
Nieuwsbrief Zeldzame Ziekten Fonds
februari 2017

Per jaar overlijden 14.000 kinderen aan zeldzame ziekten.  
Maak onderzoek mogelijk, steun ZZF!

Beste lezer,
 
2016 was op vele vlakken een succes. De Jan Lammers ZZF Rally
bracht een recordbedrag op en de Sint Verbindt Rally bleek voor de 2e
maal een daverend succes. Ook konden weer meer gezinnen van een
lotgenotencontactdag genieten. 
 
Het jaar 2017 is het jaar waarop wij onze lotgenotencontactdagen
willen continueren omdat die zó belangrijk zijn. Ook willen we nieuwe
onderzoeken naar zeldzame ziekten financieren en aandacht voor
zeldzame ziekten vragen. Het team is druk bezig met de organisatie
van (nieuwe) evenementen. Hiervan houden wij u het komende jaar
via de website, nieuwsbrief en social media op de hoogte.
 
Maar het is ook zo dat . Via onze website kanu in actie kunt komen
namelijk iedereen die zich wil inzetten voor het goede doel zelf een
actie starten. U kunt hierbij denken aan een buurtfeest, koekjes
bakken, wandelen of hardlopen voor het goede doel. Of heeft u al een
periodieke schenking overwogen? Irene Wassenaar vertelt u er graag
over.
 
Heeft u als vriend van het ZZF al eens overwogen om voor ons mee te
spelen met de VriendenLoterij? Het zou geweldig zijn als we samen
meer voor zeldzame ziekten kunnen betekenen! Verderop in deze
nieuwsbrief leest u daar meer over. 
 
Ik wens u veel leesplezier voor nu en komend jaar en hopelijk mogen
wij (weer) op u rekenen.

Charles Ruijgrok
 
Voorzitter
Zeldzame Ziekten Fonds

Inhoudsopgave
Zeldzame
Nieuwjaarsduik
Onderzoek DIPG
afgerond
Het Wintercircus
Jan Lammers ZZF
Rally
JOUW actie voor het
goede doel
Nationale
Zeldzameziektendag
2017
Periodieke Schenking
Vriendenloterij

Het Zeldzame
Ziekten Fonds
 
Ouders met gezonde
kinderen hebben duizend
wensen. De papa’s en
mama’s van het
Zeldzame Ziekten Fonds
hebben er nog maar
één. Steun ons zodat we
genezing van zeldzame
ziekten daadwerkelijk
dichterbij kunnen
brengen!

http://www.zzf.nl/cause/persoonlijke-actie/


 

Zeldzame Nieuwjaarsduik 
Save Sven
 
Ondanks dat het ZZF geen eigen duik had dit jaar, werd er wel voor
zeldzame ziekten gedoken. De vader van Sven dook in ieder geval op
1 januari de ijskoude Noordzee in. Want: we kunnen en mogen niet
stilzitten. Er MOET een behandeling/medicijn tegen de ziekte van
Sanfilippo komen. Het doel was zoveel mogelijk geld in te zamelen
voor onderzoek tegen de stofwisselingsziekte: Sanfilippo.
En dat is gelukt: zijn "Save Sven Duik" leverde meer dan € 3.500,- op!
 
Lees meer

 

Onderzoek DIPG afgerond 
Succesvol onderzoek naar zeldzame hersentumor bij kinderen 
 
DIPG (Diffuus intrinsiek ponsglioom), de vreselijke ziekte waar Tijn -
die afgelopen Kerstmis een succesvolle actie startte met het lakken

, is een zeldzame, maar zeer agressievevan nagels- aan lijdt
hersentumor die vrijwel uitsluitend bij kinderen voorkomt (8-10 nieuwe
patiënten per jaar in Nederland). Diffuse ponsgliomen zijn gelegen in
de hersenstam, het onderste gedeelte van de hersenen dat de
verbinding vormt tussen de grote hersenen en het ruggenmerg. Omdat
DIPG tumoren diffuus groeien en verweven zijn met het normale
weefsel van de hersenstam, is het niet mogelijk om ze operatief te
verwijderen. Mede hierdoor heeft DIPG de slechtste prognose van alle
soorten kanker bij kinderen, met een gemiddelde overleving van
ongeveer negen maanden en een 2-jaarsoverleving die minder is dan
10%.
 
Doel van dit onderzoeksproject was om nader te onderzoeken of
groeifactoren – moleculen die een cel kunnen aanzetten om te delen –
als aangrijpingspunt kunnen dienen voor het ontwikkelen van nieuwe
behandelmethodes voor DIPG. Dit bleek zo te zijn. Door medicijnen
die gericht zijn tegen deze groeifactorreceptoren te combineren met
meer algemene chemotherapeutica, is er een behandeling ontwikkeld
die zeer effectief werkt tegen DIPG cellen in het laboratorium. Een
combinatie van deze middelen met bestraling bleek het celdodende
effect van behandeling nog verder te versterken. Bovendien bleek
combinatietherapie ook effectief in specifieke diermodellen.
 
Nader onderzoek moet uitwijzen of de in dit onderzoeksproject
gevonden middelen ook in de praktijk gebruikt kunnen gaan worden
voor de behandeling van DIPG bij kinderen. 
 

 

Het Wintercircus 
Daverende stunts en spectaculaire acrobatiek!
 
Meer dan 1.000 kinderen met een zeldzame aandoening, broertjes,
zusjes, papa's en mama's zijn in januari dankzij het Zeldzame Ziekten
Fonds naar het Wintercircus gegaan. Zij hebben genoten van een van
de twee spetterende voorstellingen vol daverende stunts en

spectaculaire acrobatiek. Het doel om een glimlach op het gezicht van

 

Contactgegevens
 
Stichting Zeldzame
Ziekten Fonds
Eisenhowerlaan 114
2517 KM Den Haag
 
070 3387027
www.zzf.nl

http://www.zzf.nl/actionpage/save-sven-sanfilippo/


spectaculaire acrobatiek. Het doel om een glimlach op het gezicht van
zieke kinderen te toveren is opnieuw gelukt!
 

 

Jan Lammers ZZF Rally 
Kronkelige routes, sfeervolle landschappen en de leukste
rallyproeven!
 
Op  vindt de Jan Lammers ZZF Rally plaats.zaterdag 7 oktober 2017
Vanaf de unieke startlocatie de Efteling voert de rally u naar een zeer
spectaculaire lunchlocatie waar diverse uitdagende rallyproeven
worden afgenomen. Met uw deelname draagt u bij aan onderzoek naar
zeldzame ziekten. Wij hopen op uw deelname.
 
Voor meer informatie en inschrijven klik hier  
 

 

JOUW actie voor het goede doel 
Organiseer een sponsorloop, ludiek evenement op school, of
andere actie!
 
Het Zeldzame Ziekten Fonds wil graag meer evenementen zoals het
Wintercircus of het Sinterklaasfeest organiseren. Dat gaat helaas niet
zomaar. We hebben de steun van onze achterban (mensen zoals jij!)
hard nodig.
 

http://www.zzf.nl/jan-lammers-zzf-rally-2017/


 
Vraag bijvoorbeeld je supermarkt voor een statiegeldbonnenactie net
als de PLUS in Hellevoetsluis. Neem hiervoor contact op via 

.info@zzf.nl
 

 
Via onze website kan iedereen die interesse heeft zelf een actie voor
het goede doel starten. Je kunt hierbij denken aan een buurtfeest,
koekjes bakken, wandelen, duiken of hardlopen voor het goede doel.
Heb je hier interesse in? Acties kunnen heel eenvoudig zijn. We vinden
het vooral belangrijk dat je iets doet wat je leuk vindt en dat we samen
zeldzame ziekten meer onder de aandacht brengen.
 
Een voorbeeld van een nieuwe actie die voor 2017 is opgezet: Van

 - een medewerker van het ZZF loopt voorHigh heels naar Hiking boots
de eerste maal de 4 daagse van Nijmegen - lees over deze actie en
steun deze actie via de link.

 

Nationale Zeldzameziektendag 2017 
Motto: Onderzoek op de agenda
 
Op dinsdag 28 februari 2017 vindt de Nationale Zeldzameziektendag
plaats waarbij onderzoek hoog op de agenda staat. Er is een middag-
en avondprogramma. 's Middags vindt de Nationale Conferentie
Zeldzame Aandoeningen plaats. De VSOP organiseert dan een
middagprogramma waarin met patiënten, onderzoekers, industrie,

http://www.zzf.nl/actionpage/van-high-heels-naar-hiking-boots/
http://www.zzf.nl/actionpage/van-high-heels-naar-hiking-boots/


middagprogramma waarin met patiënten, onderzoekers, industrie,
zorgverzekeraars en beleidsmakers wordt stilgestaan bij de vraag
welke 'onderzoeksagenda' voor zeldzame aandoeningen nodig is.
Vervolgens wordt een gezamenlijke oproep gedaan aan politiek en
overheid om deze agenda te gaan realiseren.
's Avonds vindt de jaarlijkse happening plaats met als hoogtepunt de
uitreiking van de Engel Awards.
 
Meer informatie

 

Periodieke Schenking 
Loop geen belastingvoordeel mis!
 
Voor een periodieke schenking aan Stichting Zeldzame Ziekten Fonds
hoef je tegenwoordig niet meer naar de notaris. Je kunt eenvoudig
gebruik maken van een door de belastingdienst opgestelde
overeenkomst van periodieke gift. Door het invullen van deze
overeenkomst steun je ons minimaal 5 jaar voor een vast bedrag per
jaar. Hiermee verzeker je ons voor een langere periode van inkomsten
en kunnen wij kinderen met een zeldzame ziekte nog beter helpen.
 
Lees meer

 

Vriendenloterij 
Oormerk je loten en steun het ZZF!
 
Het Zeldzame Ziekten Fonds is al jarenlang één van de goede doelen
van de Vriendenloterij. Door mee te spelen steun je ons in de strijd
tegen zeldzame ziekten en maak je elke week kans op fantastische
prijzen. Het enige wat je hoeft te doen is je loten oormerken en de helft
van je inleg gaat naar ZZF!
 
Speel je al mee? Je kunt je loten aanpassen via je persoonlijke pagina
op  of telefonisch via 0900 – 300 1400. De prijswww.vriendenloterij.nl
per lot blijft hetzelfde, maar de helft van je inleg gaat nu naar ZZF.

http://www.zeldzameziektendag.nl/ 
http://www.zzf.nl/belastingvoordeel/
http://www.vriendenloterij.nl/


 

Bezoek onze website op www.zzf.nl
Doneer aan het ZZF via http://www.zzf.nl/donateurs

 

https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm
http://www.zzf.nl
http://www.zzf.nl/evenementen/donateurs/

