
samen voor
een betere 
toekomst



In de afgelopen dertig jaar is op  
de overleving van bijna alle vormen  
van kanker flinke vooruitgang geboekt, 
maar alvleesklierkanker blijft achter.  
Toch zijn er lichtpunten in de  
opsporing en behandeling van 
alvleesklierkanker. Hoog tijd voor  
een Deltaplan Alvleesklierkanker.

Deltaplan Alvleesklierkanker 
is een initiatief van alle artsen, 
verpleegkundigen en onder-
zoekers werkzaam in de 15  
expertisecentra voor alvlees-
klierkanker in Nederland  
verenigd in de Dutch Pancreatic 
Cancer Group, in samenwerking 
met het patiëntenplatform 
Living With Hope en de  
Maag Lever Darm Stichting. 

Het Deltaplan heeft drie 
belangrijke doelstellingen:

1. Baanbrekend wetenschappe-
lijk onderzoek versnellen door 
een 10-jaar durend landelijk 
onderzoek voor alle patiënten 
met alvleesklierkanker te 

realiseren waarbinnen diverse 
studies plaatsvinden naar 
betere (vroegere) opsporing en 
behandeling van alvleesklier-
kanker. 

2. De beste behandeling voor 
iedereen beschikbaar maken 
door de nieuwste weten-
schappelijke inzichten zonder  
vertraging in de dagelijkse 
zorgpraktijk in te voeren.

3. Meer aandacht voor een 
betere kwaliteit van leven 
voor patiënten. Patiënten en 
hun naasten helpen om een 
zorgvuldige afweging tussen 
kwaliteit en lengte van leven  
te maken.

samen 
sterk

Deltaplan Alvlees-
klierkanker is een 
unieke landelijke 
samenwerking.  
Bevlogen chirurgen, 
MDL-artsen,  
internist-oncologen, 
radiotherapeuten, 
gespecialiseerde 
verpleegkundigen 
en onderzoekers 
willen samen met 
patiënten het 
verschil maken. 
Alleen zo’n brede 
samenwerking kan 
echt impact hebben 
bij deze vreselijke 
ziekte. 

Het Deltaplan 
onderhoudt ook 
nauwe banden met 
alvleesklierkanker 
onderzoekers over 
de hele wereld 
om veelbelovende 
behandelingen snel 
naar Nederland te 
kunnen halen.

waarom een 
deltaplan?



beste 
behandeling 
‘Als patiënt wil je zonder twijfel weten:  
ik krijg de beste behandeling’, vertelt  
Willem Brethouwer. ‘Doordat ik na mijn 
diagnose zelf de regie nam, heb ik een 
behandeling gekregen die helemaal 
paste bij mijn situatie. Het is ongelooflijk 
belangrijk dat patiënt én arts ervan  
verzekerd zijn dat iemand de beste  

het deltaplan voorziet in:

groot 10-jarig geïntegreerd 
baanbrekend onderzoek

 beste behandeling 
door nieuwste wetenschap-
pelijke inzichten zonder 
vertraging in te voeren

gesprekken over en  
onderzoek naar  
betere kwaliteit van leven



baanbrekend 
onderzoek 
‘Ik kreeg een doodvonnis, maar ruim vijf 
jaar later leef ik nog. Met dank aan de 
wetenschap’, vertelt Lucia Meeuwsen, 
vooraanstaand mezzosopraan en 
zangpedagoge. Ze kreeg de diagnose 
alvleesklierkanker. Daar waar haar slechts 
palliatieve zorg zou resten, stelde zij haar 
lichaam beschikbaar voor de wetenschap. 
Experimenteren gaf haar hoop. Hoop 
die zij ook aan andere patiënten gunt. 

‘Ik hoop dat patiënten met alvleesklier-
kanker niet gelijk hoeven te denken ‘dit 
wordt mijn dood’. Dat zij kunnen ervaren 
dat er mogelijkheden zijn. Mogelijkheden 
die alleen ontstaan als we de wetenschap 
versnellen. Door beweging te creëren. 
Dat is waarom ik voorvechter ben van 
het Deltaplan Alvleesklierkanker.  
Met het Deltaplan Alvleesklierkanker 
kunnen we kansrijke en hoopvolle onder-
zoeken versneld uitvoeren en gebruiken 
in de dagelijkse zorgpraktijk. Zo zorgen 
we voor snellere opsporing van de ziekte, 
een betere behandeling en genezing.’

betere kwaliteit  
van leven 
In maart 2018 krijgt journalist en radio- 
presentator Max van Weezel de diagnose 
alvleesklierkanker. Het is de start van 
een periode van grote dieptepunten en 
onmiskenbare wilskracht. Zijn dochter 
Natascha van Weezel maakt het van 
dichtbij mee. ‘Bij alvleesklierkanker is een 
zorgvuldige afweging tussen kwaliteit van 
leven en lengte van leven voor de patiënt 

en naasten misschien wel het meest  
cruciale besluit. Er zijn betere weten-
schappelijke inzichten nodig om deze 
afwegingen goed te kunnen maken.  
Inzichten die zowel de patiënt als zijn/
haar naasten en de behandelend arts 
verder helpen. Mijn vader was een groot 
voorvechter van het Deltaplan. Helaas 
heeft hij het zelf niet meer mee kunnen 
maken. Het voelt een beetje als mijn 
plicht om af te maken waar hij aan is  
begonnen. Niemand verdient het om  
dit lot te treffen.’

behandeling krijgt en geeft. Die weten-
schap maakt mij voorvechter van het 
Deltaplan Alvleesklierkanker. Zo zorgen 
we samen voor een netwerk waarin artsen 
snel kunnen schakelen met experts en 
collega’s. Een netwerk dat kennis voor 
alle medische centra toegankelijk maakt. 
Waardoor de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten snel kunnen worden geïmplemen- 
teerd. Zodat je als patiënt, indien nodig, 
snel in het meest geschikte ziekenhuis 
kan worden behandeld.’



meer weten?
www.deltaplanalvleesklierkanker.nl

Alleen samen kunnen we de 
vooruitzichten van patiënten 
met alvleesklierkanker ver-
beteren. Er zijn verschillende 
mogelijkheden voor u en uw 
naasten om een bijdrage te 
leveren aan het Deltaplan 
Alvleesklierkanker:

Steun ons met een gift 
Draag financieel bij aan het 
belangrijke werk van het  
Deltaplan door onderzoeken 
te financieren.

Neem het Deltaplan  
op in uw testament
Met een 'toegift' kunt u nog 
één keer opkomen voor wat 
u belangrijk vindt en zo een 
betere toekomst geven aan 
patiënten met alvleesklier- 
kanker.

Kom in actie
Kom samen met uw naasten 
in actie door bijvoorbeeld 
spullen te verkopen of mee 

te doen aan een sport- 
of ander soort evenement. 
Meld u aan op: 
www.voordeltaplan
alvleesklierkanker.nl

Vertel uw verhaal
Draag bij aan meer bekend-
heid van het Deltaplan door 
uw verhaal te vertellen en 
daarmee anderen te inspire-
ren zich in te zetten voor het  
Deltaplan Alvleesklierkanker. 

Lotgenotenlijn 
Heeft u behoefte aan  
contact met ervarings-
deskundigen? Bel dan de 
lotgenotenlijn van Living 
With Hope: 0900 447 77 77 
of ga naar de besloten 
Facebook-groep.

Op de website vindt u meer 
informatie over alle mogelijk-
heden om het Deltaplan  
Alvleesklierkanker te steunen. 
Wij hopen ook op uw steun.

Steun ons
NL 30 ABNA 0846 6397 85

info@deltaplan
alvleesklierkanker.nl

033 752 35 00

wij hebben
u nodig

redt
levens

https://www.deltaplanalvleesklierkanker.nl
mailto:info%40deltaplan%20alvleesklierkanker.nl?subject=
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‘De levensverwachting bij 
patiënten met uitgezaaide 

alvleesklierkanker is de afgelopen 
jaren nauwelijks verbeterd en 
maakt bundeling van krachten 

essentieel.’ 
Drs. Judith de Vos-Geelen

internist-oncoloog
Maastricht UMC+

‘Alvleesklierkanker is een 
meedogenloze vorm van kanker 
en vraagt om een gezamenlijke 

aanpak. Met het Deltaplan 
Alvleesklierkanker kunnen we 

het verschil maken.’ 
Dr. Marcel den Dulk, chirurg

Maastricht UMC+
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