Nieuw Charity Event in Tilburg, Breda en Den Bosch - De Ronde van Brabant
zoekt ondernemend, creatief en organisatorisch talent!
Stichting De Hart van Brabant Ronde organiseert op zondag 15 september 2013
het event van 2013: De Hart van Brabant Ronde.
Over afstanden van 30, 60, 90, 120 en 240 km zullen wielrenners, recreatieve fietsers,
hardlopers, wandelaars, skeelers en handbikers zich inzetten voor het gekozen goede
doel, Verbeeten Fonds. Samen deze dag de routes te bedwingen, elkaar te helpen en te
ondersteunen waar nodig en uiteindelijk gezamenlijk de strijd aangaan tegen kanker!!
De afstanden worden uitgezet langs de locaties van Instituut Verbeeten, te weten:
Verbeeten Tilburg, Verbeeten Den Bosch en Verbeeten Breda
Fundraising voor een jaarlijks event, met als goed doel Stichting Verbeeten Fonds.
Stichting Verbeeten Fonds werd opgericht in Tilburg op 30 oktober 1984 en is vernoemd
naar de eerste geneesheer-directeur van Instituut Verbeeten. Stichting Verbeeten Fonds
stimuleert onderzoek naar behandelingen van kanker en biedt middelen om de
voorlichting en begeleiding van patiënten met kanker nog verder te verbeteren.
Samen sterk in de strijd tegen kanker
Leven met kanker kan beter!
Het doel 2013. Luc Scheijmans, radiotherapeut-oncoloog bij Instituut Verbeeten
Waar fietsen we dit jaar voor? Dit keer is dat het MRI Prostaatproject. Door vergrijzing
onder de bevolking en een steeds hogere gemiddelde leeftijd, steken steeds meer
ouderdomsziekten de kop op. Prostaatkanker is daarbij één van de meest voorkomende
vormen van kanker bij mannen.
Bestraling is een efficiënte bestrijdingsmethode. De tumor in de prostaat is altijd
omgeven door gezond weefsel. We zoeken naar nieuwere bestralingsmethodes waarbij
het omringende gezonde weefsel beter wordt ontzien en er een hogere stralingsdosis
gegeven kan worden op de tumor. We zoeken kortom naar een betere tumorcontrole met
minder bijwerkingen. De moeilijkheidsgraad is vooral zo hoog, omdat de prostaat onder
invloed van de vulling van blaas en de endeldarm continu beweegt.
De kwaliteit van bestraling is al enorm verbeterd sinds de introductie van MRI bij
Verbeeten. Eerst had men alleen een tweedimensionale röntgenfoto om de te bestralen
zone te bepalen. De CT-scan bood al veel meer visuele houvast. Dankzij MRI-techniek
krijgen specialisten nu een heel accuraat, driedimensionaal beeld. Zij weten precies waar
de blaas ophoudt en de prostaat begint. Zelfs het aangetaste gebied binnen de prostaat
is zichtbaar. Daardoor kan een hogere dosis straling aan het tumorgebied worden
gegeven. En blijft veel meer gezond weefsel gespaard.
In samenwerking met de MRI-afdeling van het St. Elisabeth Ziekenhuis is vorig jaar
begonnen met het MRI Prostaatproject. Hierbij doen we onderzoek naar de best

mogelijke methode om prostaatkanker te bestralen met behulp van MRI-beelden. Zo
werken we aan technieken om de bewegingen van de prostaat gedurende de bestraling
te kunnen volgen. De resultaten tot op heden tonen aan dat er significante verbetering
haalbaar is. Over een periode van 3 jaar kost dit project € 370.000. Als we het project
tot een goed einde weten te brengen, zal het er voor zorgen dat patiënten, die in de
toekomst op de prostaat bestraald moeten worden, voor de best mogelijke behandeling,
gewoon in regio Midden-Brabant bestraald kunnen worden.
Help ons voldoende geld in te zamelen om dit project te doen slagen: schrijf je in voor de
Hart van Brabant-ronde. Ik zal zelf ook meefietsen met de Hart van Brabant-ronde.
Omdat ik geloof en ervan overtuigd ben dat we samen het verschil kunnen maken, dat
we samen sterker staan in de strijd tegen kanker. Jij toch ook?
Luc Scheijmans, radiotherapeut-oncoloog
Aschwin Geerts, voorzitter stichting De Hart van Brabant Ronde

