één op het gebied
van kwaliteit van leven en twee op het gebied van behandeling.

Jogriet Endel benoemde Cancer Center Amsterdam tot erfgenaam.

Iedere nalatenschap aan het onderzoek is zeer welkom,
ongeacht de grootte van de schenking. Wilt u meer informatie
over nalaten aan wetenschappelijk onderzoek van Amsterdam
UMC? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Sylvia Voogt
via nalaten@amsterdamumc.nl of 06-11 58 61 69.

De organisatoren presenteren de opbrengst
van de Alzheimer Rally 2021.

Uw bijdrage helpt

U kunt ons belangrijke werk op verschillende manieren steunen:
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.

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