
KiKa heeft als doel om de genezingskans 

in 2025 naar 95% te vergroten. Om dit  

te realiseren, is er nog veel kostbaar  

onderzoek noodzakelijk.
 

Uw steun is dus hard nodig!

 “Ik ben vanaf het begin betrokken bij KiKa. Ik zei direct ‘ja’ toen 

Professor Rob Pieters van het Sophia mij vroeg om ambassadrice te 

worden. Als mens heb ik het geluk om gezond te zijn en als sporter  

het geluk om vele prijzen gewonnen te hebben en records te breken.  

En records wil ik blijven breken. Nu voor kinderen met kanker. De gene-

zing moet echt versneld omhoog en dat kan. We hebben na een lange 

periode van stilstand op 70% de laatste jaren een stijging naar 75% 

gezien. En dat moet verder omhoog. Daar blijft veel geld voor nodig. 

 Ik vind het geweldig dat er mensen zijn die op de KiKaveiling  

bereid zijn om duizenden euro’s te betalen voor het kunstwerk dat ik 

samen met een patiëntje heb gemaakt. Zo draag ik mijn steentje bij in 

het mogelijk maken van de zo nodige onderzoeken.”

 Esther Vergeer weet wat het is om langdurig gezondheidsproblemen  

te hebben. Als gevolg van een hersenbloeding lag zij maandenlang in het 

ziekenhuis. Uiteindelijk belandde ze in een rolstoel. Maar dat was geen 

belemmering voor een indrukwekkende sportcarrière. Ze is al jarenlang 

wereldkampioen rolstoeltennis en veroverde vijf paralympische titels.

 “Met een jongetje heb ik een keer voor de KiKaveiling een gans 

beschilderd. Hij was ook rolstoeltennisser. Dat schepte een band.  

We hebben veel gepraat over ziek zijn en de motivatie om toch te willen 

sporten. Uiteindelijk bleek de ziekte sterker te zijn dan hij. Hij overleed.  

Dat vond ik heel triest, heel confronterend. Ik heb nog altijd contact 

met zijn familie. Ook bewaar ik nog altijd zijn foto’s. Als ik daar naar 

kijk, komt mijn eigen tegenslag weer in een ander licht te staan. En dan 

weet ik weer precies waarom ik me sterk wil maken voor KiKa.”

 “Ik draag ieder goed doel een warm hart toe,” zegt voormalig profwiel-

renner Erik Dekker. “Maar dat ik me uit al dat enorme aanbod van goede 

doelen actief inzet voor KiKa, heeft te maken met de impact van de combinatie 

kinderen en kanker. Dat grijpt gewoon heel erg aan. Ik heb zelf twee kinderen. 

Als je dan kinderen ziet die doodziek zijn, komt dat keihard binnen. En dan 

wordt het bijna vanzelfsprekend om iets voor zo’n organisatie te doen.”

 “De eerste keer dat ik op zo’n schilderbijeenkomst voor de KiKaveiling 

kwam, vond ik nogal confronterend. Toen ik al die kale koppies zag, drong het 

pas goed door waar die kinderen en hun ouders doorheen moeten. En dan weet 

je ook meteen dat het belangrijk is om iets voor zo’n organisatie te doen.

 “Het schilderen voor de KiKaveiling is relativerend voor mij. Als je daar bent 

geweest, voel je je bevoorrecht dat je gezond bent en dat je zoiets voor een 

ander kunt doen. Het zet alles weer even in een ander perspectief. Na zo’n 

ontmoeting is een file helemaal niet zo erg meer”.

 “Kinderen met kanker zijn vaak heel krachtig. Maar die chemokuren  

zijn eigenlijk veel te zwaar voor die kleine lijfjes. Als ze weer een beetje 

zichzelf zijn, is het zo liefdevol en inspirerend om te horen hoe die kleintjes 

praten over hun ouders, hun vriendjes en de toekomst. Die kinderen 

verdienen het om beter te worden.”

  Ze ziet zichtbaar resultaat: “Dankzij KiKa kan er veel onderzoek naar 

kanker worden gedaan. Dat heeft veel kinderen geholpen op een kwetsbaar 

moment in hun leven. Maar eigenlijk willen we nog meer. Want iedereen 

droomt van honderd procent genezing. Ik houd hoop, want niets is 

onmogelijk. Kindjes hopen dat ze beter worden. Ik hoop dat we genoeg 

kunnen doen om ze te helpen, want een kind met kanker, dat hoort niet.”

 “Mijn vak brengt mij in een schijnwereld.” zegt sportjournalist Mart 

Smeets. “Als je niet verder kijkt dan je neus lang is, gaat het alleen maar  

om records, successen en kijkcijfers. Terwijl de echte wereld zich natuurlijk 

afspeelt tussen ziekenhuismuren waar deze kinderen wachten op genezing. 

Daarom werkt het voor mij heel louterend om bij de kinderen op bezoek  

te gaan. En dan krijg je een lesje in nederigheid. Dat is wel eens goed als je  

in een ik-cultuur leeft.

 Geld is het instrument om knappe koppen aan het werk te zetten  

om oplossingen te vinden voor deze verschrikkelijke ziekte. Daarom zet ik  

mij ook in voor KiKa. Ik help op mijn manier om geld in te zamelen en  

ben zelf een keer veilingmeester voor KiKa geweest.”

Inge de Bruijn Erik DekkerMart Smeets

Esther Vergeer

André van Duin

Irene Moors

Postbus 325, 1180 AH Amstelveen

Telefoon: 0900 4000 888

info@KiKa.nl

www.KiKa.nl - Giro 8118

IBAN: NL89 INGB 000 000 8118
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Word donateur
Ga naar www.kika.nl en klik op de Doneer-knop of vul deze 

antwoordkaart in en stuur deze naar:  

KiKa, Antwoordnummer 4088, 3500 VB UTRECHT

Geld nodig voor vernieuwend onderzoek

Eén van de belangrijkste onderzoeken die we willen financieren, 

betreft de schade die chemotherapie nu nog veroorzaakt aan 

gezonde cellen rondom kankercellen. Soms geeft dat direct al nare 

bijwerkingen, maar die kunnen zich ook pas jaren later openbaren. 

Zoals bijvoorbeeld hartklachten of problemen met de nieren. Er moet 

dus een therapie ontwikkeld worden waarmee alleen kankercellen 

vernietigd worden en gezonde cellen gespaard blijven (zie onder-

staande visualisatie).

Met úw bijdrage geeft u kinderen met kanker een kans op minder pijn 
en strijd; meer genezing en kwaliteit.

Het gewenste resultaat van onderzoek naar de oplossing  
voor schade aan gezonde cellen bij chemotherapie

Chemotherapie nu

Chemotherapie straks?

Minder pijn en strijd. 
Meer genezing en kwaliteit 
voor kinderen met kanker.

75% lijkt hoog, maar het betekent dat 25% het niet redt.  
En daar blijven we voor knokken.

Dankzij informatie uit afgerond genenonderzoek, zijn de specialisten 

er van overtuigd dat we nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen 

ontwikkelen om kinderkanker vaker te genezen en ‘vriendelijker’ te 

behandelen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om vernieuwend 

onderzoek in gang te zetten, specifiek gericht op kinderkanker.

KiKa (Kinderen Kankervrij) werft fondsen voor dit speciale onderzoek, 

waarmee kinderen versneld hun kanker kunnen overwinnen. 

Genezing

In de afgelopen veertig jaar zijn we ver gevorderd in de strijd tegen 

kanker. Door chemotherapie, medicijnen, operaties en bestraling kan 

een groot deel van de kankerpatiëntjes weer genezen. In de zestiger 

jaren was de genezingskans ongeveer 30%; inmiddels is dat opgelopen 

tot 75%. Met de huidige behandelmethoden komen we echter niet 

veel verder. Terwijl we zo graag dichter bij die 100% willen komen. 

Want 75% lijkt hoog, maar het betekent nog altijd dat een kwart van 

de kinderen met kanker overlijdt.

10%
in 1950

35%
in 1970

60%
in 1990

70%
in 2000

75%
in 2009

95%
in 2025?

Verloop genezingskans van kinderen met kanker

De opbrengsten komen ten goede aan de centra voor kinderoncologie:

Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam, Beatrix Kinderziekenhuis UMC

Groningen, Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum Leiden, UMC St. Radboud

Kinderziekenhuis Nijmegen, Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam,

VU Medisch Centrum Amsterdam, Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht.

Genen als sleutel

We staan aan de vooravond van een drastische verandering in de 

geneeskunde. Een grootscheeps internationaal onderzoek heeft ons 

getoond hoe de menselijke genen in elkaar zitten. Zodra we de genen 

nóg beter begrijpen, zijn we ook in staat nieuwe behandelmethoden  

te ontwikkelen. Afwijkingen worden dan sneller duidelijk. 

Behandeling toespitsen op het patiëntje 

Door vernieuwend onderzoek hebben we ontdekt dat sommige  

soorten kanker op veel kleinere hoeveelheden medicijnen reageren.  

Andere vormen reageren dan weer helemaal niet. We kunnen dus 

steeds beter de soort en hoeveelheid behandeling toespitsen op het 

patiëntje. Deze verbetering verwezenlijkt echter nog niet ons doel:  

een duidelijke verhoging van het genezingspercentage.

Ja, ik help kinderen met kanker graag aan méér genezing!

   Ik machtig KiKa om   3,-   5,-   10,-   25,-  

 Anders:                         van mijn bankrekening af te schrijven. 

Mijn bankrekeningnummer/IBAN is:

Ik kies daarbij voor:

 Optie 1: maandelijks, tot wederopzegging *
 Optie 2: jaarlijks, tot wederopzegging *
  Optie 3: éénmalig *

* Alstublieft aankruisen waar u voor kiest

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
KiKa om doorlopende incasso opdrachten naar uw bank te sturen.

Uw bank om deze afschrijving conform de opdracht van KiKa uit te 

voeren. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze 

binnen 8 weken eenvoudig laten terugboeken door contact op  te 

nemen met uw bank
 

 Ik ontvang liever een acceptgiro

  Dhr:   Mw:

 Straat/huisnummer:

 Postcode: Plaats:

 Datum: 

 Handtekening:

 E-mail:


