
Beste Supporter, 

In the blink of an elJe is het opeens november. Sinds de laatste nieuwsbrief in 

juni is er veel gebeurd bij Support Casper. We mochten een nieuw 

maatschappelijk partnership bekendmaken met voetbalclub Vitesse, waar we 

erg trots op zijn. En begin oktober organiseerden we ons Lustrumgala en veel 

lieve, mooie mensen brachten samen een ongelofelijk bedrag op voor het 

onderzoek tegen alvleesklierkanker. Vorig jaar bestonden we vijf jaar en voor 

het gala maakten we met professor Van Eijck een terugblikvideo die we ook 

hier graag met u delen: 

Support Casper Lustrumgala 
Op zaterdag 9 oktober jl. vond het Support Casper Lustrumgala plaats in Grand Hotel 
Huis ter Duin. We blikken terug op een prachtige avond met optredens van 

topartiesten zoals Berget Lewis en Rolf Sanchez, en bijzondere verhalen van 
patiënten en onderzoekers. Doel van de avond was het ophalen van fondsen voor het 

onderzoek; de geweldige opbrengst van €1.197.960 zal een bijzondere stap verder 
betekenen in onze missie: een behandeling voor alle mensen met alvleesklierkanker 
om hun een langer en beter leven te geven na diagnose van de ziekte. 

Op het bankje van Casper 
Deze nieuwsbrief zit biomedisch wetenschapper Gabri van der Pluijm uit het 

LUMC op het bankje van Casper. Gabri van der Pluijm is een van de eerste 

gedienden bij het onderzoek als lid van het OVIT-team. 



'Dat we zo veel van elkaar leren is onze grote kracht' 
Samenwerking ovit-team uniek in de wereld 

In de zoektocht naar een behandeling voor alvleesklierkanker is een open 
blik essentieel. Daarom treedt het Oncolytisch Viro lmmuno Therapie
(OVIT) team buiten de gebaande paden. De nauwe samenwerking van 
wetenschappers, artsen en onderzoekscentra maakt OVIT uniek - in 
Nederland en ver daarbuiten. Kennis over verschillende moeilijk te 
behandelen vormen van kanker wordt gedeeld om samen viro
immunotherapie tot een succes te maken. Dr. Gabri van der Pluijm, hoofd 
van het Urologisch Onderzoekslaboratorium in het LUMC, is lid van het 
OVIT-team: "Het is heel bijzonder dat zo veel verschillende disciplines 
samenwerken en dan ook nog eens op zo'n hoog niveau. Geweldig hoe 
Support Casper hieraan een belangrijke bijdrage levert!" 

Bij het onderzoek waar Gabri van der Pluijm zich mee bezighoudt, ligt de focus op de 
tumordodende eigenschappen van oncolytische virussen bij urologische tumoren. 
Gabri: "Mijn onderzoeksteam richt zich op het verbeteren van immunotherapie bij 
prostaat- en blaaskanker. Ruim drie jaar geleden zijn we gestart met een project om 
de werkzaamheid van reovirussen bij deze vormen van kanker te onderzoeken. Deze 
virussen zijn afkomstig van de groep van prof. dr. Rob Hoeben (LUMC), waarmee wij 
een nauwe samenwerking hebben. We hebben kleine stukjes tumorweefsel buiten 
het lichaam gekweekt, om ze in contact te kunnen brengen met de virussen. Als 
onderdeel van het OVIT-consortium delen we deze kennis met de 
onderzoeksgroepen die aan alvleesklierkanker werken, zodat zij hier ook gebruik van 
kunnen maken. Uit ons project kwam naar voren dat met name het Jin-3-reovirus 
goed is in het doden van tumorcellen. Wat ook opviel is dat het tumorweefsel van de 
ene patiënt veel beter reageert op een bepaald virus dan het andere. Daarom zijn we 
met een vervolgonderzoek gestart: het Strati-Vir-project. Dit is een grote 
samenwerking tussen het LUMC, Erasmus MC en het Prinses Máxima Centrum, 
waarbij we een toolbox van werkzame oncolytische virussen tot onze beschikking 
hebben. Dat doen we door te onderzoeken welke virussen het beste bij welke patiënt 
passen. We kijken dan dus niet alleen naar het effect van een virus op een bepaald 
type tumorcellen, maar nemen ook verschillende kenmerken van de tumor van de 
patiënt zelf mee. We gaan patiënten en virussen stratificeren; vandaar de naam 
Strati-Vir." 

Lees verder 

Theo Bos: Mr. Vitesse 
Sinds dit seizoen is Vitesse maatschappelijk partner van Support Casper. Theo 
Bos, het clubicoon van Vitesse, is de verbindende factor voor de samenwerking. 

https://www.supportcasper.nl/nl/over-support-casper/nieuwsbrief/2021-november#bij-casper-op-de-bank


Hij overleed in 2013 aan de gevolgen van alvleesklierkanker en Casper van Eijck 
was zijn behandelend arts. 
Afgelopen zondag 7 november speelde Vitesse de 'nummer 4-wedstrijd' tegen 
FC Utrecht. Beide clubs verloren hun nummer 4 - Vitesse Theo Bos en FC 
Utrecht David di Tomasso - en spelen elk jaar een wedstrijd ter nagedachtenis 
aan hen. Support Casper was met zo'n dertig vrijwilligers aanwezig om 
voorafgaand aan de wedstrijd te collecteren. Hoofdsponsor eToro doneerde 
zijn plek op het Vitesse-shirt aan Support Casper voor een uniek wedstrijdshirt. 
U kunt zo'n bijzonder exemplaar bemachtigen en de stichting steunen door te 
bieden via: www.matchwornshirt.com. 

'Wij zetten ons als bedrijf graag in voor dit prachtige goede 
doel' 

Even voorstellen: Support Casper-partner AF 
Advisors 
Een goed doel dat past bij het bedrijf. Waar we toegevoegde waarde kunnen 
bieden. En als het even kan met een Rotterdamse link. Het waren voor AF 
Advisors de belangrijkste uitgangspunten in de zoektocht naar een initiatief om 
te steunen. De keuze viel op Support Casper. Office Manager Linda Kist vertelt 
waarom: "Het feit dat we bij Support Casper direct in contact staan met hem en 
zijn team is voor ons belangrijk. We weten met wie we praten en zien waar we 
onze bijdrage aan leveren. Ook spreekt de mentaliteit van prof. dr. Casper van 
Eijck ons erg aan. Zijn 'niet lullen, maar poetsen'-houding is echt Rotterdams, 
net als wij." 
AF Advisors is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau voor de 
vermogensbeheersector met een kantoor in hartje Rotterdam. Het bedrijf werkt voor 
verschillende grote financiële instellingen, zoals verzekeraars, pensioenfondsen, 
banken en beleggingsondernemingen. AF Advisors is sinds vorig jaar 
maatschappelijk partner van Support Casper. Linda Kist: "Ik werk sinds een paar jaar 
bij het bedrijf en heb een breed takenpakket. Ik zorg ervoor dat alles reilt en zeilt op 
kantoor, ondersteun het management en hou me bezig met hr en marketing. We 
groeien hard en dat brengt een hoop uitdagingen, maar ook mogelijkheden met zich 
mee. Als bedrijf vinden we het belangrijk een maatschappelijke bijdrage te leveren, 
maar dan wel op een manier die bij ons past. Met een partner die bij ons past. Dat 
Support Casper die partner moest worden, daar waren we het allemaal over eens. De 
nieuwsgierigheid, het oplossen van lastige vraagstukken en de Rotterdamse 
connectie - we voelden meteen een klik. Prof. dr. Casper van Eijck en zijn team doen 
ontzettend belangrijk werk met een hele duidelijke doelstelling: het vinden van een 
effectieve behandeling voor alvleesklierkanker. En wij zijn een trotse partner!" 

Lees verder 

https://www.matchwornshirt.com/club/vitesse/1104
https://www.supportcasper.nl/nl/over-support-casper/nieuwsbrief/2021-november#af-advisors


November Alvleesklierkankermaand 
Internationaal is november Alvleesklierkanker Awareness Maand met op 
donderdag 18 november Wereld Alvleesklierkankerdag. Op die dag start 
Support Casper met een nieuwe campagne: 'Support Casper en .. .'. De 'en' wordt 
ingevuld door de eerste tien bijzondere mensen die hebben toegestemd hun 
persoonlijke verhaal in relatie tot alvleesklierkanker met ons te delen. Zoals 
Marit, die toen zij 14 jaar was haar moeder verloor aan de ziekte, en Miranda, 
die als researchverpleegkundige alle mensen bijstaat die aan de onderzoeken 
deelnemen, en Aida, die als onderzoeker probeert bij te dragen aan het 
ontwikkelen van een behandeling van alvleesklierkanker. 

Misschien heeft u vanuit uw bedrijf een (advertentie)plekje waar wij onze 
campagne-uiting mogen plaatsen? Daar zouden we dolblij mee zijn en maken 
wij graag gebruik van. Stuurt u een mail naar lot@supportcasper.nl? Hartelijk 
dank! 

Ook start op 18 november de Digicollect digitaal collecteren voor Support 
Casper. We houden u deze maand graag op de hoogte van onze campagne en 
de collecte middels de nieuwsflits. 

Hartelijke groeten, 

Sjoerd Zwanenburg 
Directeur Stichting Overleven met Alvleesklierkanker 

Support Casper 
POSTBUS 837 
Utrecht, 3500 AV 
info@supportcasper.nl 
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Deze e-mail is verzonden naar {{contact.EMAIL}}. 
Een aantal keer per jaar versturen we deze nieuwsbrief am geïnteresseerden ap de hoogte te houden van 

de ontwikkelingen random Support Casper. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u Support Casper een 
warm hart toedraagt. 

Indien u geen prijs meer stelt ap het ontvangen van deze berichtgeving, kunt u zich hier afmelden. 
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