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NALATEN
AAN DE STICHTING OVERLEVEN MET ALVLEESKLIERKANKER
Er zijn verschillende mogelijkheden
waaruit u kunt kiezen om na te
laten aan de Stichting Overleven
met Alvleesklierkanker.
1. LEGAAT
Een legaat is een bepaling in uw
testament, waarin u aangeeft dat
een vast geldbedrag, een percentage van uw nalatenschap of
een bepaald goed (denk aan een
waardevol schilderij, een huis, een
perceel grond of aandelenportefeuille) aan ons wordt nagelaten.
Met een legaat kent u ons iets specifieks toe, de rest van de nalatenschap wordt verdeeld.

“Het vertrouwen dat u ons geeft
door Stichting Overleven met
Alvleesklierkanker te noemen in
uw testament waarderen wij zeer.”

Jaarlijks krijgen bijna 3.000 Nederlanders de diagnose alvleesklierkanker te horen, dit aantal neemt
helaas nog altijd toe. Alvleesklierkanker is, na longkanker, de dodelijkste soort kanker in ons land. Van
de gediagnosticeerde patiënten
sterft 93% binnen een half jaar.
Iedere dag overlijden er 8 mensen.
Help mee dit te voorkomen door
een financiële bijdrage te leveren
aan wetenschappelijk onderzoek
naar viro-immunotherapie.
Vindt u het belangrijk dat er ook na
uw overlijden doorgewerkt wordt
aan innovatieve behandelmethoden
van alvleesklierkanker? Dan is het
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mogelijk om Stichting Overleven
met Alvleesklierkanker op te nemen
in uw testament. Elke donatie, groot
of klein, is waardevol.
Vanzelfsprekend is nalaten iets
heel bijzonders. Iets waar u zelf
misschien al langer over nadenkt
of u heeft uw wensen al met uw
partner en/of andere familieleden
besproken. Wij reiken u graag de
helpende hand als u meer wilt
weten over de mogelijkheden van
nalaten. Het vertrouwen dat u ons
geeft door Stichting Overleven
met Alvleesklierkanker te noemen in uw testament waarderen
wij zeer.

2. ERFSTELLING
Een erfstelling is een vast deel of
een percentage van uw vermogen
dat aan een of meerdere erfgenamen wordt toegewezen. Als u
Stichting Overleven met Alvleesklierkanker als een erfgenaam opneemt in uw testament, krijgt onze
stichting na aftrek van de legaten
en na aftrek van alle kosten (bijvoorbeeld nog te betalen rekeningen, de kosten van de uitvaart,
eventuele belastingschuld) het
aandeel dat u aan ons heeft toegekend. U kunt Stichting Overleven
met Alvleesklierkanker ook als
enige erfgenaam opnemen.

3. FONDS OP NAAM
Een bijzondere manier waarop u
ons innovatieve onderzoek kunt
steunen, is het oprichten van een
Fonds op Naam. Met het geld
uit zo’n fonds kunnen wij blijven
werken aan de ontwikkeling van

behandelmethoden. Voorwaarde
is hierbij dat het om een bedrag van
minimaal 50.000 euro gaat.
U richt bijvoorbeeld een Fonds
op Naam op ter nagedachtenis
van uzelf, van een familielid of uw
partner. U kunt de oprichting van
een Fonds op Naam vastleggen in
uw testament. Dat fonds kan dan
uw naam krijgen of de naam van
iemand anders. De gekozen naam
blijft nog lang verbonden met het
werk van Stichting Overleven met
Alvleesklierkanker.
Nalaten aan een goed doel kan
alleen via een testament dat door
de notaris is opgemaakt. Een codicil
(eigen handgeschreven verklaring)
is onvoldoende. Voor een juiste afhandeling bij de notaris is het van
belang de officiële tenaamstelling
van de stichting op te laten nemen:
Stichting Overleven met Alvlees
klierkanker, statutair gevestigd te
Leiden. KVK nummer: 64583325.
Omdat alvleesklierkanker vaak pas
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SUPPORT CASPER
EN (HET ONDERZOEK NAAR) ONCOLYTISCH VIRO-IMMUNOTHERAPIE

in een laat stadium wordt ontdekt,
komt slechts 15% van de patiënten
met alvleesklierkanker in aanmerking voor een operatie. Na de operatie is helaas de helft van de patiënten
onvoldoende fit om de behandeling
met chemotherapie nog te ondergaan. Gemiddeld leven patiënten die
geopereerd zijn nog een jaar.
De meeste patiënten verschijnen
echter pas bij de arts als de
alvleesklierkanker al lokaal gevorderd of uitgezaaid is. Deze groep
komt niet meer in aanmerking voor
een operatie. De standaardbehan-

deling voor hen slaat bij slechts
30% van de patiënten aan, terwijl
de meerderheid (± 60%) ernstige bijwerkingen van de chemo
therapie ondervindt. Deze cijfers
onderstrepen het belang van onderzoek naar nieuwe behandel
methoden voor alvleesklierkanker.
Viro-immunotherapie is een veelbelovende nieuwe behandel
methode.
Oncolytische virussen (OV’s) worden
ingezet voor de bestrijding van tumoren. Onderzoek heeft aangetoond
dat bepaalde virussen tumorcellen
kunnen doden en normale cellen

 ngemoeid laten. Tegelijkertijd wordt
o
het afweersysteem van de patiënt
geactiveerd waardoor 
resterende
tumorcellen kunnen worden opgeruimd door eigen immuuncellen.
Deze behandelmethode kan leiden
tot een 
effectievere anti-tumor
respons en dus een hogere kans op
overleving van patiënten.
In 2012 is het OVIT (Oncolytische
Viro Immuno Therapie) consortium
opgericht, een multidisciplinair
team met onder andere virologen,
kinderoncologen en neurochirurgen
van het Erasmus MC, het Leids

Universitair Medisch Centrum en
het UMC Utrecht. Gezamenlijk
werken zij aan methoden waarin niet langer de ziekte centraal
wordt gesteld maar de kracht van
de patiënt en zijn vermogen om het
eigen lichaam in te zetten tegen
de kwaadaardige tumor. Zij denken dat het kan! Deze behandel
methode is naar verwachting ook
toe te passen voor andere typen
moeilijk te behandelen kanker,
zoals agressieve hersenkanker,

uitgezaaide prostaatkanker en
blaaskanker.

DE FEITEN EN CIJFERS

Helaas vaak te laat ontdekt:

1 op de 5 patiënten
kan nog maar behandeld worden

De kans om te herstellen van
alvleesklierkanker is heel klein,
slechts 7% blijft langdurig leven

3.000

Nederlanders krijgen jaarlijks
de diagnose alvleesklierkanker

Dagelijks overlijden er

8
mensen aan alvleesklierkanker
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Ambitie Support Casper:

90%

2030

effectieve en betaalbare medicijnen
voor alvleesklierkanker beschikbaar

van de patiënten overlijdt
binnen een jaar na de diagnose
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WAT ZIJN DE ONTWIKKELINGEN
TOT OP HEDEN?

verschillende soorten immuno
therapie, waarbij nuttige wetenschappelijke resultaten worden
behaald: een eerste stap in de

goede richting.

Dankzij de steun van de Stichting
zijn per 2020 inmiddels 18 weten
schappelijke medewerkers op verschillende onderzoeksprojecten aan
gesteld. Al deze wetenschappelijk
medewerkers zijn werkzaam binnen
het oncolytische viro-immuno
therapie (OVIT) consortium.
In de polikliniek in het Erasmus
MC wordt het immuunsysteem
van alvleesklierkankerpatiënten
uitvoerig in kaart gebracht, zowel
voor als tijdens de verschillende
behandelingen. Daarnaast worden
de eerste patiënten behandeld met
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Het Erasmus MC heeft besloten om
een nieuwe productiefaciliteit te
bouwen alwaar voor wetenschappelijk onderzoek virussen geproduceerd kunnen worden. De Stichting heeft een financiële garantie
afgegeven voor de bouw van
vier Advanced Therapy Medicinal
Products (ATMP-producten) units.
In 2020 is de bouw gestart. Hier
worden in de toekomst, onder verantwoordelijkheid van de apotheek,
op kleine schaal ATMP-producten
bereid voor individuele patiënten
in klinische studies.
Ook heeft de Stichting toegezegd
de eerste productiekosten voor
haar rekening te nemen en bij te
dragen aan de hiervoor in te zetten
werknemers van het Erasmus MC.
De kosten liggen substantieel lager
dan wanneer de productie van
virussen door een commercieel bedrijf ter hand zou worden genomen,
nog afgezien van de beschikbaarheid van productieruimte.

“Nalaten is iets heel bijzonders. Graag reik ik u
een helpende hand bij de verschillende keuzemogelijkheden.”
Mr. Leonie Geenen - van Straaten

Hoe zit het met de erfbelasting,
indien u besluit om Stichting Over
leven met Alvleesklierkanker geld
na te laten?
Uw geld komt voor de volle 100%
terecht, daar waar het nodig is.

Goede doelen met een ANBI-status
(Algemeen Nut Beogende Instellingen) zijn vrijgesteld van erfbelasting en schenkingsrecht.
Stichting Overleven met Alvlees
klier
kanker is in het bezit is
van een 
ANBI-status en betaalt geen erf
belasting over het
ontvangen erfdeel of legaat.
Wat u ons nalaat, komt geheel
ten goede aan het innovatieve
onderzoek naar de bestrijding van
alvleesklierkanker.

Hoe neem ik Stichting Overleven
met Alvleesklierkanker op in mijn
testament?
Wilt u ons in uw testament opnemen? Dan kunt u aan de notaris
deze gegevens doorgeven:
Stichting Overleven met Alvleesklierkanker, ingeschreven in het
Handels
register van de Kamer
van Koophandel onder nummer
64583325 te Leiden
Overweegt u na te laten
aan Stichting Overleven met
Alvleesklierkanker?
Wij geven u graag vrijblijvend
meer informatie. U kunt contact
met ons opnemen via mr. Leonie
Geenen - van Straaten. U kunt
haar bereiken via 06 26 520 371
of leonie@supportcasper.nl
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DE KOERS
VOOR DE KOMENDE JAREN

Sjoerd Zwanenburg, Directeur
Stichting Overleven met Alvleesklierkanker: “Met een klein en zeer
bevlogen team werken we aan de
verwezenlijking van een droom:
een halt toeroepen aan de verwoestende werking van alvleesklierkanker. In korte tijd hebben
wij samen met patiënten, naasten, vrijwilligers, donateurs, zorg
professionals, wetenschappers en
businesspartners bergen weten
te verzetten. Ik had nooit durven
dromen dat we, dankzij de vele gulle
donaties en talloze acties, nu al zoveel bereikt zouden hebben. Het
onderzoeksteam groeit hard. De
eerste onderzoeksresultaten zijn
hoopgevend en binnenkort wordt
de eerste virusproductie
faciliteit
geopend in het Erasmus MC. Hiermee is de koers gezet voor de
komende jaren.”

Door te blijven focussen op de
noodzaak van nieuwe behandel
methoden en de bewustwording
voor deze ernstige vorm van
kanker te vergroten, hopen wij de
komende periode weer vele donaties en schenkingen in ontvangst te
mogen nemen. Hiermee kunnen we
belangrijke stappen in het onderzoek ondersteunen en het verschil
maken voor patiënten met alvleesklierkanker.
Voor de afhandeling van nalatenschappen werken wij tevens samen
met Centrum Nalatenschappen te
Rosmalen.

“ IK ZOU HET MOOI VINDEN
ALS DE OPBRENGST UIT MIJN
NALATENSCHAP VOOR EEN
	DOORBRAAK ZOU KUNNEN
ZORGEN IN HET ONDERZOEK
NAAR BEHANDELMETHODEN
VOOR ALVLEESKLIERKANKER. 
EEN VRESELIJKE ZIEKTE,
WAARAAN ZOWEL MIJN ZUSJE
ALS IK ZIJN OVERLEDEN.”
MEVR. INEKE WESTERWEEL, † 9 MEI 2020

Sjoerd Zwanenburg,
Directeur Stichting Overleven
met Alvleesklierkanker
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“Onze ambitie is om in 2030 effectieve en betaalbare medicijnen
te kunnen produceren voor alvleesklierkankerpatiënten, waardoor
zij langer in leven blijven en zich minder ziek voelen”.

- Prof. dr. Casper van Eijck -

Woonplaats:

Handtekening:

Ten name van:

Rekening:

NL82INGB0000042000
Stichting Overleven met Alvleesklierkanker

Dat kan, naast vorig genoemde opties, ook door een bedrag over te maken op:

Steun ons onderzoek

Huisnummer:

KvK nummer: 64583325
ANBI nummer: 855730109

Telefoon:	0717601620
Mail:
info@supportcasper.nl
Website: www.supportcasper.nl

Stichting Overleven met Alvleesklierkanker
Bargelaan 200
2333 CW Leiden

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker om een éénmalige
incasso-opdracht naar de bank te sturen en geeft u toestemming om deze incasso-opdracht conform de opdracht van Stichting
Overleven met Alvleesklierkanker uit te voeren. Incassant-ID: NL96ZZZ645833250000.

Datum:

af te schrijven van IBAN:

Hierbij machtig ik Support Casper om eenmalig het bedrag van €

E-mail:

Telefoon:		Geboortedatum:

Postcode:

Straat:		

Mw.

Naast de mogelijkheden rondom nalaten
kunt u uiteraard ook kiezen voor een een
malige donatie of periodieke schenking.
Elke donatie, groot of klein, is waardevol.

Achternaam:

Scan mij

Dhr.

OF PERIODIEKE SCHENKING

Voorletters:

MACHTIGINGSFORMULIER

DONATIE

OVER SUPPORT CASPER EN DE STICH
TING OVERLEVEN MET ALVLEESKLIER
KANKER:
Support Casper is de campagne van de
Stichting Overleven met Alvleesklier
kanker (OAK). Beiden bestaan sinds
2015. De stichting financiert wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling
van innovatieve behandelmethoden van
alvleesklierkanker, door gebruik te maken
van verschillende oncolytische virussen
in combinatie met immuno
therapie.
De campagne zorgt voor een grotere

bewustwording voor deze ernstige vorm
van kanker door mensen te informeren
en publieksactiviteiten te organiseren.
OVER CASPER VAN EIJCK
Prof. dr. Casper van Eijck is al ruim 30 jaar
verbonden als specialist aan het Erasmus
MC. Casper van Eijck is niet alleen een
gerenommeerd chirurg en onderzoeker
op het gebied van alvleesklierkanker,
hij is aimabel en empathisch en ook
zeer betrokken bij zijn patiënten die uit
binnen- en buitenland komen.

STICHTING OVERLEVEN MET ALVLEESKLIERKANKER
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
Telefoon: 071 760 16 20
Website: www.supportcasper.nl
E-mail:
info@supportcasper.nl

Scan mij

Bank:
KvK:
ANBI:

NL82 INGB 0000 0420 00
64583325
855730109

