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Jaarlijks krijgen bijna 3.000 Nederlanders de diagnose alvleesklierkanker te horen, dit aantal neemt helaas nog altijd toe.
Alvleesklierkanker is, na longkanker, de op één na dodelijkste soort kanker. 93% van de gediagnosticeerde patiënten
sterft binnen een half jaar. Iedere dag overlijden er 8 mensen. Help mee dit te voorkomen door een bijdrage te leveren aan
wetenschappelijk onderzoek naar viro-immunotherapie. Elke donatie, groot of klein, is waardevol.

WAT IS ALVLEESKLIER(KANKER)?
De alvleesklier (pancreas) is een orgaan in de buurt van de
maag. De alvleesklier maakt onder andere insuline aan. Daarnaast maakt de alvleesklier glucagon en spijsverteringssappen.
De alvleesklier zit in de buik, gedeeltelijk achter de maag en
de twaalfvingerige darm. Er is sprake van alvleesklierkanker
als er een tumor in de alvleesklier zit. Alvleesklierkanker komt
ongeveer evenveel voor bij mannen als bij vrouwen. Een ander
woord voor alvleesklierkanker is pancreascarcinoom. Alvleesklierkanker wordt meestal pas laat ontdekt. Vaak zijn er bij de
diagnose al uitzaaiingen. Meestal zaait alvleesklierkanker uit
naar de lever, lymfeklieren, longen, botten of buikholte.
DE FEITEN EN CIJFERS?
Dagelijks overlijden er

3.000

Nederlanders krijgen jaarlijks
de diagnose alvleesklierkanker

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

8

Helaas vaak te laat ontdekt:

1 op de 5 patiënten
kan nog maar behandeld worden

mensen aan alvleesklierkanker

Ambitie Support Casper:

90%

2030

effectieve en betaalbare medicijnen
voor alvleesklierkanker beschikbaar

HOE IS SUPPORT CASPER ONTSTAAN
De campagne Support Casper is onderdeel van de Stichting
Overleven met Alvleesklierkanker. Beiden bestaan sinds 2015.
De grondleggers zijn allemaal vrienden of familie van mensen
die zijn overleden aan alvleesklierkanker. Er is schrikbarend
weinig aandacht voor alvleesklierkanker. Vermoedelijk omdat
de meeste mensen er zó snel aan overlijden dat er geen tijd en
ruimte is om acties op te zetten of aandacht te vragen.
DE NAAM
Het gezicht van de campagne is Prof. dr. Casper van Eijck die
al 30 jaar als specialist is verbonden aan het Erasmus MC.
Prof. dr. Casper van Eijck is niet alleen een gerenommeerd
chirurg en onderzoeker op het gebied van alvleesklierkanker.
Hij is ook enorm betrokken bij zijn patiënten die uit binnenen buitenland komen. Daarnaast is Prof. dr. Casper van Eijck
verbonden aan voetbalclub Feyenoord als clubarts.
Met het geld dat wordt opgehaald door Support Casper heeft
Prof. dr. Casper van Eijck (Erasmus MC) een multidisciplinair team samengesteld, het OVIT-consortium (oncolytische
viro-immunotherapie), bestaande uit artsen en wetenschappers van diverse academische centra. Zij doen baanbrekend
klinisch wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden
van viro-immunotherapie.

van de patiënten overlijdt
binnen een jaar na de diagnose
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‘A L S E R I E D E R E D A G 8 M E N S E N S T E R V E N
AAN EEN ZIEKTE, IS HET TIJD OM BUITEN
D E G E B A A N D E PA D E N T E Z O E K E N . ’
-Prof. dr. C.H.J. (Casper) van Eijck-
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WAT DOET SUPPORT CASPER?
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van innovatieve en effectieve behandelmethoden van alvleesklierkanker,
zoals het onderzoek naar verschillende oncolytische virussen in combinatie met immunotherapie;
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die de idealen van Support Casper
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acties en geld een bijdrage aan
van
leveren zijn de voorwaarde voor het
bestaansrecht van de stichting;

Is transparant. Kostenbewust, aanspreekbaar op de beloften en eerlijk
over wat er is bereikt en wat niet is
gelukt en legt daar verantwoording
over af.
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mogelijk;
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Steun ons onderzoek
Dat kan door een bedrag over te maken op:
Rekening: NL82INGB 0000 042 000
T. n.v.:
Stichting Overleven met Alvleesklierkanker
Of kijk op onze website: www.supportcasper.nl

C O N TA C T G E G E V E N S
Stichting Overleven met Alvleesklierkanker
Postbus 837
3500 AV Utrecht

Telefoon: 030 2306003
Mail:

info@supportcasper.nl

Website: www.supportcasper.nl
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