
“Als Nijmeegse ondernemers vinden wij de strijd 
tegen kanker in de regio enorm belangrijk. Ook wij 
worden in onze directe omgeving geconfronteerd 
met deze vreselijke ziekte. Wij zijn met trots vriend 
van het Radboud Oncologie Fonds.”

TakeTwo, 
Merkidentiteit Nijmegen

Jaarlijks sterven er zo’n 44.000 Nederlanders aan kanker. Dat is net zoveel 

als 25% van alle inwoners van Nijmegen. Dit aantal moet omlaag en liever 

nog willen wij dat kanker in de toekomst niet meer voorkomt. 

Het Radboudumc speelt een signifi cante rol in de wereldwijde puzzel om 

de strijd tegen kanker te winnen. Het Radboud Oncologie Fonds wil samen 

met partner KWF Kankerbestrijding zoveel mogelijk mensen in 

Oost-Nederland betrekken in de strijd tegen kanker middels een fi nanciële  

bijdrage. De inkomsten worden besteed aan onderzoek naar kanker in het 

Radboudumc.

Ondernemen tegen kanker 
Iedereen kent persoonlijk wel iemand die ziek is en vecht tegen kanker. 

Dat geldt vast ook voor u, uw medewerkers of zakelijke relaties; u staat 

Prof. dr. 
Jelle Barentsz 
Radioloog    

“In het Radboudumc lopen we 
wereldwijd voorop met nieuwe 
MRI-technieken die een 
vermoeden van prostaatkanker 
snel kunnen ontkrachten of 
bevestigen. Bovendien brengt de 
MRI nauwkeurig de agressiviteit 
en verspreiding van de kanker in 
kaart. Dit maakt een snelle 
behandeling ‘op maat’ mogelijk.”

Dr. Marjolijn 
Ligtenberg 
Hoofd Laboratorium 
Tumorgenetica    

“Iedere kanker ontstaat door een 
fout in het DNA. Vanuit het DNA 
van het bloed proberen wij te 
voorspellen of er een hoge kans 
is dat er een bepaalde kanker 
zich zal ontwikkelen. Met deze 
diagnostische toepassing van 
genoom sequencing hebben we 
als oncologisch centrum een 
wereldprimeur.”
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tenslotte midden in de samenleving. Daarom hebben wij speciaal voor 

u en andere ondernemers in Oost-Nederland het bedrijvenprogramma 

‘Ondernemen tegen kanker’ opgesteld. Door aanmelding steunt u direct 

meer wetenschappelijk onderzoek, betere zorg en nieuwe behandelingen 

in het Radboudumc. Tevens toont u uw maatschappelijke betrokkenheid 

aan uw medewerkers én aan uw relaties.

Waarom aanmelden als Zakenvriend?  
•  Steun innovatieve projecten tegen kanker.

•  Draag direct bij aan belangrijke innovaties in de strijd tegen kanker.

•  Word onderdeel van het regionale en landelijke netwerk en ontmoet  

 andere Zakenvrienden. 

• Draag uw maatschappelijke betrokkenheid uit aan medewerkers  

 en relaties. 

•  Inspireer anderen.

Hoe werkt het? 
Als Zakenvriend van het Radboud Oncologie Fonds steunt u onderzoek 

naar kanker. Met een structurele bijdrage van minimaal € 200 per maand 

steunt u de door ons geselecteerde wetenschappelijke onderzoeken naar 

kanker. Vanaf € 5.000 per jaar kunt u zelf een project adopteren. 

Wij houden u per kwartaal op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wat wij u bieden
Wij houden onze Zakenvrienden graag zoveel mogelijk op de hoogte van de 

onderzoeksresultaten. Voor het uitdragen van uw deelname aan ons 

Zakenvrienden Programma stellen wij diverse promotiemiddelen ter 

beschikking. Deze kunt u gebruiken om uw relaties te informeren. 

Omdat het Radboud Oncologie Fonds de ANBI-status heeft, is uw donatie 

in bepaalde gevallen fiscaal aftrekbaar.

Prof. dr. 
Otto Boerman 
Hoogleraar Radiochemie 

afdeling Nucleaire 

Geneeskunde    

“Dankzij de toepassing van pre-
targeted radiomimmunotherapie 
kunnen radioactieve stoffen 
razendsnel naar een tumor 
worden gestuurd om daar heel 
selectief hun straling af te geven. 
Het is voor het eerst ter wereld 
toegepast op patiënten in het 
Radboudumc.”

Prof. dr. 
Joop Jansen 
Hoofd Laboratorium 

Hematologie    

“Bij de behandeling van 
patiënten met leukemie zijn de 
eerste stappen in de richting van 
gepersonaliseerde therapie reeds 
gezet, waarbij per patiënt wordt 
gekeken wat precies ten 
grondslag ligt aan het abnormale 
groeigedrag van de cellen. 
Tot op DNA-niveau.”

WORD ZAKENVRIEND

Wij heten u graag welkom 
als Zakenvriend van het 
Radboud Oncologie Fonds! 



Toponderzoek tegen 
kanker? Dat gebeurt in 
Nijmegen.
Zorg ook voor onderzoek tegen kanker. Word vriend!

Onderzoek naar oplossingen
Onderzoekers vanuit verschillende disciplines en achtergronden werken 

in het Radboudumc samen om de biologie van tumoren te ontrafelen en 

om verbeteringen te ontdekken voor diagnostische, therapeutische en 

ondersteunende zorg aan patiënten met kanker. Al dit onderzoek is nodig 

om de patiënten van nu een betere kwaliteit van leven te geven en ervoor 

te zorgen dat in de toekomst niemand meer aan kanker overlijdt. 

Er zijn grote stappen gezet...
De laatste jaren zijn er wereldwijd grote stappen gezet, waarin het 

Radboudumc een voortrekkersrol speelt. Nieuw ontdekte technieken 

stellen ons in staat  kanker sneller op te sporen, gerichter te behandelen 

en soms zelfs al te voorkomen. We zijn op de goede weg, maar zijn er zeker 

nog niet. 

Prof. dr. 
Peter Friedl 
Hoogleraar voor 

Microscopische Beeldvorming 

van de Cel    

“Met onze microscopische 
beeldvorming volgen we live in 
beeld de strijd tussen kanker-
cellen en hun bestrijders. We zien 
hoe de kankercellen zich door het 
gezonde weefsel persen en hoe 
bestraling of een gecombineerde 
therapie de cellen doodt. 
We kunnen zelfs op celniveau de 
immunotherapie in beeld brengen.”

“Iquality is een maatschappelijk betrokken onderneming. 
Wij steunen regionale organisaties of mensen die vanuit 
een vernieuwende invalshoek een passie hebben om elke 
dag beter te worden. In dat opzicht matcht Iquality volledig 
met de visie van het Radboud Oncologie Fonds. Samen elke 
dag beter worden en ervoor zorgen dat we geen naasten 
meer verliezen aan kanker.”

Marlon van Wijlick, 
Marketing Manager Iquality,
ontwikkelaar van business-, internet- en software oplossingen.

Uw hulp is hard nodig
Wij willen niet accepteren dat kanker doodsoorzaak nummer één is. Daarom streven wij naar antwoorden op 

belangrijke vragen om een einde te maken aan deze ziekte en om patiënten regio vernieuwende zorg te geven. 



Als Zakenvriend bieden wij u
• De mogelijkheid om een essentiële bijdrage te leveren aan kankeronderzoek in het Radboudumc

• Een kijkje ‘in de keuken’ van het Radboudumc centrum voor oncologie 

• Logovermelding en motivatie op onze website

• Twee maal per jaar een netwerkbijeenkomst, regionaal en landelijk 

• Kennismaking met het netwerk van Radboudumc en KWF Kankerbestrijding 

• De digitale kwartaalnieuwsbrief van het Radboud Oncologie Fonds

• Radboud REPORT oncologie, viermaandelijks magazine van het Radboudumc centrum voor oncologie

Als Zakenvriend ontvangt u onderstaande middelen 
om uw Zakenvriendschap uit te dragen
•  Zakenvriend-logo

•  Digitale banner

•  Digitale e-mail handtekening

•  Persbericht

•  Voorbeeldbrief

Word Zakenvriend

Vragen?
Neem dan contact op met onze fondsenwerver:

Petra van Soest
(024) - 36 683 28
zakenvrienden@radboudoncologiefonds.nl
www.radboudoncologiefonds.nl/zakenvriend

Wordt u onze nieuwe Zakenvriend?

DRUKWERK GEHEEL 
GESPONSORD DOOR:


