Meer informatie?
Meer informatie over het werk en de missie van
Stichting STOPhersentumoren.nl vindt u op onze
website, www.STOPhersentumoren.nl.
Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen
via e-mail info@STOPhersentumoren.nl.
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Geef voor GenezinG

Het fonds voor primaire hersentumoren onderzoek

Het fonds voor primaire hersentumoren onderzoek

ieder jaar krijgen 1000 - 1500 mensen een
kwaadaardige hersentumor, dat zijn 4 mensen per dag. een hersentumor is zelfs de
2 e vorm van kanker onder kinderen tot
12 jaar en jong volwassenen. en alhoewel
er enkele patiënten van een kwaadaardige
hersentumor genezen, is het genezingspercentage statistisch gezien niet met een
heel percentage uit te drukken. nagenoeg
iedereen sterft aan deze kankersoort.
Decennia lang is er bijna geen voortgang
geboekt in het (weinige) onderzoek naar
hesentumoren. Mede daardoor blijven de
genezingskansen ver achter op die van
andere kankersoorten. er dient een enorme
inhaalslag te worden gemaakt om de
toekomstverwachtingen van hersentumorpatiënten gelijk te trekken met andere
kankervormen.

Primaire hersentumoren treffen vooral ook
de groep kinderen en jong volwassenen in
de leeftijd van 20 tot 40 jaar. Kanker is op
deze leeftijd bijzonder ingrijpend. Jong kanker krijgen betekent vaak een desastreuze
onderbreking van opleiding, carrière, van
relaties en van een jong gezin.

Hersenen zijn een uiterst complex orgaan
waarbij vele kankerbehandelingsmethodes niet
kunnen worden toegepast. Er kan vaak niet
chirurgisch worden ingegrepen en in dezelfde
mate zijn er beperkingen ten aanzien van
chemotherapie en radiotherapie. Verder is er
sprake van de bloed-hersen barrière waardoor
veel chemische stoffen slecht doordringen in
het hersenweefsel. De behandeling van een
kwaadaardige hersentumor is tot nu toe vooral
gericht op het zo lang mogelijk verlengen en
verbeteren van de kwaliteit van leven.

Stichting STOPhersentumoren.nl is een
particulier initiatief opgericht en gedreven
door patiënten. Alle medewerkers, patiënten,
naasten en specialisten helpen mee op vrijwillige basis.

Emotioneel gezien zet kanker de wereld van
een patiënt op zijn kop. Onderzoek heeft uitgewezen dat van de ernstige ziektes die een
Nederlander het meeste vreest, de hersentumoren bijzonder hoog op de lijst staan.
Waarom wordt deze kankersoort zo gevreesd?
Omdat het de enige vorm van kanker is die de
persoonlijkheid van de patiënt kan aantasten.

JA,

ik steun onderzoek naar
genezing van hersentumoren!
ik meld mij aan als donateur en steun
Stichting SToPhersentumoren.nl met:
e

Stichting STOPhersentumoren.nl heeft als doel
het versneld dichterbij halen van genezende
behandelingen voor patiënten met kwaadaardige hersentumoren. Prof. Dr. S. Leenstra
hoogleraar bij het Erasmus Medisch Centrum
in Rotterdam zegt: “Het is van het grootste
belang dat er meer toegepast wetenschappelijk onderzoek komt naar de genezing van
kwaadaardige hersentumoren. De lijdensdruk
voor patiënt en familie is door de ernst van
deze kankersoort zeer hoog”.

...........................

Ik machtig Stichting STOPhersentumoren.nl
dit bedrag éénmalig/tot wederopzegging af
te schrijven van mijn (post)bankrekening:

Naam

.....................................................

❏M/❏V
Adres

Geboortejaar*

Plaats

................................................

.....................................................

E-mailadres*
Datum

Het is daarom de hoogste tijd dat er meer
aandacht en geld vrijkomt voor onderzoek
naar primaire hersentumoren, zodat ook voor
patiënten met hersentumoren dezelfde genezingskansen zullen komen als voor alle andere
kankervormen.

........................

......................................................

Postcode
Er zijn tal van andere stichtingen en fondsen
die zich met kankerbestrijding bezighouden.
Maar tot op heden is de primaire hersentumor
nauwelijks in beeld. Onderzoekers krijgen nauwelijks geld om aan onderzoek te besteden.

...........................................

....................................................

Handtekening

..........................................

Waar heeft u deze folder gekregen?*
...............................................................

G€€f de hersentumorpatiënten een kans om
te genezen. Geef hen hoop en vul de donatiecoupon op de volgende bladzijde in.

* Deze gegevens hoeft u niet in te vullen, maar wij stellen
het wel bijzonder op prijs.

✁

STeUn onDerzoeK nAAr GenezinG vAn HerSenTUMoren!

❏ éénmalig
❏ per maand
❏ per kwartaal
❏ per halfjaar
❏ per jaar

SToP KAnKer
in De HerSenen!

