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

Uw steun is dus hard nodig!

KiKa heeft als doel om de genezingskans in 2025 
naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er 
nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.

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.

Geld nodig voor vernieuwend onderzoek
Eén van de belangrijkste onderzoeken die we willen fi nancieren, 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 onderstaande visualisatie).

ZSV steunt KiKa. Wordt u maatschappelijk sponsor?
Als sponsor steunt u met dit initiatief zowel ZSV als KiKa. Uw bijdrage maakt het namelijk 

mogelijk om de wedstrijdkleding aan te schaffen waarop we reclame gaan maken voor KiKa 

en daarnaast vloeit een bijdrage direct door naar KiKa. Uw naam en logo zal een plaats krijgen 

op het KiKa Donateursbord, hierdoor zal u nog meer naamsbekendheid met uw organisatie 

verwerven. Tevens kunt u uw donateurschap gebruiken in de profi lering van uw bedrijf richting 

klanten en markt.

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, specifi ek 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.

Genen als sleutel
We staan aan de vooravond van een drastische verandering in de 

geneeskunde. Een grootscheeps internationaal onderzoek heeft 
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