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UMCG Kanker Researchfonds maakt innovaties mogelijk 
Betere behandelingen voor mensen met kanker worden mogelijk door veelbelovend innovatief 
medisch onderzoek. Experimenteel onderzoek dat (nog) niet gefinancierd wordt vanuit reguliere 
middelen. Het fonds helpt onze topspecialisten om hierin mijlpalen te bereiken. Elke donatie, klein 
of groot, draagt hieraan bij en elke actie maakt innovatie mogelijk. In deze nieuwsbrief leest u over 
onze activiteiten en wat we met het geld kunnen doen. 
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Hartelijke groet, 
 
G.G. (Gerda) Klooster MSc  
Projectleider UMCG Kanker Researchfonds 
 
 
 
 

Onderzoek Xerostomie 
Eet een beschuit en ontdek hoe erg het is als je altijd een droge mond hebt. Lisanne van Dijk wil 
deze patiënten helpen met haar onderzoek. Een droge mond (xerostomie) is een belangrijke 
bijwerking na bestraling bij patiënten met hoofd-hals kanker en heeft een grote invloed op de 
kwaliteit van leven. Hier moet meer onderzoek naar gedaan worden. Immers wanneer de oorzaak 
duidelijk is, dan is de eerste stap gezet om   hoofd-hals kankerpatiënten een betere kwaliteit van 
leven te bieden. 
 

Van Dijk is één van de onderzoekers die hiermee aan de slag is. Een droge mond is een heel 
verschrikkelijke bijwerking van de behandeling en het UMCG wil er alles aan doen om dit te 
verbeteren. 

Lees meer > 

 
 
 

https://www.umcgkankerresearchfonds.nl/2019/03/titel/
https://www.umcgkankerresearchfonds.nl/


Geslaagde Bedumer Winterloop 
 
In het eerste weekend van februari vond de Bedumer Winterloop plaats. Dit was alweer de 
negende editie en het team van de Winterloop koos er dit jaar voor om met het opgehaalde geld 
de volgende projecten te steunen: borstkanker identificatie, borstkanker chemo, OncoLifeS, 
leukemie en xerostomie. In totaal werd een bedrag van  € 114.785,13 opgehaald! Door deze 
bijdrage konden bovengenoemde projecten verder ontwikkeld worden.  

                                                                                                                                                    Lees meer > 

 
Crazy Car Run Wintereditie 2019 groot succes! 
Met oude, gepimpte auto’s vertrok de Crazy Car Run begin februari vanuit Oude Pekela, voor een 
rally over zo’n 3600 kilometer. Initiatiefnemers Freddy van der Broek en Boelo Poppema slaagden 
er in om met deelnemers van de run € 14.434 in te zamelen voor kankeronderzoek in het UMCG. 
Het ingezamelde geld is ingezet voor het  project leukemie van professor Jan Jacob Schuringa . Wij 
zijn bijzonder blij met dit initiatief dat meer kans op genezing bij leukemie geeft. 

Lees meer > 

 
HazenRun op paasmaandag 
Op maandag 22 april kan er meegedaan worden aan de HazenRun, hét sportieve familie-uitje dat 
geschikt is voor kinderen vanaf 4 jaar. Ga samen 2 km hardlopen en schuif na afloop aan bij de 
paasbrunch! 

Deelnemers/families worden uitgenodigd om een extra donatie te doen of kunnen zich laten 
sponsoren voor het kankeronderzoek naar een betere diagnose en behandeling van 
vrouwspecifieke kankers. Hierdoor hebben onze moeders, oma’s en (jonge) vrouwen meer kans 
om te genezen. 

Lees meer > 

 
Night for Life 
Op 17 mei 2019 wordt de 15de editie van de Walk of Life georganiseerd. Dit jaar een bijzondere 
editie want de loop rond het Paterswoldsemeer wordt deze keer gehouden in de avond en niet 
overdag. De avondloop is 10,7 km en u kunt de afstand wandelen of hardlopen. 

Lees meer >  

 
 
 

https://www.umcgkankerresearchfonds.nl/acties/acties-2018/bedumer-winterloop-2019/
https://www.crazycarrun.com/wintereditie/
https://www.umcgkankerresearchfonds.nl/acties/acties-2019/hazenrun-2019/
https://www.umcgkankerresearchfonds.nl/night-for-life-2019/


 

Inschrijving Groningen Swim Challenge geopend!  
Het is weer mogelijk voor zwemmers om zich in te schrijven voor de Swim Challenge, de Ultra 
Challenge, de City Swim en de Kids Swim.  

Lees meer >  

 
 
 

Het UMCG Kanker Researchfonds online:  

Website - Facebook - Email 
 

U ontvangt deze e-mail omdat u geïnteresseerd bent in ontwikkelingen binnen het 
UMCG Kanker Researchfonds, onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen. 

 
Wilt u niet meer op de hoogte blijven? Stuur dan een reactie op deze mail en wij 

verwijderen uw e-mailadres en bedanken u voor uw interesse. 

 
 

Direct schenken aan UMCG zorgt ervoor dat het geld rechtstreeks bij de doelbesteding terecht 
komt, hierdoor is er meer geld beschikbaar voor kankeronderzoek.  

 

https://www.groningenswimchallenge.nl/inschrijven/
https://www.umcgkankerresearchfonds.nl/
https://www.facebook.com/umcgkankerfonds/
mailto:krf@umcg.nl
https://www.umcgkankerresearchfonds.nl/doneren/schenken-met-belastingvoordeel/
https://www.umcgkankerresearchfonds.nl/

