Stichting Leukemie.nl
en onderzoek

Leukemie
Bekijk het niet

Stichting Leukemie.nl investeert in veelbelovende bena-

zwart wit

deringen en ideeën voor origineel onderzoek met kans op
een echte doorbraak. Wij willen onderzoek al in de eerste
ontdekkingsfase (‘pilot’) ondersteunen, opdat deze kansen werkelijkheid kunnen worden. Daarnaast investeren
we in vernieuwende apparatuur.

Stichting Leukemie.nl
helpt u mee?
Op onze site www.leukemie.nl vindt u meer informatie
over onze projecten en het onderzoek dat wij steunen.
Particulieren, instellingen en organisaties kunnen ons
steunen met acties voor fondsenwerving. Wilt u ons actief
helpen in de strijd tegen leukemie, meldt u zich dan aan
of wordt donateur en stort een bijdrage op rekening:
65.69.32.945 t.n.v. Stichting Leukemie.nl te Amersfoort.

Stichting Leukemie.nl
Postbus 2024, 3800 CA Amersfoort
tel: 033-4798060, fax: 033-4320062
www.leukemie.nl, info@leukemie.nl

STEUN DE
STRIJD TEGEN
LEUKEMIE

Stap voor stap vooruit!

Wie zijn wij en wat doen we?
Wij zijn de Stichting Leukemie.nl en zetten ons in voor de strijd tegen leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten bij patiënten van alle leeftijden. Wij doen dat
door middel van het financieel ondersteunen van onderzoek. Het onderzoek kan betrekking
hebben op het ontstaan of op de behandeling van leukemie. Daarnaast begeleiden wij leukemiepatiënten door gerichte informatieverstrekking en ervaringsuitwisseling.

‘Ik heb altijd hard gewerkt in mijn eigen bedrijf. Jarenlang draaide ik werkweken van
60 uur en dikwijls kwamen familie en vrienden op de tweede plaats. Het bedrijf moest
immers draaiende gehouden worden’. Op zijn 61ste vond Frits het welletjes. Hij verkocht het bedrijf en ging genieten van zijn leven. Hij verheugde zich erop om leuke dingen te gaan doen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Helaas duurde dit onbezorgde leven maar anderhalve maand. Tijdens een bloedonderzoek werd ontdekt dat hij
chronische lymfatische leukemie had. Genezing is waarschijnlijk niet meer mogelijk.
‘Onderzoek naar leukemie is hard nodig’, zegt Frits en daarom ondersteunt hij Stichting
Leukemie.nl ‘Misschien komen nieuwe behandelmethodes voor mij te laat, maar als ik
met geld het onderzoek naar leukemie kan steunen, dan doe ik dat graag. Nu overlijdt
één op de twee mensen aan leukemie. Het zou toch mooi zijn als we dat aantal kunnen opschroeven naar een op de drie of misschien nog wel meer. Helpt u ook mee?’

Wetenschappelijk onderzoek:
geen overbodige luxe!
De behandeling van leukemie en aanverwante vormen van bloed- en lymfklierkanker is in de afgelopen
jaren gelukkig stapvoets vooruit gegaan. In vele gevallen kan de ziekte met medicijnen worden terugMartijn, een gezonde jongen van toen
17 jaar, moest voor bloedonderzoek
naar het ziekenhuis. In plaats van een
week later werd hij de volgende dag al
terug gebeld. ‘Dat was wel even
schrikken, toen de arts vertelde dat er
iets mis was met mijn bloed’. Na allerlei onderzoek, bleek dat Martijn acute
leukemie had. ‘Je wereld stort dan
even in’, aldus Martijn. Een paar dagen
later is Martijn begonnen met de
behandeling. De eerste chemokuur
sloeg niet aan en zijn kansen daalden
daardoor drastisch. Gelukkig heeft hij
na een lange strijd de leukemie overwonnen, maar helaas kent hij ook
mensen die de strijd hebben verloren.
Verder onderzoek is volgens hem dan
ook noodzakelijk. U kunt meer lezen
over Martijn op www.leukemie.nl

gedrongen. Bovendien kan een niet onbelangrijk deel van de patiënten vandaag de dag worden genezen.
Een verheugende ontwikkeling. Deze vooruitgang is geheel te danken aan wetenschappelijk onderzoek.
Dat neemt niet weg, dat we er nog lang niet zijn. Bij te veel patiënten, jong en oud, schiet de huidige behandeling nog steeds te kort. We moeten daarom op zoek naar nieuwe oplossingen voor het leukemieprobleem.
Het onderzoek is afhankelijk van investeringen in nieuwe methoden. Deze nieuwe methoden kunnen
betrekking hebben op bijvoorbeeld stamceltransplantatie, gentherapie en het ontwikkelen van methoden
van diagnostiek gericht op geïndividualiseerde behandeling op maat. Daarnaast zijn investeringen in kostbare gespecialiseerde apparatuur en de infrastructuur (personeel, gebouw, etc.) noodzakelijk om onderzoek
te kunnen verrichten. We werken hierin samen met de landelijke organisatie HOVON. Stichting Leukemie.nl
maakt zich sterk voor dit onderzoek en investeert daarmee in de toekomst én in de patiënt van morgen.

