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Voorwoord
Ook dit jaar is het weer een groot 
genoegen om een voorwoord te 
mogen schrijven voor dit KiKa 
Jaarverslag. 2015 was wederom een 
groot feest! Dankzij u, vrijgevige en 
actieve Nederlanders, hebben we 
weer € 17 miljoen kunnen uitgeven 
aan kinderoncologisch onderzoek. 
Verspreid over academische en 
algemene ziekenhuizen waren in 
Nederland 33 onderzoeksgroepen 
bezig met het stap voor stap 
bereiken van datgene waar wij 
allemaal zo hartstochtelijk naar 
verlangen: dat kinderkanker een 
geneeslijke ziekte is! 

Ondertussen zien we een andere droom nu al vorm krijgen. het Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncologie komt er begin 2018. Op 8 februari 2016 hebben 
we feestelijk gevierd dat de eerste paal geslagen werd van wat zich één van de 
topcentra in de wereld mag noemen op het gebied van de zorg voor kinderen 
met kanker. Zonder KiKa was dat centrum er nooit gekomen. Dat klinkt 
misschien wat overdreven, maar het is echt zo! In de aanloop heeft KiKa het 
Prinses Máxima Centrum (o.a. met het ‘Draag je steentje bij’ project) al met € 7 
miljoen kunnen ondersteunen. Verder hebben wij veel geld kunnen reserveren 
voor de bouw en exploitatie van het researchcentrum. Per eind 2015 was dat € 
35 miljoen en de teller tikt door. Echt heel trots zijn we dan ook dat prof. dr. 
Hans Clevers zich gecommitteerd heeft om de hele research te gaan trekken. 
Hij is een van de beste kankeronderzoekers in de wereld en is een magneet 
om jonge talenten uit alle windstreken naar Utrecht te halen. Met de bouw van 
het nieuwe researchcentrum is begonnen, en sinds januari 2016 zijn de eerste 
onderzoeksgroepen al aan de slag gegaan op een speciaal daartoe ingerichte 
verdieping in het Hubrecht Instituut. Clevers krijgt van KiKa een enorm vast 
budget, ruim € 10 miljoen per jaar, voor zijn onderzoeksprogramma en daar-
naast financiering voor losse programma’s. Daarmee kan hij zich meten met de 
besten in de wereld.

Laat ik vooral even stilstaan bij waarom dit alles mogelijk is. In 2015 waren er 
5.700 acties. Stel je voor: gemiddeld 15 keer per dag, het hele jaar rond, waren 
mensen in de weer om geld bijeen te zamelen voor KiKa. Klein en groot, snel, 
langzaam, ver en dichtbij; overal activiteiten om voor KiKa geld te verzamelen. 
Van popconcert tot braderie, van eendjesrace tot cupcake-verkoop; je kan het 
zo gek niet bedenken of er rolde wel een cheque uit. Ondertussen is het aantal 
donateurs ook weer gegroeid met 40.000 en staat de teller inmiddels op 410.762. 
In 2013 heeft KiKa het Tom Voûte Fonds ‘overgenomen’ dat zich speciaal op 
erfenissen en legaten richt. En dat heeft meteen zijn vruchten afgeworpen. In 
2015 ontving KiKa ruim € 3,5 miljoen uit nalatenschappen. En dat is nog maar 
het begin. Ik ben trots en dankbaar dat KiKa bij zovelen in de harten gedragen 
wordt. 
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Voor mij is het de laatste keer dat ik een voorwoord 
schrijf. Na zeven jaar draag ik de voorzittershamer 
over aan Monique Maarsen. Met de komst van 
het Prinses Máxima Centrum voor kinderonco-
logie in Utrecht en de uitstekende afspraken die 
er gemaakt zijn voor de lange termijnfinanciering 
van de research, is een nieuwe fase ingetreden. 
Een prima moment om een stapje opzij te doen. 
Monique is al vele jaren betrokken bij kinderonco-
logie en bij KiKa. Zij was actief in het Tom Voûte 
Fonds en is toen dat met KiKa samenging in het 
bestuur van KiKa gekomen. Monique is een mooi 
en warm mens met een enorm KiKa hart. En ze is 
ook nog eens een geweldige zakenvrouw. KiKa en 
het Prinses Máxima Centrum gaan enorm veel aan 
haar hebben!

Ik heb er van genoten en ben alle vrijwilligers, 
donateurs, KiKa medewerkers, bestuursleden en 
iedereen van het Prinses Máxima Centrum dank-
baar. KiKa is een diamantje dat glimt in de zon.

Ik vertrek in de overtuiging dat de toekomst nog 
meer moois gaat bieden. KiKa leeft en de Neder-
lander houdt van KiKa. Hoe mooi kan het zijn.

KiKa wens ik veel donaties toe, het Prinses Máxima 
Centrum een voorspoedige bouw, u veel vrij-
gevigheid en creativiteit om acties op te zetten, 
maar bovenal wens ik dat alle kinderen die te 
maken krijgen met deze vreselijke ziekte volledig 
herstellen!

Met een warme groet,

Jaap Maljers
Voorzitter Raad van Toezicht
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Statutaire naam  Stichting Kinderen Kankervrij 
Statutair gevestigd Amsterdam

Samenstelling bestuur en Raad van 
Toezicht 
In het boekjaar 2015 was de Raad van Toezicht van 
de Stichting Kinderen Kankervrij, verder aange-
duid als KiKa, als volgt samengesteld:

Jaap Maljers, voorzitter 
Pieter ter Kuile, financiën
Monique Maarsen, secretaris
Jan Schornagel, medische zaken en onderzoeken
Ton Berns, medische zaken en onderzoeken

De stichting had tot 1 december 2015 een directie, 
bestaande uit Frits Hirschstein en Jaap Hüls-
mann. Per 1 december is Jaap Hülsmann uit dienst 
getreden, zijn functie van algemeen directeur is 
niet opnieuw ingevuld. Per 1 oktober 2015 is een 
manager bedrijfsvoering aangesteld die deels de 
taken heeft overgenomen.

De directie legt verantwoording af aan de Raad 
van Toezicht. De taken en bevoegdheden, alsmede 
de nadere samenstelling van bestuur/directie en 
Raad van Toezicht, het besluitvormingsproces en 
de werkwijze van de directie zijn vastgelegd in de 
statuten van de stichting. 

De Raad van Toezicht is volledig onbezoldigd. De 
bezoldiging van de directie is conform de arbeids-
voorwaarden van KiKa en de richtlijnen van de 
commissie-Wijffels en wordt toegelicht in de 
jaarrekening, en volgt daarmee de VFI richtlijn. 
De bezoldiging van het personeel is conform de 
arbeidsvoorwaarden van KiKa, de CAO Zieken-
huizen is het uitgangspunt geweest voor het 
bepalen van de salarisregeling KiKa.

Doelstelling, beleid, visie, strategie
Het doel van KiKa is: 
•  het werven van fondsen voor vernieuwend 

onderzoek en andere activiteiten op het gebied 
van kinderkanker, gericht op minder pijn, strijd, 
meer genezing en kwaliteit;

•  het ondersteunen van de kinderoncologie;
•  het geven van voorlichting op het gebied van 

kinderkanker, teneinde bewustwording en, voor 
zover ondersteunend, attitudeverandering en 
gedragsverandering bij kinderen en volwassenen 
te bewerkstelligen.

Meer specifiek streeft de stichting naar verhoging van de genezingskans, verbe-
tering van de kwaliteit van de behandeling en vermindering van bijwerkingen 
na de behandeling.

Bij de oprichting in 2002 heeft KiKa als haar missie omschreven:

KiKa financiert fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat een bijdrage kan 
leveren aan een hogere genezingskans voor kinderen met kanker en aan een 
betere behandeling (kwaliteit van leven). In 2002 stond de genezing op 70%; dat 
is anno 2015 ruim 75%.

Dat is goed, maar het moet en kan beter!

Samen met de kinderoncologen in Nederland heeft KiKa als doelstelling om te 
streven naar een genezingskans van 95%. Dat is een ambitieuze, maar realisti-
sche doelstelling. Realistisch gezien de stijgende lijn sinds 2002 en de positieve 
uitkomsten uit diverse onderzoeken.

De kinderoncologen van de zeven universitaire centra zijn in 2008 gestart 
met het idee om van decentralisatie naar concentratie te gaan. Met als doel 
het onderzoek, dat al op een hoog niveau staat, naar een nog hoger niveau te 
tillen. Het concentreren van de onderzoeken op één locatie, het Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncologie, zal het bereiken van de doelstelling van KiKa 
dichterbij brengen. 

De nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum start begin 2016 en wordt 
naar verwachting aan het begin van 2018 opgeleverd. Het Prinses Máxima 
Centrum zal een structureel hoger onderzoeksvolume en onderzoeksniveau 
opleveren. Het nieuwe centrum zal het grootste in Europa worden en met een 
wetenschappelijke leiding van wereldniveau ook veel buitenlandse onderzoe-
kers aantrekken. 

1. Algemene informatie over KiKa 

Minder pijn en strijd, 

 meer genezing en k
waliteit
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Kinderkanker
Ons lichaam is opgebouwd uit miljoenen cellen. 
Iedere dag komen er nieuwe cellen bij doordat 
cellen zich delen maar gaan er ongeveer net zoveel 
cellen ook weer dood. Elke cel heeft een celkern 
waarin het DNA gelegen is. Veranderingen in 
het DNA kunnen zorgen voor veranderingen in 
eiwitten die een belangrijke rol spelen bij de celde-
ling. Hierdoor kan de cel ongeremd gaan delen en 
kanker veroorzaken.

Kinderkanker is er in veel verschillende vormen. 
De meest voorkomende vormen van kinderkanker 
zijn:
•  Leukemiën (bloedkanker)
•  Hersentumoren
•  Lymfoom en lymfeklierkanker
•  Neuroblastoom (tumor van zenuwcellen)
•  Niertumor
•  Levertumor
•  Tumor van de weke delen (tumor van cellen uit 

spier-, vet- of bindweefsel, uit de wand van een 
bloedvat of uit slijmvliesbekleding)

•  Kiemceltumoren (tumor van geslachtscellen)
•  Retinoblastoom (oogtumor)
•  Bottumoren
•  Fanconi Anemie (beenmergfalen)

Hoe wordt kinderkanker behandeld?
Er zijn drie manieren waarop kinderkanker behan-
deld kan worden:
•  Opereren
•  Bestralen
•  Medicijnen
Voor welke manier(en) van behandelen wordt 
gekozen, hangt af van de vorm van kinderkanker. 
De duur van de behandeling kan variëren van 
een paar dagen tot meer dan een jaar. 75% van de 
kinderen geneest door een succesvolle behandeling, 
maar er is ook een keerzijde aan dit succes. Veel 
medicijnen maken niet alleen de tumorcellen maar 
ook de gezonde cellen kapot. Hierdoor kunnen er 
direct of op latere leeftijd bijwerkingen optreden.

Onderzoek naar kinderkanker
Om er voor te zorgen dat kinderkanker in de toekomst geen levensbedreigende 
ziekte meer is, is wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Voor dit onderzoek 
is een lange adem nodig. Een gemiddeld onderzoek duurt tussen de vier en 
vijf jaar. Die tijd is nodig om bijvoorbeeld nieuwe behandelmethoden en medi-
cijnen voldoende te testen. Want uiteindelijk staat het welzijn van de patiënt bij 
alle artsen, onderzoekers en KiKa voorop. 
Jaarlijks zijn er zo’n 550 kinderen die kanker krijgen. Dankzij de ontwikkelingen 
op het gebied van kinderkankeronderzoek en behandelingen in de afgelopen 
decennia is er al grote vooruitgang geboekt en geneest 75% van de kinderen met 
kanker. 25% overlijdt echter nog steeds aan deze agressieve ziekte. Daarnaast 
zijn de huidige behandelingen dusdanig agressief dat er op latere leeftijd alsnog 
bijwerkingen kunnen optreden van de behandeling.

Wetenschappelijke Raad KiKa
Omdat we van mening zijn dat voor de realisatie van onze doelstellingen alleen 
excellent onderzoek voor ondersteuning in aanmerking komt, is er een Weten-
schappelijke Raad (WR) die alle onderzoeksvoorstellen beoordeelt.
De Wetenschappelijke Raad KiKa (WR KiKa) bestaat uit vooraanstaande onaf-
hankelijke onderzoekers op het gebied van kanker, met goedkeuring van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Ieder heeft 
een eigen expertise en samen bestrijken zij het hele veld van kankeronderzoek.

In 2015 bestond de WR KiKa uit de volgende leden:
Prof. dr. Jacques Neefjes (voorzitter)
Dr. Anne May (vicevoorzitter)
Prof. dr. Yves Benoit
Prof. dr. Hans Bos
Prof. dr. Edwin Cuppen
Prof. dr. Fred Falkenburg
Prof. dr. Carl Figdor
Prof. dr. Henk Jan Guchelaar
Prof. dr. Roel Willemze

In juni 2015 hebben wij prof. dr. Fred Falkenburg mogen verwelkomen als lid 
van de WR KiKa.

2. Wetenschappelijk onderzoek
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Procedure projectaanvragen
Onderzoekers van de onderstaande kinderkankercentra kunnen financiële 
steun aanvragen bij KiKa:
•  Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
•  Emma Kinderziekenhuis - AMC Amsterdam
•  Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam - Erasmus MC 
•  Wilhelmina Kinderziekenhuis - UMC Utrecht 
•  UMC St. Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen
•  VU Medisch Centrum Amsterdam
•  Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum Leiden
•  Koningin Beatrix Kinderkliniek - UMC Groningen 

Er is geen deadline voor het aanvragen van financiële steun. Projectaanvragen 
kunnen doorlopend worden ingediend. De projectaanvraag wordt door externe, 
onafhankelijke experts en de WR KiKa beoordeeld op wetenschappelijke kwali-
teit, relevantie en haalbaarheid. 
Op basis van de beoordelingen van referenten en het advies van de WR KiKa 
wordt een projectaanvraag goedgekeurd of afgekeurd door de directie van KiKa.
De gehele behandelingsperiode van een projectaanvraag duurt gemiddeld drie 
à vier maanden. 
Wanneer KiKa het nodig acht, kan de procedure worden versneld.

Financieringsvormen
KiKa kent drie financieringsvormen:
•  Pilotprojecten (bedrag tot € 100.000)
•  Meerjarige projecten (max. 4 jaar, bedrag tot  

€ 600.000)
•  Meerjarige programma’s (max. 6 jaar, bedrag  

tot € 2.500.000)

Projectaanvragen 2015
Met uw giften en donaties is het voor KiKa moge-
lijk wetenschappelijk en klinisch onderzoek naar 
kinderkanker te steunen. In 2015 zijn er na een 
kritische en zorgvuldige beoordeling dertien 
projectaanvragen goedgekeurd. Deze projecten zijn 
onder te verdelen in de volgende categorieën:
1.  Nieuwe behandelingen
2.  Nieuwe medicijnen
3.  Het verbeteren van de kwaliteit van bestaande 

behandelingen
4.  Het ontstaan en beter begrijpen van de verschil-

lende soorten kinderkanker
5.  Het optreden van directe bijwerkingen en 

bijwerkingen op latere leeftijd

In dit jaarverslag (bijlage I) is een korte beschrij-
ving opgenomen van de dertien projecten die in 
2015 zijn goedgekeurd. 

Kwaliteitscontrole lopende 
onderzoeken
Een onderzoek duurt gemiddeld vier jaar. Gedu-
rende deze vier jaar houdt KiKa de voortgang van 
het onderzoek goed in de gaten. Wanneer er onvol-
doende voortgang is, behoudt KiKa altijd de moge-
lijkheid om de financiering tussentijds te stoppen. 
Er zijn drie toetsingsmomenten:
•  Voortgangsrapport: na een jaar
•  Site Visit: na twee jaar
•  Eindrapport: na vier jaar

Indienen projectaanvraag

Beoordelen door referenten

Besluit door directie

Beoordelen door WR KiKa

Goedkeuren

Start project

Voortgangsrapport 
(1 jaar)

Site Visit 
(2 jaar)

STOPZETTEN

Eindrapport 
(4 jaar)

Afkeuren
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Voortgangsrapport
Wanneer het onderzoek een looptijd heeft van langer dan een jaar, moet er een 
jaar na de start van het onderzoek een voortgangsrapport geschreven worden. 
Hierin staan de tussentijdse onderzoeksresultaten beschreven. Uit het voort-
gangsrapport kan worden opgemaakt of de resultaten van voldoende kwaliteit 
zijn en of het onderzoek op schema ligt. Daarnaast wordt er gekeken of de 
uitvoering van het onderzoek niet afwijkt van de oorspronkelijke projectaan-
vraag. Een negatieve beoordeling kan leiden tot het opschorten of stopzetten 
van financiële steun. Bij een positieve beoordeling kan het onderzoek worden 
voortgezet. 
In 2015 ontving KiKa van elf onderzoeken een voortgangsrapport. Deze werden 
allemaal positief beoordeeld. Meer informatie over de stand van zaken van de 
onderzoeken is te vinden op onze website.

Site Visit
Een vast onderdeel van de kwaliteitscontrole op de onderzoeksprojecten vormt 
de jaarlijkse KiKa Site Visit, die op 5 november 2015 plaatsvond. Tijdens deze 
Site Visit werd de voortgang van alle drie- en vierjarige projecten die twee jaar 
looptijd achter de rug hadden, gepresenteerd aan een internationaal panel van 
professoren, de Site Visit commissie. Deze commissie bestond dit jaar uit prof. 
dr. Jacques Neefjes (voorzitter), prof. dr. Andrea Biondi, prof. dr. Roderick 
Beijersbergen en prof. dr. Fred Falkenburg. Het team werd ondersteund door 
dr. Mette Skraastad. Zij verzorgde de notulen. De Site Visit draagt eraan bij 
dat de kwaliteit van het onderzoek gedurende de looptijd behouden blijft en de 
doelstellingen behaald worden.
De Site Visit commissie bracht advies uit over de in totaal zes gepresenteerde 
projecten. De commissie was zeer tevreden over de kwaliteit van het onder-
zoek. De door de promovendi gegeven presentaties waren goed en de discus-
sies van hoog niveau. De commissie adviseerde KiKa de financiering van zes 
projecten direct voort te zetten, waarbij de voortgang van één project eind 2016 
opnieuw beoordeeld zal worden. Zij geeft aan alle projecten een advies mee, wat 
de kwaliteit van het onderzoek verder moet doen toenemen. 

Eindrapport
In 2015 zijn er 22 onderzoeken afgerond, waarvoor KiKa een eindrapportage 
ontving. In bijlage II staat een korte beschrijving van de resultaten van de 
dertien onderzoeken die in 2015 zijn afgerond.

Tom Voûte Young Investigator Award
Jaarlijks stelt KiKa twee prijzen van elk € 2.500 ter 
beschikking voor jonge onderzoekers, werkzaam op 
het gebied van de kinderoncologie. Het onderzoek 
moet betrekking hebben op de kinderoncologie. 
Het kan zowel een klinisch als wetenschappelijk 
onderwerp betreffen als een onderzoek met een 
fundamenteel experimentele, een epidemiologi-
sche of een psychologische vraagstelling.
De ‘Tom Voûte Young Investigator Award’ werd 
in 2015 voor de vijfde maal uitgereikt tijdens de 
SKION / Prinses Máxima Centrum Research 
Retraite op donderdag 19 maart 2015. 
Saskia Gooskens van het Sophia Kinderzie-
kenhuis – Erasmus MC Rotterdam en Tim van 
Groningen van het Emma Kinderziekenhuis – 
AMC Amsterdam ontvingen de award voor het 
onderzoek dat zij verrichten op het gebied van de 
kinderoncologie. Een uitgebreid verslag van het 
onderzoek is te lezen in het jaarverslag 2014.

Op 22 september 2016 zullen de Tom Voûte Young 
Investigator Awards voor de zesde maal worden 
uitgereikt. 

Tom Voûte
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BEDANKT VOOR ALLE MOOIE ACTIES!

KiKa is ontzettend dankbaar voor 
alle acties die in het land worden 
georganiseerd. KiKa is van en 
voor heel Nederland. Jong en 
oud, kinderen, scholen, bedrijven, 
verenigingen, sportclubs en ga 
zo maar door hebben in 2015 
ruim 5.700 acties voor KiKa 
georganiseerd. Wij zijn ontzettend 
trots en dankbaar hiervoor!

Dagelijks worden wij weer verrast door de creativi-
teit, inzet en betrokkenheid van alle actievoerders. 
Vanuit ons kantoor hebben wij graag persoon-
lijk contact door alle acties te ondersteunen met 
promotiemateriaal, voorlichting en de komst van 
een KiKa-vrijwilliger. Wil jij ook in actie komen 
voor KiKa, mail naar info@kika.nl 

3. Acties voor KiKa
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KiKa events
Veiling KiKa 13 jaar 
Voor de 13e keer vierde KiKa haar verjaardag 
met een daverende veiling tijdens een diner met 
vrienden in Corpus in Leiden.

Veilingmeester Mark Grol kwam weer speciaal uit 
Parijs overgevlogen om de gasten enthousiast te 
maken en daarmee een prachtige opbrengst bijeen 
te brengen. Mark Grol is veilingmeester bij het 
veilinghuis Sotheby’s in Parijs. Als vriend van het 
eerste uur draagt hij KiKa een warm hart toe en 
komt hij elk jaar naar Nederland om tijdens deze 
bijzondere gelegenheid zijn bijdrage te leveren.

Voor dit verjaardagsfeest werd gekozen voor het 
thema: ’maritiem’, passend in het jaar van Sail.

’s Middags werd al gestart met een ‘kinderpartijtje’. 
Irene Moors interviewde Roy Loman, die deze 
middag zijn zojuist verschenen boek overhandigde 
aan kinderoncoloog Rob Pieters. Roy kreeg op 
15-jarige leeftijd kanker, maar is inmiddels volledig 
genezen en daarom actief ambassadeur voor KiKa.

Traditioneel worden de veilingstukken gemaakt 
door (ex)kankerpatiëntjes, tezamen met een 
kunstenaar. Dat leverde ook dit jaar weer prachtige 
kunstwerken op. Passend bij het maritieme thema 
werd samengewerkt met Royal Delft, waardoor 
prachtig werk tot stand kwam in ‘Delfts Blauw’. 
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Run for KiKa
Duizenden mensen zijn ook in 2015 weer gaan 
trainen en hardlopen voor KiKa, fantastisch! Op 
vijf locaties in Nederland deden ruim 9.000 lopers 
mee in Spaarnwoude, Almere, Utrecht, Rotterdam 
en Eindhoven. Voor de kinderen was er een speciale 
Kidsrun van 1 kilometer. Alle lopers hebben hun 
best gedaan om zoveel mogelijk sponsorgeld op te 
halen voor onderzoek naar kinderkanker.

Giro di KiKa
Na het succes in 2014 is KiKa voor het tweede jaar naar Italië gegaan met  
een groep van 150 wielrenners. Samen hebben wij zes dagen gefietst in Noord-
Italië om zoveel mogelijk onderzoek mogelijk te maken. De wielrenners hebben  
Italiaanse wielerklassiekers gefietst zoals de Stelvio en Gavia.

In de avonden kleurden de verschillende campings KiKa oranje en was er een 
mooie avond met deze KiKa familie.

Wil jij ook deze fantastische wielerklassiekers voor KiKa fietsen? 
www.girodikika.nl 
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Run for KiKa Marathon in Londen en New York
Na het succes in New York de afgelopen jaren was het ook mogelijk om de 
marathon in Londen te lopen. En ook in 2016 kun je meedoen in Berlijn en 
waarschijnlijk komen er nog meer marathons bij! Hou onze website in de gaten 
www.runforkikamarathon.nl

 Verslag uit New York:
  Donderdag 29 oktober verzamelden 150 lopers zich op Schiphol 

voor het New York renavontuur. Maanden van trainen, gezond 
leven en sponsorgeld ophalen zaten erop.  
Op vrijdag met z’n allen in de metro naar de Expohal in 
Manhattan om het persoonlijke startnummer op te halen om daarna 
een verkenningsloop in het Central Park te maken. Zaterdag 
een rustdag en zondag 1 november om 5 uur ’s ochtends op! 
Want om 6 uur vertrekt de bus om de lopers te droppen in het 
startgebied bij de Verrazano Bridge. Om half 10 vertrekt de 
eerste van 9 waves, voor ruim 42 kilometer rennen door de 
straten van New York om te finishen in het Central Park. De 
Amerikanen laten zich weer zien en horen als topsupporters, 
iedereen wordt urenlang aangemoedigd! 
Het is een mooie dag met weinig wind en veel zon en gelukkig 
halen alle 150 lopers gezond de finish. 
Om 7 uur ’s avonds verzamelen de lopers en supporters zich in 
het Westin Hotel voor een fun after the run feestje en mogen 
zij voor het eerst sinds tijden weer genieten van een heerlijk 
glas bier of wijn om te proosten op een superprestatie.

KiKa golfdag
Op maandag 14 september vond op de prachtige 
banen van Burggolf Purmerend de jaarlijkse KiKa 
Golfdag plaats. 

We hebben er alles aangedaan om er weer een 
bijzondere dag van te maken. Leuke challenges 
met topsporters uit andere disciplines, beat the 
pro-momenten, de NGF-top jeugd loopt weer mee, 
heerlijke baancatering en nog veel meer. Kortom: 
een fantastische dag met KiKa vrienden en een 
hele mooie opbrengst voor onderzoek naar kinder-
kanker.
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Samenwerking met de Vriendenloterij
Goed Geld Gala
KiKa mocht van de Vriendenloterij, mede dankzij de bijdrage van alle deelne-
mers, een mooie cheque van maar liefst € 1. 858.250,00 in ontvangst nemen.
Dit is de opbrengst over 2015 van de ongeveer 25.000 mensen die loten voor 
KiKa hebben van de Vriendenloterij. Een prachtige bijdrage voor wetenschap-
pelijk onderzoek naar kinderkanker.
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Fondsenwervende tv-avond  
‘Geef KiKa de 10’

‘SAMEN TEGEN KINDERKANKER,
GEEF KIKA DE 10!’

WAS EEN GROOT SUCCES

KiKa heeft in de televisieshow ‘Samen tegen 
kinderkanker, geef KiKa de 10!’ ruim 60.000 
nieuwe supporters geworven. Een geweldig resul-
taat waar KiKa iedereen heel erg dankbaar voor 
is. Dankzij deze nieuwe supporters kan KiKa 
weer veel nieuw wetenschappelijk onderzoek naar 
kinderkanker financieren waardoor in de toekomst 
meer kinderen met kanker kunnen genezen.

Geef KiKa de 10!
Antoinette Hertsenberg presenteerde de speciale 
uitzending ‘Samen tegen kinderkanker, geef KiKa 
de 10’. Samen met Erica Terpstra en André van 
Duin als Meneer Wijdbeens vroeg zij tijdens deze 
bijzondere avond aan heel Nederland om eenmalig 
10 euro te doneren voor wetenschappelijk onder-
zoek naar kinderkanker.

Er waren spetterende optredens te zien van fantastische kinderen samen 
met topartiesten als Jeroen van der Boom, DJ Don Diablo, illusionist Victor 
Mids, Carolina Dijkhuijzen, Ferry Doedens, K3 en de populaire Nederlandse 
band Racoon. Ook was een speciale rol weggelegd voor Chantal Janzen, Guus 
Meeuwis, Claudia de Breij, Nance en Lieke van Lexmond.
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Straat- en huis-aan-huiswerving
KiKa heeft net als voorgaande jaren extra uitgaven 
gedaan om donateurs te werven zodat de structu-
rele inkomsten blijven groeien.

Waarom is dat nodig? 
Omdat het Prinses Máxima Centrum wordt gebouwd. Het grootste onderzoek- 
en zorgcentrum voor kinderen met kanker van Europa. Door de concentratie 
van de huidige zeven centra en door de samenwerking met andere top-research 
centra in de wereld kunnen we in de komende jaren de ambitie van KiKa reali-
seren: 95% genezing! 

Door de komst van het Prinses Máxima Centrum zal het niveau van onderzoek 
en de omvang sterk stijgen. Om deze omvang te kunnen realiseren, zal KiKa 
haar fondsenwerving in de periode 2011-2016 minimaal moeten verdubbelen. 

Dat is ook de reden dat KiKa extra uitgaven doet voor het werven van structu-
rele donateurs. Mensen die bereid zijn om KiKa met een maandelijkse incasso 
te steunen. Daarom werft KiKa donateurs via huis-aan-huisacties en via straat-
wervingsacties. Wervers gekleed in oranje KiKa-kleding, uiteraard met legi-
timatiebewijs, gaan langs de deuren of spreken bezoekers in supermarkten, 
warenhuizen of bij winkelcentra aan met het verzoek om KiKa te ondersteunen 
door donateur te worden. Jaarlijks wil KiKa dertig- à veertigduizend nieuwe 
structurele donateurs werven. Al die investering is nog steeds succesvol: KiKa is 
gegroeid van 367.950 in 2014 naar 410.762 donateurs in 2015.

4. Fondsenwerving
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5. Vrijwilligers, acties en communicatie
Vrijwilligers en acties
Ruim 250 vrijwilligers (onze échte ambassadeurs!) 
zijn het gezicht van KiKa in het land.

De drie bij KiKa werkzame vrijwilligerscoördina-
toren informeren vrijwilligers via intranet, via de 
mail en door telefonisch contact. Zij begeleiden 
vrijwilligers in al hun werkzaamheden en zijn een 
vraagbaak voor al hun vragen.

KiKa biedt vrijwilligers de mogelijkheid tot het 
bijwonen van workshops waarin zij vaardigheden 
krijgen aangereikt die hen kunnen ondersteunen in 
het contact naar buiten.

Ook in 2015 is er weer een landelijke vrijwilli-
gersdag geweest, waarbij vrijwilligers niet alleen 
goed zijn geïnformeerd over de laatste ontwikke-
lingen binnen KiKa maar ook en vooral over het 
nieuw te bouwen Prinses Máxima Centrum.

Het ochtendprogramma stond vooral in het teken hiervan en in het middag-
programma konden vrijwilligers vragen stellen over verschillende onderwerpen  
zoals de stand van zaken van onderzoeken, de beoordeling en financiering 
daarvan en algemene vrijwilligersaangelegenheden.

Het jaar 2015 staat in het teken van voorlichting door de vrijwilligers. Er is voor 
het basisonderwijs nieuw materiaal ontwikkeld en een aantal vrijwilligers zal 
gevraagd worden zich met name op de voorlichting te gaan toeleggen. In 2016 
zal er nieuw voorlichtingsmateriaal voor het middelbaar onderwijs worden 
ontwikkeld.

Ook in 2015 zijn er weer méér acties voor KiKa georganiseerd, 
waar onze vrijwilligers zich voor hebben ingezet en KiKa 
hebben vertegenwoordigd!

Ruim 95% van de aanvragen van de actievoerende partijen is door KiKa blij-
gemaakt met de komst van een vrijwilliger. Daar is KiKa haar vrijwilligers heel 
dankbaar voor. 
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6.  Communicatie en voorlichting
Dankzij een grote groep vrijwilligers, donateurs, 
actievoerders en sponsors kan KiKa groot worden 
en toch klein blijven. Deze groep belanghebbenden 
is van ongekende waarde voor KiKa. KiKa vindt het 
erg belangrijk om in deze groep te investeren door 
middel van goede communicatie. Heldere voorlich-
ting en informatievoorziening staan voorop.

Het werk van KiKa is afhankelijk van iedereen die 
op enige wijze betrokken is bij het werk van KiKa. 

Een goede relatie met alle belanghebbenden staat 
bij KiKa voorop en KiKa wil voortdurend inves-
teren in goede en heldere voorlichting en infor-
matievoorziening. Dit betreft niet alleen burgers 
en bedrijven die KiKa financieel steunen – zoals 
donateurs en sponsoren – maar ook personen en 
organisaties die (vakinhoudelijk) betrokken zijn bij 
de doelstellingen van KiKa, zoals wetenschappers, 
bekende Nederlanders (BN’ers), vrijwilligers, spon-
sors in natura, verplegend personeel en uiteraard 
kankerpatiëntjes en hun naaste omgeving. 

KiKa informeert deze groep belanghebbenden over 
de activiteiten, bestedingen en resultaten. Deze 
informatie moet transparant en goed leesbaar zijn 
voor alle bovengenoemde belanghebbenden. Bij 
elke vorm van communicatie houdt KiKa hier reke-
ning mee.

De belanghebbenden worden geïnformeerd door 
onder andere nieuwsbrieven, intranet, de website 
www.kika.nl, informatie-dvd’s, voorlichting etc.

Om de communicatie naar alle belanghebbenden 
van KiKa te laten slagen, speelt een aantal uitgangs-
punten voor KiKa een belangrijke rol:

  Een klantgerichte opstelling: KiKa streeft ernaar 
binnen 24 uur een persoonlijk antwoord te geven 
op gestelde vragen.
  Adequate en tijdige informatievoorziening: 
KiKa streeft steeds naar een up-to-date website 
www.kika.nl, waarop de vele activiteiten die ten 
behoeve van KiKa worden georganiseerd een 
prominente plaats krijgen.
  Een integere en maatschappelijk verantwoorde 
benadering: KiKa is trots op eenieder die haar een 
warm hart toedraagt en is blij met elk ontvangen 
bedrag.

KiKa groeit nog altijd! Een aanzienlijk aandeel daarvan komt tot stand door 
het grote aantal acties die steeds meer Nederlanders voor KiKa voeren: wel 
5.700 acties in 2015. Deze doelgroep vormt een belangrijk aandeel in het 
communicatiebeleid en marketingbeleid van KiKa. KiKa vindt het belangrijk 
om alle belanghebbenden te inspireren door middel van voorlichting en door 
gevers zoveel mogelijk te bedanken. Bij bijzondere acties zorgt KiKa ervoor dat 
directie/Raad van Toezicht/bekende Nederlanders aanwezig zijn in combinatie 
met dagbladen of tv, met als doel publiciteit en naamsbekendheid.

Imago en waardering 
Het toonaangevende onderzoek over goede doelen, de Chari-barometer van 
Mediad, geeft de volgende resultaten over 2015:

KiKa staat op nummer 2 bij het onderdeel ‘meest gewaardeerde doel’.
KiKa staat op nummer 3 bij ‘imago’.
KiKa staat op nummer 6 bij ‘betrouwbaarheid’.
En KiKa staat in de top 10 bij ‘top of mind’ bekendheid.

Hier is KiKa heel erg trots op!

Later voor Later-symposium
Op 31 oktober 2015 werd met ondersteuning van het Tom Voûte Fonds van 
KiKa voor de vierde keer een nationaal symposium georganiseerd voor survi-
vors van kinderkanker. De locatie was de Tom Voûte zaal in Corpus Oegstgeest, 
al jarenlang een trouwe partner van KiKa.

LATER voor LATER is een initiatief van SKION (Stichting Kinderoncologie 
Nederland), specifiek de taakgroep SKION LATER (langetermijneffecten na 
kinderkanker) en de VOKK, Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker. Dit 
symposium is gericht op de doelgroep survivors van kinderkanker, ten behoeve 
van overdracht van kennis, het geven van informatie en de mogelijkheid tot 
contactlegging tussen survivors onderling en survivors met professionals.

Gebleken is dat deze manier van voorlichting in een grote behoefte voorziet. 
KiKa zal dit initiatief jaarlijks continueren en in haar voorlichtingsprogramma 
inbedden.

Onder leiding van dagvoorzitter Gijs Weenink werd gesproken over het thema 
Voel je goed. Vanuit diverse invalshoeken werd besproken in presentaties hoe 
late gevolgen van ziekte en behandeling voor de maatschappelijke aspecten van 
arbeid en verzekering oplossingsgericht kunnen worden benaderd. 

Tijdens het informeel samenzijn kregen deelnemers de kans om elkaar te 
ontmoeten en na te praten met survivors en professionals. 

Bij deze derde editie werden ruim 430 deelnemers ontvangen; de in Nederland 
bekende populatie van (ex-)patiënten van kinderkanker is ongeveer 9.000.
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7.  KiKa en het Prinses Máxima Centrum
Het Prinses Máxima Centrum
Het Prinses Máxima Centrum is een feit! De eerste 
oncologen en verplegend personeel werken al in 
Utrecht, en in 2018 zal de nieuwbouw zijn gerea-
liseerd. 

KiKa vecht al elf jaar om de genezing bij kinderen 
met kanker te verhogen. In die jaren is de gene-
zing met 5% gestegen (van 70% naar 75%). Dat is 
mooi, maar nog niet goed genoeg! KiKa wil dat 
verbeteren naar minimaal 95%. Door de bunde-
ling van zorg en onderzoek op het hoogste niveau 
in het Prinses Máxima Centrum, kan veel sneller 
vooruitgang geboekt worden in de realisatie van de 
doelstellingen van KiKa.

Het compleet nieuwe centrum wordt gebouwd 
naast het UMC Utrecht. Terwijl al vanaf oktober 
2014 de eerste patiëntjes worden behandeld in 
de speciaal daarvoor verbouwde afdeling van het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis, zijn de bouwvoor-
bereidingen in volle gang en zullen de deuren van 
het grootste Europese zorg- en onderzoekcentrum 
begin 2018 opengaan.

Samenwerkingsovereenkomst
KiKa is de belangrijkste financier van het onderzoek naar kinderkanker in 
Nederland. Omdat in het nieuwe centrum de wetenschappelijke research gaat 
plaatsvinden die nu nog in zeven UMC’s wordt uitgevoerd, is KiKa een van de 
belangrijkste partners van het Prinses Máxima Centrum. 
Op basis van onze samenwerkingsovereenkomst werken we hand in hand om 
het gezamenlijke, zeer hoge ambitieniveau te realiseren: een onderzoeksinsti-
tuut van wereldniveau dat in staat is de beste onderzoekers ter wereld aan te 
trekken.

Vanuit het principe dat KiKa en het Prinses Máxima Centrum autonome 
organisaties zijn, formuleert deze samenwerkingsovereenkomst de basisvoor-
waarden waaronder vanaf 2016 de bekostiging van de onderzoeksprojecten en 
-programma’s zal plaatsvinden. De komende jaren worden benut om samen 
verdere invulling te geven aan de afspraken over structurele ondersteuning (‘core 
funding’), programma- en projectfinanciering. Hoewel het Prinses Máxima 
Centrum logischerwijs de preferente ontvanger van de steun van KiKa is, is 
er geen sprake van exclusiviteit. KiKa wil ook andere ontwikkelingen kunnen 
ondersteunen, mochten die zich aandienen. De samenwerkingsovereenkomst 
betreft ook reeds de periode 2013-2016, waarin veel voorinvesteringen moeten 
worden gedaan op het gebied van o.a. apparatuur en infrastructuur voor de 
onderzoeksafdelingen. KiKa maakt een groot deel van die investering moge-
lijk door middel van een lening en projectbijdragen. Voor dat doel maakt 
KiKa al sinds 2011 jaarlijks een reservering, die aan het eind van 2015 al ruim 
33 miljoen bedraagt. Nu de bouwvoorbereidingen van het research instituut 
zijn begonnen, hebben wij deze bestemmingsreserve met het Prinses Máxima 
Centrum in 2014 geformaliseerd en is deze daarom nu als een contractuele 
verplichting in de jaarrekening opgenomen. 
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8. De toekomst van KiKa
KiKa is al sinds 2011 bezig om versneld 
te groeien in verband met de komst van 
het Prinses Máxima Centrum. Door de 
komst van dit centrum zal het benodigde 
onderzoeksbudget significant toenemen. En 
daarmee moet de fondsenwerving van KiKa 
navenant groeien. Voor de periode 2016 t/m 
2018 blijft de groeiambitie rond de 15%.

Organisatie
Om deze ambities en het commitment aan de doelstelling van 
intensivering van de bijdrage aan onderzoek in het Prinses 
Máxima Centrum waar te maken, zorgt KiKa steeds voor 
adequate kracht van de organisatie en haar fondsenwervingsca-
paciteit. Daarbij blijft nadrukkelijk het uitgangspunt om ‘groot te 
worden door klein te blijven’; met andere woorden: de organisa-
tiekosten zo laag mogelijk houden.

KiKa wil de additionele groei realiseren door inzet van de 
volgende middelen:

Inspireren
Mensen blijven inspireren om acties te houden voor KiKa; de 
acties van alle Nederlanders zijn een zeer belangrijke bron van 
inkomsten en een van de pijlers onder KiKa. 
KiKa-acties
KiKa blijft ook zelf acties organiseren. De bestaande acties 
worden gehandhaafd en opgeschaald, door bijvoorbeeld de Run 
for KiKa op zes locaties in Nederland te organiseren. Het KiKa 
Gala, de KiKa Golfdag en de KiKa Avond4Daagse zullen opnieuw 
plaatsvinden, met toevoeging van verrassende elementen. Daar-
naast loopt KiKa in 2016 wederom de New York Marathon met 
honderdvijftig deelnemers en start deze ook in Berlijn. De Giro 
di KiKa wordt met 120 fietsers in juni 2016 voor de derde keer 
verreden. 

Extra inzet op donateurswerving
Vanaf 2011 werd - en ook in de komende jaren wordt- een extra 
investering gedaan in de werving van donateurs, de groep van 
begunstigers van KiKa die nu en op termijn een pijler vormt 
onder de structurele inkomsten. Deze extra investeringen geven 
tijdelijk meer druk op de verhouding lasten vs. baten van de eigen 
fondswerving, maar zijn nodig om de gewenste toenemende 
onderzoekverplichtingen ook in de toekomst waar te kunnen 
maken. De kosten vallen binnen de norm die het CBF daarvoor 
stelt.

Schenkingen en nalatenschappen
Voor de werving van begunstigers die een grotere schenking bij 
leven of bij testament overwegen, worden Tom Voûte middagen 
georganiseerd, speciale bijeenkomsten waarbij de belangstel-

lenden door toponderzoekers worden geïnformeerd over de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van kinderkanker, over 
de resultaten van door KiKa gefinancierde onderzoeken, en 
natuurlijk over de ontwikkeling van het nieuwe Prinses Máxima 
Centrum. Ook is er daarbij ruimte voor het verhaal van een 
survivor, een ervaringsdeskundige die heeft ondervonden hoe het 
is om als kind kanker te hebben én te overwinnen.
Bijeenkomsten zijn op een passende locatie, soms met een 
rondleiding door de tijdelijke afdeling van het Prinses Máxima 
Centrum in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, soms in samen-
werking met andere organisaties, en waar mogelijk op een pret-
tige manier gecombineerd met andere programmering. 
Daarnaast voeren we een advertentiecampagne “ik ben er weer” 
in specifieke bladen om het Tom Voûte Fonds top of mind te 
krijgen

Bedrijfsleven en maatschappelijk partnership
Dit wordt een speerpunt in 2016 en 2017. Wij hebben de over-
tuiging dat KiKa succesvol partnership kan aangaan met het 
bedrijfsleven. Samenwerkingen in het verleden - met Honig, 
Batavus en Slimpie - zijn daar een bewijs van. In 2016 zullen we 
een manager zakelijke markt gaan aantrekken.

Communicatie
De uitingen die KiKa de komende jaren wil inzetten, zullen 
afwisselend zijn. Soms richt KiKa zich op het promoten van haar 
bekendheid, soms op het inspireren van mensen tot het opzetten 
van een actie voor KiKa. Ten aanzien van het beleid van KiKa 
zijn naast de toevoeging in 2013 van het beeldmerk van het Tom 
Voûte Fonds vooralsnog geen grote aanpassingen voorzien.

Voorlichting
Het merendeel van de activiteiten van KiKa bevindt zich aan 
de marketing- en fondsenwervende kant. Maar zeker gezien de 
grote interesse voor KiKa vanuit de jeugd, en met het oog op 
wat de vrijwilligers van KiKa in het veld nodig hebben, besteedt 
KiKa steeds meer aandacht aan voorlichting. Uiteraard niet als 
medisch expert. Daar waar het echt de diepte in gaat, verwijst 
KiKa naar de - huidige - zeven centra of naar www.kinderkanker.
nl. KiKa ontwikkelt en stelt voorlichtingsmateriaal beschikbaar 
voor basisscholen en voortgezet onderwijs. Dat kan zijn voor een 
scriptie, opstel, spreekbeurt of lesbespreking. 
Met het genoemde “Later voor Later”-symposium wordt zeer 
gericht ingespeeld op de behoefte aan kennisontwikkeling bij 
en ten behoeve van survivors van kinderkanker. In 2016 wordt 
gewerkt aan nieuwe initiatieven voor voorlichting én maatschap-
pelijke verantwoording aan een breed publiek van de resultaten 
op het gebied van onderzoek en de besteding van het geld van de 
donateurs.
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Resultaat 2015
Algemeen
De inkomsten uit giften, donaties, eigen acties en 
acties in het land zijn in 2015 opnieuw gestegen. 

KiKa blijft trots en blij met de steun van zovelen! 

In totaal bedroeg de opbrengst uit reguliere fonds-
werving € 20 mln. (2014: € 17 mln.).

De samenwerking met de Vriendenloterij leverde 
daarenboven € 1,8 mln. op. Van ieder verkocht 
Vriendenlot wordt € 6,10 afgedragen aan KiKa. Een 
structurele samenwerking voor de komende jaren, 
waarvoor in 2014 door de Vriendenloterij en KiKa 
gezamenlijk de opstartkosten zijn gemaakt. 

KiKa splitst de kosten conform de richtlijn van het 
CBF in vier verschillende categorieën:
•   kosten voor beheer en administratie;
•   kosten voor fondsenwerving;
•   kosten voor voorlichting;
•   kosten voor doelstelling.

In 2015 bedroegen de totale kosten voor beheer 
en administratie en fondsenwerving € 4,4 mln. 
(2014: € 4,4 mln.). Hierin is ook opgenomen de 
extra investering die KiKa in deze jaren doet in de 
donateurswerving. Onze belangrijkste pijler van de 
inkomsten die wij nog verder verstevigen met het 
oog op de intensivering van het onderzoek in het 
nieuwe research instituut van het Prinses Máxima 
Centrum.

Het boekjaar 2015 is als volgt afgesloten: 
Totale baten € 24,3 mln.
Totale lasten* €  4,4 mln.
Beschikbaar voor doelstelling € 19,9 mln.
*Totale lasten: exclusief de bestedingen aan de doel-
stelling.

Het bedrag beschikbaar voor de doelstelling in 
2015 is dus € 19.9 mln.  (In 2014 was dat in totaal 
€ 14,6 mln.) 

De reservering van de afgelopen jaren is gefor-
maliseerd tot een contractuele verplichting aan 
het Prinses Máxima Centrum van € 33,6 mln. ten 
behoeve van de realisatie van het onderzoeksinsti-
tuut.

In totaal heeft KiKa in 2015 € 19,1 miljoen besteed aan haar statutaire doelstel-
lingen (= € 4,6 mln. direct besteed aan onderzoek, € 13,5 mln. contractuele 
verplichting Prinses Máxima Centrum, € 1 mln. voorlichting). 
 
Reserves
KiKa heeft een continuïteitsreserve van € 2 mln. die ervoor zorgt dat zij in het 
geval van een deconfiture zeker drie jaar lang haar werk kan voorzetten om alle 
gestarte onderzoeken te kunnen begeleiden en afwikkelen.
Het resultaat van KiKa is voor het grootste deel bestemd voor onderzoeks-
projecten. Een onderzoek duurt gemiddeld vier jaar; contractueel gaat KiKa 
deze verplichting bij het begin aan en het geld wordt in de loop van die vier 
jaar uitbetaald. Gedurende deze periode houdt KiKa het nog niet uitgekeerde 
bedrag aan als verplichting . KiKa heeft daarnaast een bestemmingsreserve voor 
nog te verwachten onderzoeksaanvragen, zodat KiKa op elk gewenst moment 
nieuwe onderzoeksprojecten kan toewijzen. 

Prinses Máxima Centrum
Een ander deel van het resultaat heeft KiKa bestemd voor het Prinses Máxima 
Centrum. Vanaf 2011 heeft KiKa jaarlijks een toevoeging gedaan aan de bestem-
mingsreserve om een state-of-the-art bedrag van € 33,6 mln. contractueel te 
kunnen toezeggen. Een essentiële bijdrage voor de realisatie van dit instituut 
dat, zodra de bouw van het gehele Prinses Máxima Centrum gereed is, tot de 
top-instituten van Europa zal gaan behoren en zal samenwerken met de andere 
grote onderzoekscentra voor kinderoncologie in de wereld.

Deposito’s en beleggingen
KiKa beheert nauwgezet de haar toevertrouwde gelden. Voor aangegane 
verplichtingen zijn liquide middelen nodig die steeds als spaargeld en deposito’s 
zijn aangehouden. Ook in 2015 was dat het geval. Er is een zeer veilig liqui-
diteitsbeleid gevoerd, waarbij niet direct noodzakelijke middelen op de meest 
renderende spaarrekeningen zijn geplaatst. Zodoende kon ondanks de lage 
rentestanden toch een bedrag van € 599.511,- aan renteopbrengsten worden 
geboekt. De beleggingsportefeuille afkomstig van het Tom Voûte Fonds, 
bestaande uit obligaties, wordt afgebouwd.

Vermogensstatuut voor het beheer van de liquiditeiten; 
Vermogensadvies Commissie
KiKa heeft een vermogensstatuut waarin strikte voorwaarden zijn vastgelegd 
voor het spreiden van spaargelden en deposito’s over verschillende banken. Het 
statuut biedt op beperkte schaal en binnen strikte normen ruimte om gelden te 
beleggen in triple A-obligaties en duurzame aandelen. In de afgelopen, econo-
misch onzekere jaren hebben we dat overigens niet gedaan.

Begroting 2016
De begroting 2016 gaat uit van een voortgezet beleid zoals eerder aangegeven. 
Daarbij zal KiKa opnieuw extra investeren in het werven van nieuwe donateurs 
om haar basis te vergroten en structureel hogere inkomsten voor de toekomst 
veilig te stellen. Alleen dan kunnen de ambitieuze doelstellingen, die in de 
toekomst in en door het toekomstige Prinses Máxima Centrum worden gere-
aliseerd, worden gehaald. Het resultaat is vanzelfsprekend geheel beschikbaar 
voor de doelstelling om kinderkanker te bestrijden.

9. Financiën
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Kostenratio’s
KiKa vindt het belangrijk om de kosten zo laag mogelijk te houden 
zodat het gedoneerde geld zoveel mogelijk aan projecten kan 
worden besteed. Om de kosten in de gaten te houden, gebruikt 
KiKa ratio’s conform de richtlijnen van het CBF. 

De volgende ratio’s geven de verhouding weer tussen kosten en 
opbrengsten.

Kosten eigen fondsenwerving als percentage van 
de totale baten uit eigen fondsenwerving
KiKa streeft ernaar de kosten van de eigen fondsenwerving als 
percentage van de totale baten uit eigen fondsenwerving zo laag 
mogelijk te houden. In lijn met de norm van het CBF mag dit 
percentage gemiddeld over drie jaar maximaal 25% bedragen. 
KiKa heeft ervoor gekozen ook in 2015 extra te investeren in de 
werving van donateurs als belangrijke pijler van inkomsten voor 
de toekomst. 

De totale kosten voor deze donateurswerving zitten in de post: 
Totale kosten eigen fondsenwerving. 
Totale baten uit eigen fondsenwerving  € 21.864.901,-
Totale kosten eigen fondsenwerving  €   4.190.256,-

In deze post rekent KiKa overigens ook kosten als nieuwsbrieven, 
mailings naar onze achterban en vrijwilligers. Het gemiddelde 
percentage over de afgelopen drie jaar is 21%. Over de afgelopen 
drie jaren waren de percentages 20,3% (2013), 23,5% (2014) en 
19,1% (2015).

Totaalbedrag direct besteed aan doelstelling als percentage 
van de totale baten.
KiKa streeft ernaar om het bedrag beschikbaar voor de doelstel-
ling van onderzoek zo hoog mogelijk te houden. Het beschik-
bare bedrag wordt direct besteed aan onderzoeksaanvragen in 
hetzelfde jaar, dan wel via een bestemmingsreserve die bedoeld is 
voor in de toekomst te verwachten onderzoeksaanvragen.

De andere bestemmingsreserve, die voor het Prinses Máxima 
Centrum, hebben we omgezet in een formele toezegging.

Totale baten  € 24,3 mln

Direct besteed aan doelstelling: € 19,1 mln
Onderzoeken KiKa
Realisatie v/h Prinses Maxima Centrum
Voorlichting Doelstelling 

Kosten Fondsenwerving en Algemene kosten    4,4 mln 

Het direct aan de doelstelling bestede bedrag als percentage van 
de totale baten geeft zodoende dit jaar een ratio van 75%. 

Begroting KiKa 2016*
Totaal baten   € 22,0 miljoen

Personeelskosten € 1,0 miljoen
Algemene kosten € 0,5 miljoen
Fondsenwervings- en communicatiekosten € 4,5 miljoen

Totale lasten  € 6,0 miljoen

Begrote Resultaat € 16,0 miljoen

Het resultaat is volledig beschikbaar voor onze doelstelling.

*Voor een meer gedetailleerde toelichting, zie Staat van Baten  
en Lasten
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10. De organisatie 
KiKa heeft een kleine organisatie. Naast de onbezoldigde Raad van Toezicht 
zijn er zeventien mensen werkzaam op kantoor in het KiKa-team (14 FTE). 
Dit team voert de volgende werkzaamheden uit: fondsenwerving/marketing/
communicatie, onderzoeken/medisch secretariaat, informatie & services, 
vrijwilligerscoördinatie en personeelszaken, financiële administratie, overige 
administratie. Daarnaast gaat de volle aandacht uit naar het partnership met het 
Prinses Máxima Centrum en de coördinatie van de fondsenwerving daarvoor. 

Iedereen werkt volgens het KiKa-DNA; zo maken wij het verschil naar onze 
actievoerders en donateurs. KiKa benadert iedereen persoonlijk en snel, we zijn 
laagdrempelig en staan dichtbij de mensen. 

KiKa wil groot worden door klein te blijven. Veel werkzaamheden worden 
onbezoldigd uitgevoerd door vrijwilligers, zodat KiKa in staat is met een klein 
personeelsbestand de bovenstaande werkzaamheden uit te voeren. Uiteraard 
wordt regelmatig de afweging gemaakt of bepaalde werkzaamheden nog door 
vrijwilligers gedaan kunnen worden of naar kantoor gehaald moeten worden. 
Het belangrijkste is hierbij of de KiKa-werkwijze gewaarborgd wordt. 

Outsourcing en netwerk
KiKa kan klein blijven door sommige werkzaamheden en projecten uit te 
besteden. Dat geeft een grote flexibiliteit en maakt het mogelijk de overhead-
kosten zo laag mogelijk te houden. Daarbij wordt altijd goed afgewogen of een 
partner bij KiKa past. 

We hebben een groot netwerk van bedrijven. Onze 
partners sponsoren vaak een deel van de werk-
zaamheden, of bieden het aan tegen kostprijs. 
Veelal zetten medewerkers van bedrijven zich 
belangeloos in, dus als vrijwilliger. Daardoor is de 
betrokkenheid groot en kunnen wij het KiKa-DNA 
en de kwaliteit vasthouden. 

Klachtenregistratie 
KiKa werkt met een klachtenregeling en klach-
tenregistratie. De klachten worden afgehandeld 
en bepaald wordt welke maatregelen er getroffen 
dienen te worden. Dit is tevens elk kwartaal een 
punt van aandacht in de vergadering van de Raad 
van Toezicht, die in 2015 geen klacht heeft hoeven 
behandelen. 
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De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezol-
digd. De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de 
directie. Bij de benoeming van leden van de Raad 
van Toezicht speelt een evenwichtige spreiding van 
gewenste disciplines – gezondheidszorg, weten-
schap, marketing, bedrijfsleven en financiën – een 
belangrijke rol. De leden dienen te beschikken over 
algemene bestuurlijke kwaliteiten en moeten affi-
niteit hebben met de doelstelling van KiKa. Ook 
wordt er op toegezien dat er geen sprake is van 
persoonlijke relaties met de directie noch enige 
mate van belangenverstrengeling.

Met de grote de maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid van KiKa, hechten wij aan een toezichtvorm 
met een scheiding tussen uitvoering en toezicht. 
Om die reden wordt het Raad van Toezicht-model 
gehanteerd. 

Per eind 2015 was de Raad van Toezicht als volgt 
samengesteld: 
•  Anton Berns, lid RvT en mede verantwoordelijk 

voor medische zaken sinds mei 2012
•  Monique Maarsen, lid RvT en secretaris sinds 

1 mei 2013
•  Pieter ter Kuile, lid RvT met de portefeuille 

financiën, sinds 1 juni 2012
•  Jaap Maljers, lid RvT en voorzitter sinds 

december 2009
•  Jan Schornagel, lid RvT en mede verantwoorde-

lijk voor medische zaken sinds november 2008 

Geen van de leden van de Raad van Toezicht 
bekleedt conflicterende nevenfuncties. Leden van 
de Raad van Toezicht van KiKa worden steeds 
benoemd voor een termijn van vier jaar met een 
maximum van twee termijnen. Een rooster van 
aftreden is te raadplegen op www.kika.nl.

De directie en de Raad van Toezicht van KiKa onderschrijven de drie algemene 
principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Deze code, sinds 1 
juli 2008 van kracht, is door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) vast-
gelegd, in samenwerking met de commissie-Wijffels. De uitgangspunten van 
deze code zijn:  
I. Onderscheid tussen de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren. 
II. Optimalisatie van de effectiviteit en efficiency van besteding. 
III. Optimalisatie van de omgang met belanghebbenden.  

De Raad van Toezicht heeft in 2015 vijf keer vergaderd met de directie. Tijdens 
deze vergaderingen zijn de fondsenwervende activiteiten, financiële resultaten 
en mogelijke risico’s besproken. Ook is gesproken over de stand van zaken 
met betrekking tot lopende onderzoeken. De directie heeft in totaal dertien 
ingediende (omvangrijke) onderzoeksaanvragen goedgekeurd en twee budge-
tuitbreidingen. Dit na een zorgvuldige voorafgaande beoordeling door onaf-
hankelijke, internationale deskundigen en op advies van de Wetenschappelijke 
Raad van KiKa. Dit alles in het kader van goed bestuur en toezicht op het 
gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken. Ook staat de Raad van 
Toezicht de directie en medewerkers desgewenst terzijde met advies. 

Ook in 2015 zijn de Raad van Toezicht en de directie naast de reguliere verga-
deringen gedurende het jaar in verschillende samenstellingen bijeengekomen 
om uitgebreid stil te staan bij de komst van het Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie. Met het Prinses Máxima Centrum worden maandelijks in de 
vorm van bestuurlijk overleg de ontwikkelingen van het project besproken en 
verantwoording afgelegd over de besteding van de bijdragen van KiKa.

De conclusie is gerechtvaardigd dat KiKa wederom een uiterst succesvol jaar 
heeft gekend, waarin veel is bereikt. Net als in voorgaande jaren is dit opnieuw 
een extra stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg. Wij zijn mateloos 
trots op onze collega’s, vrijwilligers en alle andere betrokkenen vanwege hun 
enorme inzet!

Stichting Kinderen Kankervrij 
De directie: 
Frits Hirschstein, 

en de Raad van Toezicht:
Jaap Maljers, Monique Maarsen, Pieter ter Kuile, Jan Schornagel, Ton Berns

 

11. Informatie met betrekking tot directie en Raad van Toezicht
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Bijlage I
Goedgekeurde onderzoeken en 
budgetuitbreidingen in 2015

161 – Onderzoek naar nieuwe aangrijpingspunten in acute 
lymfatische leukemie met behulp van genetische data

Centrum:    Sophia Kinderziekenhuis – Erasmus MC 
Rotterdam

Looptijd:   twee jaar
Bijdrage KiKa:    € 169.380

189 – Onderzoek naar de terugkeer van neuroblastoom; van 
tumorontwikkeling tot nieuwe aangrijpingspunten voor de 
behandeling 

Centrum:   Emma Kinderziekenhuis - AMC Amsterdam
Looptijd:   vier jaar
Bijdrage KiKa:    € 633.620

190 – Onderzoek naar de relatie tussen de blootstelling aan 
fludarabine en de overleving van kinderen die een 
stamceltransplantatie ondergaan: naar een geïndividualiseerde
conditionering om overleving te verbeteren 

Centrum:   UMC Utrecht
Looptijd:   twee jaar
Bijdrage KiKa:    € 256.459

208 – Analyse van Subependymale giant cell astrocytomen 
cellen om nieuwe therapeutische doelwitten te detecteren

Centrum:   Emma Kinderziekenhuis – AMC Amsterdam
Looptijd:   vier jaar
Bijdrage KiKa:    € 417.806

210 – Epigenetische medicijnen voor de behandeling van 
hooggradige gliomen

Centrum:   VU medisch centrum Amsterdam
Looptijd:   vier jaar
Bijdrage KiKa:    € 462.504

213 – Onderzoek naar conditionering voor stamceltransplantatie
stamceltransplantatie met behulp van treosulfan: een 
prospectieve studie naar de werking van het medicijn in 
patiënten met acute lymfatische leukemie

Centrum:    Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum 
Leiden

Looptijd:   vier jaar
Bijdrage KiKa:   € 270.000

219 – Onderzoek naar medicijnen die de steroïd-gevoeligheid 
kunnen herstellen in T-cel acute lymfatische leukemie 
patiënten met een afwijking in het eiwit IL7 receptor

Centrum:    Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
Looptijd:   vier jaar
Bijdrage KiKa:    € 593.612

223 – Analyse van de operatieve behandeling van kinderen
met een neuroblastoom (1998-2014)

Centrum:    Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
Looptijd:   een jaar
Bijdrage KiKa:    € 64.524

227 – Antilichamen gericht tegen CD-20: een nieuwe 
behandeling van kinderen met een B-cel lymfoom of B-cel 
gerelateerde complicaties na stamcel transplantatie

Centrum:   UMC Utrecht 
Looptijd:   drie jaar
Bijdrage KiKa:    € 323.755

236 – Onderzoek naar de rol van histon deacetylases in 
MLL-herschikte ALL

Centrum:    Sophia Kinderziekenhuis – Erasmus MC 
Rotterdam / Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie

Looptijd:   drie jaar
Bijdrage KiKa:   € 487.932

239 – Onderzoek naar de rol van virussen bij het ontstaan van 
diffuus intrinsiek ponsglioom

Centrum:   VU medisch centrum Amsterdam 
Looptijd:   een jaar
Bijdrage KiKa:    € 95.514

244 – Onderzoek naar de samenwerking van de eiwitten CTCF 
en BCL11B in normale cellen en leukemiecellen

Centrum:    Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
Looptijd:   drie jaar
Bijdrage KiKa:    € 285.764

Budgetuitbreidingen:

100 – Towards evidence-based use of ciprofloxacin prophylaxis 
and glucocorticoids for children with cancer

Centrum:     Sophia Kinderziekenhuis – Erasmus MC 
Rotterdam

Startjaar:    2013
Looptijd:    vier jaar
Budgetuitbreiding:   € 191.388
Totale Bijdrage KiKa:    € 371.388

111 – Diagnose van retinoblastoom tumoren met behulp van de
beeldvormende technieken MRI en OCT 

Centrum:    VU medisch centrum Amsterdam
Startjaar:    2013
Looptijd:   drie jaar
Budgetuitbreiding:   € 147.390
Totale Bijdrage KiKa:    € 413.995
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Bijlage II
Afgeronde onderzoeken in 2015

26 – Nieuwe medicatie voor kinderen met acute myeloïde 
leukemie 

Centrum:     Sophia Kinderziekenhuis – Erasmus MC 
Rotterdam

Looptijd:   zes jaar
Bijdrage KiKa:     € 202.899

In deze studie is een nieuwe combinatie chemotherapie ontwik-
keld voor kinderen die de ziekte acute myeloïde leukemie hebben 
teruggekregen, door in een bestaande chemotherapiekuur het 
medicijn clofarabine in te bouwen en te kijken welke dosering 
daarbij goed verdragen werd. In totaal hebben er 34 kinderen mee 
gedaan aan deze studie. Uiteindelijk is vastgesteld welke dose-
ring clofarabine veilig kan worden gecombineerd met de andere 
chemotherapie middelen, cytarabine en liposomaal daunorubi-
cine. Dit blok chemotherapie wordt nu verder onderzocht in een 
Duitse studie van kinder-AML in een zogenaamde fase 3 studie. 
Dat betekent dat dit clofarabine blok vergeleken wordt met een 
standaard blok chemotherapie om te kijken of dit nieuwe blok 
beter is. Het door KiKa gesteunde onderzoek heeft dus al een 
vervolg gekregen. Ook de kinderen die meededen aan het onder-
zoek hebben voordeel gehad want van hen kwam ruim 60% 
in remissie terwijl dat eerder niet lukte, en meer dan 60% van 
de kinderen kon zo alsnog getransplanteerd worden. Na 1 jaar 
follow-up had een derde van de kinderen de ziekte niet terug-
gekregen – en deze kunnen als genezen worden beschouwd. Dat 
is een hoog percentage voor deze groep kinderen die met de 
bestaande chemotherapie eigenlijk geen opties meer hadden.

29 – Welke rol spelen nieuw ontdekte oncogenen in het 
ontstaan van T-cel leukemie?

Centrum:     Sophia Kinderziekenhuis – Erasmus MC 
Rotterdam

Looptijd:   zes jaar
Bijdrage KiKa:     € 1.401.097

T-cel acute lymfatische leukemie (T-ALL) bij kinderen is een 
agressieve ziekte. Er zijn 4 verschillende subgroepen van T-ALL, 
die verschillen in de mate waarin de T cellen zijn uitgerijpt. In 
deze studie is onderzocht wat de rol is van (nieuw ontdekte) 
kankergenen in T-ALL. Hiertoe zijn de nieuw ontdekte kanker-
genen MEF2C, NKX2-1 en NKX2-2 aangezet in cellijn modellen 
van T-ALL, wat tot een groeivoordeel leidde. Een tegenoverge-
stelde benadering middels het uitzetten van deze kankergenen 
liet zien dat de tumorcellen dan stoppen met groeien, verder 
uitrijpen en dan afsterven. Verder zijn er muismodellen, waarin 
specifiek het MEF2C kankergen kan worden aan- of uitgezet in 
rijpende T-cellen, ontwikkeld. Met het uitzetten van MEF2C is er 
ontdekt dat dit een zeer belangrijke regulator is die nodig is in het 
normale, vroege T-cel rijpingsproces. 

Om de rol van deze kankergenen in de uitrijping van T cellen 
verder te onderzoeken is er een kweeksysteem ontwikkeld waarin 
het normale T-cel rijpingsproces vanuit bloedstamcellen goed 
nagebootst kan worden. Hiermee is aangetoond dat activatie van 
bepaalde kankergenen leidt tot een specifieke blokkade in het 
uitrijpingsproces. Verder werd gevonden dat de verschillende  
uitrijpingsprofielen (de genen die aan of uitstaan tijdens verschil-
lende uitrijpingsstadia) overeenkomen met de verschillende 
T-ALL subgroepen. Dit betekent dat de T-ALL kankergenen 
samenwerken met T-cel uitrijpingsprogramma’s in het ontstaan 
van de T-cel leukemie. Deze resultaten laten zien dat de kanker-
genen  niet alleen leiden tot het ontstaan van deze ziekte, maar 
dat de leukemiecellen blijkbaar ook afhankelijk blijven van deze 
kankergenen in het verdere verloop van deze ziekte. Daarmee zijn 
deze kankergenen ideale targets voor gerichte behandeling.
Daarnaast zijn er T-ALL patiënten samples grondig geanalyseerd 
om een beter inzicht te krijgen welke groeifactorpaden of andere 
signaleringspaden een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling 
van T-ALL. Er werden afwijkingen gevonden in ongeveer 44% 
van de patiënten. Er is ondermeer gevonden dat er mutaties 
kunnen voorkomen in het interleukine-7 groeifactorpad, dat ook 
belangrijk is voor normale T-cel uitrijping. In een cellijn model-
systeem is er aangetoond dat deze afwijkingen leiden tot een over-
actief groeifactorpad en deze afwijkingen kunnen een belangrijk 
doelwit zijn voor nieuwe gerichte middelen die dit pad uitzetten. 
Verschillende medicijnen worden momenteel in dit systeem met 
succes getest op hun potentie om het effect van deze afwijkingen 
te blokkeren. Enkele van deze nieuwe middelen zullen hierna 
getest worden in nieuwe klinische studies voor T-ALL.

36 – Preventie en inzicht in de ontwikkeling van leukemie 
tijdens de behandeling van een afweerstoornis

Centrum:    Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum 
Leiden

Looptijd:   vijf jaar
Bijdrage KiKa:     € 720.421

Kleine kinderen met een ernstige aangeboren afweerstoornis 
lopen een grote kans te overlijden aan levensbedreigende infec-
ties. Deze kinderen hebben een erfelijk defect in een bepaald 
stukje DNA (een gen) dat belangrijk voor het ontstaan van 
T-cellen, die een belangrijke rol spelen in het afweersysteem.. 
Zo’n stoornis kan hersteld worden met behulp van gentherapie. 
Er wordt dan een goede versie van het stukje DNA in een kreupel 
virus ingebouwd en daarmee ingebracht in stamcellen van het 
bloed. Het DNA van de stamcellen wordt daardoor gecorrigeerd. 
Deze gecorrigeerde stamcellen worden teruggeplaatst in het pati-
entje en ontwikkelen zich tot volgroeide bloed- en afweercellen. 
Deze gentherapie is succesvol gebleken maar heeft ook een veel 
voorkomende ernstige bijwerking: het ontstaan van bloedkanker 
(leukemie) als gevolg van activatie van kankergenen (o.a. LMO2) 
door het virus.
Het doel van dit project was om te begrijpen hoe dit soort leukemie 
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ontstaat en of met nog kreupelere virussen de kans op leukemie 
ontwikkeling verminderd kan worden zonder de effectiviteit van 
de behandeling aan te tasten. Hiervoor is een nieuw muismodel 
ontwikkeld waarin een menselijk afweersysteem opgebouwd kan 
worden door transplantatie van menselijke stamcellen. Hiermee 
is aangetoond hoe het LMO2 kankergen te werk gaat in een 
menselijk immuunsysteem: de ontwikkeling van de T-cellen 
wordt versneld door dit gen en daarnaast blijven de T-cellen vast 
zitten in een stadium waarin ze snel groeien, wat beide aanleiding 
kan geven tot vorming van leukemie. Daarnaast zijn er nieuwe 
virussen ontwikkeld die naar schatting 100x veiliger zijn maar 
nog steeds de afweerstoornis goed kunnen genezen. 

41 –   Afwijkingen in de activatie van het afweersysteem bij 
kinderen met kanker

Centrum:   Emma Kinderziekenhuis - AMC Amsterdam 
Looptijd:   vier jaar
Bijdrage KiKa:     € 254.590

In kinderen met kanker worden cellen van het afweersysteem 
vaak afgebroken als gevolg van intensieve chemotherapie. Hier-
door zijn deze kinderen afhankelijker van andere systemen voor 
hun basale afweer tegen ziekteverwekkers. Eén van de meeste 
belangrijke, niet cellulaire, afweersystemen is het complement 
systeem, wat bestaat uit eiwitten die na activatie ziekteverwekkers 
helpen uit te schakelen. Het is gebleken dat kinderen met kanker 
tijdens hun behandeling een onverwacht gebrek vertonen in hun 
complementsysteem.
Het doel van deze studie was om de oorzaak van het verworven 
defect in de complementactivatie in de kinderoncologie te achter-
halen en mogelijke behandelmethoden te vinden. 
In een eerdere  studie was al aangetoond dat behandeling met 
gezuiverde complementcomponenten niet per definitie goed zal 
werken. In de huidige studie is aangetoond hoe dit komt. Ten 
tweede is er in deze studie gedefinieerd hoe het complementsys-
teem kan worden geremd waarbij een nieuwe specifieke remmer 
van het complementsysteem is ontdekt. Deze natuurlijke remmer 
zou in de toekomst gebruikt kunnen worden om het comple-
mentsysteem te reguleren als dat veel te heftig geactiveerd raakt. 
Dit kan zowel binnen de oncologie maar ook bij andere niet-
oncologische ziektebeelden van nut zijn.  Als laatste en meest 
belangrijke conclusie van de huidige complementstudie geldt dat 
is vastgesteld dat het complementsysteem in meer dan de helft 
van de kinderen met kanker is aangetast, wat veel vaker is dan 
voorheen werd gedacht. Uit de studie komt ook naar voren dat 
het effect op het complementsysteem van sommige chemothera-
peutische middelen vele malen groter is dan van andere. Deze 
remming zou een extra risicofactor kunnen zijn voor infectie en 
ontsteking gedurende de behandeling van kinderen met kanker. 
Een landelijke studie is nu nodig om de associatie met infecties en 
uitkomst duidelijk te maken. 

43 –   Onderzoek naar de effecten van fysieke inspanning op het 
afweersysteem van kinderen met acute lymfatische leukemie

Centrum:   Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht/VU 
medisch centrum Amsterdam

Looptijd:   vier jaar
Bijdrage KiKa:     € 190.936

Chemotherapie zorgt voor verminderde functie van het afweer-
systeem wat vervolgens kan leiden tot verhoogde kans op infec-
ties en een trager herstel van het afweersysteem. Uit onderzoek is 
gebleken dat het regelmatig uitvoeren van gematigde inspanning 
voordelige effecten op de gezondheid heeft, deels door het stimu-
leren van weefselgroei. Er is echter nog niet veel bekend over deze 
relatie op de kinderleeftijd, met name bij kinderen die chronisch 
ziek zijn. Het doel van dit project is het verkrijgen van inzicht 
of een enkelvoudige manier van inspanning voordelige effecten 
heeft voor het kind met leukemie tijdens behandeling.
In deze studie  is onderzoek uitgevoerd op 4 jongens met ALL. In 
de resultaten is een stijging te zien van afweercellen (neutrofielen) 
onmiddellijk na de inspanning, gevolgd door een daling een uur 
na de training. Middels een vragenlijst is naar voren gekomen 
dat het belangrijk is dat de inspanning vooral interessant, leuk, 
niet vervelend (of frustrerend) moet zijn en een gevoel van geluk 
moet bieden, om positief ervaren te worden door de patiënten. 
Naast deze exploratieve studie is er ook een systematisch onder-
zoek van de literatuur uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de 
aantallen en/of activiteit van bepaalde types  immuuncellen 
toenemen als gevolg van inspanning; dit geldt echter niet voor alle 
types van immuuncellen. De klinische betekenis van deze veran-
deringen moet nog verder bepaald worden. Verder onderzoek 
is ook nodig om het mechanisme te begrijpen achter de relatie 
tussen inspanningsactiviteiten en de functie van het afweersys-
teem bij verschillende patiëntengroepen.

48 –   De ontwikkeling van muismodellen die de toestand van 
kinderen met een hersentumor nabootsen

Centrum:    VU medisch centrum Amsterdam
Looptijd:     vier jaar
Bijdrage KiKa:     € 467.000

Het doel van dit project was om muismodellen te ontwikkelen 
die gebruikt kunnen worden om te testen welke experimentele 
geneesmiddelen goed werken in de behandeling van hersen-
tumoren bij kinderen. Hiertoe zijn tumorcellen, die verkregen 
waren tijdens operaties van hersentumorpatiënten, in muizen 
geïmplanteerd, in het gebied dat in de patiënten ook was 
aangedaan. De focus lag op medulloblastoom, een tumor in de 
achterste schedelgroeve en ependymoom, dat in de hersenholtes 
voorkomt. Na verloop van tijd kregen de muizen afwijkingen aan 
het zenuwstelsel die op de aanwezigheid van een hersentumor 
duidden en na overlijden van de muizen werd inderdaad een 
tumor aangetroffen. Uiteindelijk zijn er meerdere medulloblas-
tomen, een ependymoom en een ATRT, een andere, zeer zeld-
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zame hersentumor gaan groeien in de hersenen van muizen. Een 
van de medulloblastomen kon vele malen worden doorgezet van 
muis naar muis en dit muismodel is vervolgens gebruikt om een 
veelbelovend medicijn te testen die de gevoeligheid van de cellen 
voor straling sterk kan verbeteren. Dit model zal in de toekomst 
vaker gebruikt gaan worden om de effectiviteit van experimentele 
middelen voor het medulloblastoom te testen. Er zijn echter nog 
meer van deze modellen nodig die de situatie in kinderen juist 
nabootsen om het preklinisch testen van experimentele middelen 
te verbeteren en om daarmee uiteindelijk de behandeling van 
hersentumor patiënten te verbeteren.

49 –   De rol van microRNAs in acute myeloïde leukemie bij 
kinderen

Centrum:   Sophia Kinderziekenhuis – Erasmus MC  
Rotterdam 

Looptijd:   zes jaar
Bijdrage KiKa:     € 781.757  

Afwijkingen in ons erfelijk materiaal, het DNA, kan leiden tot 
cellen die zich ongeremd delen, waardoor kanker kan ontstaan. 
Sommige stukjes van het DNA vormen de code voor een bepaald 
eiwit. Zo’n stukje DNA wordt een gen genoemd. Wanneer een 
gen ‘aanstaat’ wordt het eiwit aangemaakt. Er zijn ook hele kleine 
stukjes DNA die coderen voor de zogenaamde microRNAs, die 
genen aan en uit kunnen zetten. Hierdoor bepalen de mircoRNAs 
welke eiwitten er wel en niet worden aangemaakt en hebben ze 
dus invloed op het functioneren van de cel. Een afwijking in de 
hoeveelheid van een bepaalde microRNA kan leiden tot de onge-
remde deling van cellen, en microRNA’s spelen daardoor ook een 
rol in het ontstaan van kanker. 
In dit onderzoek is onderzocht welke microRNA’s een rol spelen 
bij het ontstaan van acute lymfatische leukemie (AML) bij 
kinderen, en of afwijkingen in bepaalde microRNA’s kunnen 
voorspellen hoe een kind gaat reageren op de behandeling. Door 
de aanwezigheid van 667 verschillende microRNA’s is bij 177 
kinderen met AML te onderzoeken is geblekent dat 66 microR-
NA’s in een afwijkende hoeveelheid voorkomen. Deze 66 microR-
NA’s zijn daarom verder onderzocht. Wanneer microRNA-9 in 
grote hoeveelheid aanwezig was leidde dit tot een afname van 
het aantal leukemiecellen met een bepaalde genetische afwijking, 
terwijl leukemiecellen zonder deze afwijking wel overleefden. 
Wanneer er een grote hoeveelheid micro-RNA-139 aanwezig was 
overleefden daarentegen alle leukemiecellen slechter. Bovendien 
bleek dat kinderen met een grote hoeveelheid microRNA-139 
in leukemiecellen een betere overleving hadden. Tevens is er 
gevonden dat een groep microRNA’s een rol speelt in het ontwik-
kelen van terugkeer van de ziekte. Deze gevonden  mircoRNA’s 
zullen een aangrijpingspunt vormen voor het ontwerpen van 
nieuwe behandelingen.

51 –   Werkzaamheid van het nieuwe medicijn bortezomib voor 
de behandeling van kinderen met acute lymfatische leukemie 

Centrum:   VU medisch centrum Amsterdam
Looptijd:   vijf jaar
Bijdrage KiKa:     € 214.024

Terugkeer van ziekte na behandeling van kinderen met acute 
lymfatische leukemie (ALL) blijft een van de meest belangrijke 
struikelblokken voor de verbetering van de overleving van deze 
ziekte bij kinderen. Meer behandelen met de bestaande medi-
cijnen is onmogelijk vanwege de ernstige bijwerkingen van de 
behandeling. Daarom zijn nieuwe medicijnen hard nodig die 
specifiek gericht zijn tegen de kankercellen en de gezonde cellen 
niet aanvallen. Bortezomib (Velcade®) is een medicijn dat gericht 
is tegen het proteasoom, een eiwitcomplex dat zorgt voor de 
afbraak van eiwitten. Aangezien kankercellen veel meer eiwitten 
aanmaken en afbreken dan gezonde cellen, zal dit medicijn 
vooral kankercellen aanvallen. Dit medicijn wordt momenteel 
al succesvol gebruikt in de behandeling van volwassenen met 
bepaalde soorten kanker. 
Ondanks dat Bortezomib een veelbelovend medicijn is, kan er 
resistentie voor ontstaan. Om uit te zoeken hoe dit komt, is er 
onderzoek gedaan met 3 cellijnen die ongevoelig zijn voor Borte-
zomib. Hiermee is aangetoond dat er in deze cellen verande-
ringen zijn opgetreden aan  de plaats in het proteasoom waaraan 
Bortezomib normaal bindt, waardoor het niet meer kan binden 
en daarmee zijn werking niet meer kan uitvoeren. Door deze 
veranderingen in een deel van het proteasoom wordt de cel 
gedwongen meer van deze eiwitten aan te maken en er is dan ook  
een zeer sterke verhoging van de hoeveelheid van deze eiwitten te 
zien in resistente cellen. 
Naast het onderzoek in de ongevoelige cellijnen is er ook onder-
zoek gedaan in cellen van patiënten met ALL. Hierin is aange-
toond een lage hoeveelheid van bepaalde proteasoomeiwitten 
inderdaad gerelateerd is aan een betere werking van Bortezomib. 
Bovendien is er gevonden dat ongevoelige cellen gevoeliger 
gemaakt kunnen door combinatie met andere medicijnen of 
door het gebruik van nieuw ontwikkelde proteasoomremmers 
met een iets anders werkingsmechanisme. Hoe goed er voorspeld 
kan worden welke kinderen zullen reageren op een behandeling 
met Bortezomib zal moeten blijken uit de analyses van klinische 
studies, waarvan er een aantal  zijn afgerond

64 –   Het opsporen van afwijkingen in eiwit signaalroutes in 
kinderen met acute myeloïde leukemie – op weg naar een 
betere behandeling

Centrum:   Sophia Kinderziekenhuis – Erasmus MC  
Rotterdam 

Looptijd:   vier jaar
Bijdrage KiKa:     € 541.173

Kinderen met acute myeloïde leukemie (AML) moeten een behan-
deling ondergaan met zeer intensieve chemotherapie, die erg veel 
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bijwerkingen heeft. Nieuwe medicijnen die minder bijwerkingen 
hebben zouden daarom een grote verbetering vormen. Dit soort 
medicijnen zouden gericht moeten zijn tegen afwijkingen die 
alleen in de leukemiecel aanwezig zijn, en geen gezonde lichaams-
cellen raken. Leukemische cellen zijn ontspoord, waardoor ze zich 
blijven delen en niet uitrijpen. Er is al redelijk wat bekend over  de 
machinerie die de cel hiertoe aanzet. Ingrijpen op deze machi-
nerie zou dus een goede therapie kunnen zijn;  het probleem is 
echter dat de kankercel vaak flexibel is: leg je een bepaald signaal 
pad stil, dan gebruikt de cel een andere weg. Dit is vergelijkbaar 
met het afsluiten van een weg in een stad: het verkeer zoekt een 
andere route en komt meestal toch op de juiste bestemming aan. 
Om het verkeer helemaal plat te leggen is het vaak nodig om 
meerdere wegen tegelijkertijd af te sluiten. Precies dit is wat er 
in deze studie gedaan is. Twee belangrijke eiwit signaalroutes van 
de AML cel, namelijk de signaalroutes van de eiwitten PIM en 
PLK1 zijn onderzocht. Er is gekeken of het blokkeren van één van 
beide signaalroutes de groei en overleving van leukemiecellen 
tegen kan gaan. Het medicijn Volasertib, dat PLK1 remt, werd in 
combinatie met verschillende andere medicijnen toegevoegd aan 
leukemiecellen die in het lab werden gekweekt. Er werd echter 
geen effect op de overleving van leukemiecellen waargenomen. 
In een ander onderzoek bij volwassenen met AML is aangetoond 
dat een combinatie van de medicijnen Volasertib en Cytarabine 
wel werkzaam is tegen AML. Deze combinatie zal in de toekomst 
bij kinderen nog nader onderzocht worden.
Om PIM1 remmers te testen werden deze toegevoegd aan in het 
lab gekweekte leukemiecellen die een grote hoeveelheid PIM1 
hebben.  Er werd opnieuw geen effect op de leukemiecellen waar-
genomen. Deze cellen bleken echter ook een grote hoeveelheid 
van het eiwit p38 te hebben. Daarom werd het toedienen van een 
PIM1 remmer en een p38 remmer getest, wat in een afname van 
het aantal leukemie cellen resulteerde, een veelbelovend resultaat. 
In een vervolgonderzoek zal deze combinatie van medicijnen 
dan ook getest worden in proefdiermodellen. Als dit opnieuw 
goede resultaten oplevert kan de belangrijke stap naar de patiënt 
gemaakt worden.

66 –   Identificatie van tumor-specifieke signalen in 
neuroblastoom 

Centrum:    Emma Kinderziekenhuis - AMC Amsterdam
Looptijd:     vier jaar
Bijdrage KiKa:     € 692.552

Neuroblastoom is een agressieve kindertumor. Hoewel neuro-
blastoom tumoren goed reageren op therapie en volledig lijken te 
verdwijnen, komen bij sommige patiënten na verloop van tijd de 
tumoren toch weer terug. Deze terugkerende tumoren , reageren 
daarna zeer slecht op de huidige behandelingen. Het Notch eiwit 
is belangrijk voor overleving van neuroblastoom cellen. Om deze 
reden zouden therapieën gericht tegen dit eiwit een goede behan-
deloptie voor neuroblastoom zijn. Echter, complete remming 
van Notch signalering met bestaande medicijnen heeft onaccep-

tabel sterke bij-effecten, vanwege de diverse functies van Notch 
in normale lichaamscellen. Een verbeterde toepassing van Notch 
remmende medicijnen kan gevonden worden in meer tumor-
specifieke remming van Notch signalering. Dit vereist de iden-
tificatie van specifieke signalen die door Notch in tumorcellen 
gereguleerd worden. 
In dit onderzoek zijn tumorcellen ontdekt die de huidige therapie 
overleven. Deze cellen zien er ook anders uit, waardoor ze met 
de huidige detectiemethoden tijdens behandeling over het hoofd 
gezien worden. Er zijn schakelroutes in neuroblastoom cellen 
gevonden die resistentie tegen therapie kunnen veroorzaken. De 
hoofdschakelaar hiervan blijkt het Notch eiwit te zijn. Deze resul-
taten betekenen een grote stap vooruit omdat hiermee duidelijk 
is dat er een nieuwe therapieën ontwikkeld moeten worden tegen 
deze cellen die ongevoelig zijn voor therapie. Door het targeten 
van de signalen die specifiek in deze resistente cellen door Notch 
worden aangezet, zouden specifiek de tumorcellen aangepakt 
kunnen worden. In de toekomst zal er worden onderzocht met 
welke nieuwe combinaties van medcijnen dit mogelijk is om zo 
therapieresistente cellen toch aan te kunenn vallen en de behan-
deling te verbeteren. 

68 –   De late effecten van radiotherapie bij overlevenden van 
kinderkanker 

Centrum:   Emma Kinderziekenhuis - AMC Amsterdam
Looptijd:   vier jaar
Bijdrage KiKa:     € 264.460 

De overleving van kinderen met kanker is in de laatste jaren 
sterk verbeterd, maar gaat echter gepaard met een risico op het 
ontstaan van late effecten die deels aan de tumor en deels aan 
de behandeling te wijten zijn. Een bekende en belangrijke risico-
factor is radiotherapie. 
Het doel van dit project is de relatie tussen bestralingsdosis en 
late effecten nauwkeurig te analyseren. Hiervoor is bij een groot 
aantal lange termijn-overlevenden van kanker op de kinderleef-
tijd het vóórkomen en de ernst van late effecten onderzocht. 
Afhankelijk van de aard en dosis van de bestraling werden er 
verschillende late effecten gevonden.

Overlevenden waarvan de hersenen bestraald waren hadden het 
vaakst last van late effecten en ook het vaakst ernstige, levensbe-
dreigende late effecten. Meer dan 80% van deze groep had last 
van late effecten en bijna de helft had minstens vijf late effecten. 
De meest voorkomende late effecten in deze groep waren kaal-
heid en effecten op het geheugen, het zenuwstelsel, de stofwisse-
ling en de hormoonhuishouding.
Hersenbestraling leidde ook tot een hoger risico op beroertes. 
Dit verhoogde risico werd ook gezien bij overlevenden die op de 
borstkas-hals bestraald waren en was het hoogst in de groep die 
zowel hersenbestraling als bestraling van de borstkas-hals had 
gehad. Het risico op beroertes nam toe naarmate de stralingsdosis 
hoger was.
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Een derde van de overlevenden waarbij het hart in het bestra-
lingsgebied had gelegen had last van hartklepafwijkingen. Ook 
het risico op hartklepafwijkingen nam toe met een hogere stra-
lingsdosis. De aanwezigheid van een aangeboren hartafwijking  
zorgde  ook voor een verhoogd risico op klepafwijkingen. 
De gevonden risicoschattingen op basis van stralingsdosis onder-
steunen de ontwikkeling van richtlijnen voor screening van over-
levenden van kinderkanker op late termijn effecten wat tijdige en 
doeltreffende behandeling mogelijk maakt. 

69 –   De ontwikkeling van modelsystemen voor het bestuderen 
van hersenstamtumoren 

Centrum:    VU medisch centrum Amsterdam
Looptijd:     drie jaar
Bijdrage KiKa:     € 269.500

Diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG) is een zeer agressieve 
hersenstamtumor die voornamelijk bij kinderen voorkomt. Met 
een gemiddelde overleving van ongeveer 9 maanden heeft deze 
tumor de slechtste prognose van alle soorten kinderkanker. 
Daarom zijn nieuwe behandelmethodes voor kinderen met deze 
tumoren dringend nodig. DIPG is een relatief zeldzame ziekte 
(ongeveer 10-15 nieuwe patiënten per jaar in Nederland), wat 
onderzoek naar deze ziekte moeilijk maakt. 
Er is een aantal redenen waarom DIPG niet goed behandeld kan 
worden. Ten eerste is de tumor slecht bereikbaar voor operatie 
of chemotherapie vanwege de locatie in de hersenstam. Ten 
tweede is er te weinig kennis over de tumor om te weten welke 
behandelmethoden effect zouden kunnen hebben. In dit project 
zijn 4 modelsystemen (in de vorm van gekweekte tumor cellen) 
en 3 diermodellen ontwikkeld met behulp van tumorcellen na 
tumordonatie door kinderen die zijn overleden aan een DIPG. 
Deze modellen kunnen gebruikt worden om de ontwikkeling 
van tumor cellen te bestuderen, nieuwe medicijnen te vinden 
en de meest effectieve toedieningssmethode van medicijnen te 
kunnen bestuderen. De medicijnen die zijn gevonden tijdens 
het laboratoriumonderzoek kunnen vervolgens in de kliniek op 
effectiviteit getest worden bij kinderen met DIPG. De ontwik-
kelde modellen worden inmiddels ook gebruikt in andere labo-
ratoria in de rest van de wereld, waarmee samengewerkt wordt. 
Tijdens het ontwikkelen van diermodellen is er ook een onver-
wachte ontdekking gedaan. Na het inspuiten van de menselijke 
DIPG tumorcellen in de hersenstam van muizen ontstonden er 
tumoren die van muizencellen afkomstig waren. Dit suggereert 
dat er iets in de DIPG tumor cellen zit, dat kanker bij de muizen 
veroorzaakt. Als ontdekt wordt wat dit is, kan dit mogelijk inzicht 
geven in de ontstaanswijze van DIPG en bijdragen aan het voor-
komen daarvan.

70 –   Aanwezigheid van achtergebleven leukemiecellen in het 
beenmerg bij kinderen die behandeld zijn voor acute myeloïde 
leukemie voorspellen het terugkeren van de ziekte

Centrum:   Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam - Erasmus 
MC/SKION

Looptijd:   vier jaar
Bijdrage KiKa:     € 420.000

Acute myeloïde leukemie (AML) is een vorm van bloedkanker 
die op kinderleeftijd weinig voorkomt (circa 25 patiënten per jaar 
in Nederland). Alhoewel de overleving van kinderen met AML 
de laatste jaren behoorlijk is verbeterd door intensivering van 
de chemotherapie, keert de ziekte bij circa 40% van de kinderen 
toch terug (recidief). Het vroegtijdig kunnen voorspellen van de 
kans op een recidief maakt het mogelijk om patiënten al vroeg 
in de behandeling “op maat” te kunnen behandelen: intensievere 
therapie voor kinderen met een hoge kans op een recidief, en lich-
tere therapie (en mogelijk minder bijwerkingen) voor kinderen 
met een kleine kans op een recidief. In recente studies, onder 
andere vanuit Nederland, is gebleken dat de kans op terugkeer 
van de ziekte groter is bij patiënten bij wie tijdens de therapie nog 
kleine aantallen AML cellen in het beenmerg aantoonbaar zijn 
(MRD-positief).
Om de leukemie cellen van de andere cellen te kunnen onder-
scheiden, worden er cel-specifieke labels aan beenmerg monsters 
toegevoegd. Hiermee kunnen zelfs kleine aantallen achterge-
bleven leukemiecellen aangetoond worden. Voorheen werd 
dit gedaan met maximaal 4 verschillende labels, maar in deze 
studie is deze techniek geoptimaliseerd en worden er 8 verschil-
lende labels gebruikt, waardoor de kans op het vinden van kleine 
hoeveelhedenachtergebleven leukemie cellen groter is en er een 
grotere zekerheid is dat het daadwerkelijk om leukemie cellen 
gaat.
Vervolgens zijn met deze methode 368 beenmergmonsters, 
afkomstig van 99 patiënten gemeten. De verkregen data zal nu 
geanalyseerd worden om de hoeveelheid achtergebleven leuke-
miecellen en de relatie met een recidief te bepalen .  
Onder andere op basis van deze studie is er nu een nieuw behande-
lingsprotocol opgestart in Nederland en meerdere andere landen. 
Hierbij wordt op twee verschillende tijdstippen MRD gemeten, 
en op basis van deze MRD uitslagen wordt nu voor het eerst 
ingegrepen in de behandeling. Dit betekent dat kinderen met een 
hoge MRD-waarde op één van beide gemeten tijdstippen, inge-
deeld wordt tot een hogere risicogroep, met intensievere therapie 
tot gevolg. Hiermee kunnen de kinderen die hoger risico hebben 
op terugkeer van de ziekte, vroegtijdig geselecteerd worden en 
kan de uitkomst op langere termijn verbeterd worden.
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74 –   Onderzoek naar de rol van eiwitten in de groei en 
uitzaaiing van neuroblastoom tumoren

Centrum:   Emma Kinderziekenhuis - AMC Amsterdam
Looptijd:   vier jaar
Bijdrage KiKa:     € 540.367

Neuroblastoom is een tumor die in de buikholte van jonge 
kinderen kan ontstaan. Uitgezaaide neuroblastomen hebben een 
erg slechte prognose. De patiëntjes worden met zware chemothe-
rapie behandeld en de tumoren lijken hierdoor meestal volledig 
te verdwijnen. Toch komt na verloop van tijd de tumor vaak weer 
terug en is dan vaak ongevoelig voor medicijnen. In dit onder-
zoek is uitgezocht hoe dit komt.
Er is ten eerste ontdekt dat er twee typen neuroblastoomcellen 
bestaan. Elke tumor bevat allebei de celtypes. Het ene celtype is 
veel gevoeliger voor medicijnen dan het andere. De twee celtypen 
verschillen in alle allerlei eigenschappen van elkaar, maar kunnen 
wel in elkaar overgaan, alsof ze een ander jasje aantrekken. 
Tumoren die na verloop van tijd weer terugkeren bestaan voor 
een groot gedeelte uit het celtype dat ongevoelig is voor medi-
cijnen. Dit lijkt dus het celtype dat het terugkeren van tumoren 
veroorzaakt. Daarom worden nu medicijnen tegen dit celtype 
ontwikkeld. 
Patiëntjes  bij wie de tumor terugkeerde hadden opvallend vaak 
afwijkingen in hun tumorcellen die resulteerden in activatie van 
de zogenaamde MAPK route, die celgroei bevordert. Deze afwij-
kingen bleken ervoor te zorgen dat de meerderheid van de neuro-
blastoom cellen van het medicijn ongevoelige type werden. Deze 
vinding wordt momenteel vertaald naar de kliniek door genees-
middelen te testen die tegen de MAPK route gericht zijn. Verder 
is er gevonden dat signalering van door de zogenaamde BMP 
eiwitten specifiek groei van het minder gevaarlijke type remt. Dat 
geeft belangrijk inzicht in de werking van beide celtypes. Hier-
door wordt het mogelijk gericht medicijnen te identificeren om 
beide types apart aan te vallen. 

75 –   De rol van het beenmerg in het terugkeren van leukemie 
bij zuigelingen

Centrum:   Sophia Kinderziekenhuis – Erasmus MC 
Rotterdam

Looptijd:   vier jaar
Bijdrage KiKa:     € 488.000

Met behulp van chemotherapie geneest ongeveer 80% van 
alle kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL). Echter, 
deze behandelingen falen bij ongeveer 50% van de zuigelingen 
(kinderen jonger dan 1 jaar) met ALL. Hoewel de behandeling 
bij zuigelingen met ALL aanvankelijk effectief lijkt, blijkt de 
leukemie in veel van de gevallen zeer snel terug te keren (recidief).  
Een aannemelijk mechanisme hiervoor is dat enkele leukemie 
cellen onopgemerkt de therapie kunnen overleven door zich 
diep in het beenmerg van de patiënt te verankeren en zich daar 
te verschuilen. Deze cellen kunnen vervolgens weer uitgroeien 

tot een volwaardige leukemie. Niet alleen is het voor veel van 
de huidige medicijnen moeilijk het beenmerg te bereiken, maar 
tevens verschaft het beenmerg stimuli die de leukemie cel nog 
eens extra beschermt tegen die medicijnen die het wel bereikt. 
Daarom  is er in deze studie gekeken naar de rol van het beenmerg 
in de ontwikkeling en handhaving van leukemie bij zuigelingen. 
Dit is bestudeerd  door middel van de zogenaamde ‘co-culture’ 
techniek, waarbij leukemie- en beenmergcellen samen gekweekt 
zijn en hun interacties geobserveerd werden. Dit leidde tot de 
ontdekking dat niet alle leukemiecellen zich hetzelfde gedragen. 
Sommige leukemiecellen hechten zich aan de beenmergcellen 
en andere doen dit niet. Het is zeer waarschijnlijk dat juist de 
cellen die in staat zijn om zich aan de beenmergcellen te hechten 
zich ook goed in het beenmerg van de patiënt zouden kunnen 
verschuilen en een recidief kunnen veroorzaken. Daarom is er 
uitgebreid onderzoek gedaan naar genen die specifiek actief zijn 
in deze hechtende cellen. Er werden meerdere genen gevonden 
die veel actiever leken te zijn in de hechtende cellen.  Door 
kritisch de resultaten te bekijken werd het echter duidelijk dat 
deze genen juist heel actief waren in de beenmergcellen en dat 
minimale besmetting  van beenmergcellen tussen de leukemie-
cellen gigantische effecten op de onderzoeksresultaten hadden. 
Uit deze resultaten kunnen dus geen betrouwbare conclusies over 
genen in verschillende types leukemiecellen getrokken worden. 
Het is van belang om te realiseren dat ondanks dat de co-culture 
methode een waardevolle techniek is, minimale besmettingen de 
resultaten kunnen vertroebelen en dat daarom zorgvuldigheid 
tijdens het opzetten van experimenten en analyseren van onder-
zoeksresultaten essentieel is.  

77 –   Functioneel onderzoek naar genetische processen die een 
rol spelen in het ontstaan van voorloper B-ALL bij kinderen

Centrum:   UMC St. Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen
Looptijd:   vier jaar
Bijdrage KiKa:     € 846.720

Om een beter beeld te krijgen van de oorzaak van kinderleu-
kemie is er in dit onderzoek gekeken naar veranderingen in het 
DNA van leukemiecellen. Er is aangetoond dat ongeveer 10% van 
alle patiënten met voorloper B-cel leukemie (voorloper B-ALL) 
afwijkingen hebben in het BTG1 gen waardoor het inactief wordt. 
Deze frequentie is veel hoger in de groep van patiënten met een 
bepaalde DNA afwijking waarbij  2 genen  aan elkaar geplakt 
zitten (het ETV6-RUNX1 fusiegen) die bij 25% van de patiënten 
voorkomt. 
In deze studie is gekeken wat het effect is van verlies van het BTG1 
gen. Verlies van BTG1 bleek de ontwikkeling van normale B 
cellen (de gezonde tegenhangers van B-ALL cellen) te verstoren. 
Verder werd er gevonden dat de combinatie van BTG1 verlies met 
het ETV6-RUNX1 fusiegen zorgde voor verhoogde aanmaak van 
het eiwit BCL6. BCL6 is een bekend kankereiwit  en uitschakeling 
van BCL6 in leukemie cellijnen met een ETV6-RUNX1 fusiegen 
leidde tot celdood. Verder is er aangetoond dat patiënten met 
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gecombineerde afwijkingen in de genen BTG1 en IKZF1 een 
slechtere prognose hebben dan patiënten met alleen een afwij-
king in IKZF1. Dit is in overeenstemming met sterkere resis-
tentie tegen chemotherapiebehandeling in cellen die zowel BTG1 
als IKZF1 functie missen. Deze resultaten maken het mogelijk 
in de toekomst meer specifieke therapievormen te ontwikkelen 
voor dit type kinderleukemie, met minder bijwerkingen. Verder 
kunnen hoog-risico patiënten beter en sneller herkend worden 
bij diagnose, waardoor de patiënten hopelijk ook een effectievere 
behandeling geboden kan worden.

84 –   Ziekenhuisopnames en ongunstige sociale gevolgen bij 
overlevenden van kanker op kinderleeftijd

Centrum:   Emma Kinderziekenhuis - AMC Amsterdam
Looptijd:   vier jaar
Bijdrage KiKa:     € 237.663

Overlevenden van kinderkanker lopen risico op het ontwik-
kelen van een of meerdere chronische gezondheidsproblemen en 
vroegtijdige sterfte ten gevolge van de vroegere kankerbehande-
ling. Het is echter onbekend of deze gezondheidsproblemen ook 
een toename in ziekenhuisopnames veroorzaken en/of sociale 
gevolgen met zich meebrengen. In deze studie zijn gegevens van 
vijf-jaar overlevenden van kinderkanker die behandeld waren in 
het Emma Kinderziekenhuis (EKZ) tussen 1966 en 2002 gekop-
peld aan gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek 
(CBS). Er werden daarmee anonieme gegevens over ziekenhuis-
opnames (van 1995 tot en met 2005) en sociale uitkomsten (van 
1999 tot en met 2011) van de vijf-jaar overlevenden verkregen. 
Deze gegevens werden bovendien verzameld van een steekproef 
uit de algemene Nederlandse bevolking op basis van dezelfde 
leeftijd, kalenderperiode en geslacht. De gegevens van deze twee 
groepen konden op deze manier met elkaar vergeleken worden. 
Onderzoek van deze gegevens toonde aan dat overlevenden 
van kinderkanker  vaker worden opgenomen in het ziekenhuis 
in vergelijking met de algemene bevolking, met name 5-10 jaar 
en 20-30 jaar na de primaire kankerdiagnose. De meest voor-
komende redenen voor ziekenhuisopname van deze overle-
venden waren kanker, hart- en vaatziekten, endocriene ziekten 
en aandoeningen van het oog. Bovendien hadden overlevenden 
van kinderkanker een hoger aantal ziekenhuisopnamen voor 
bijna alle soorten medische specialismen in vergelijking met 
de algemene bevolking. Het vrouwelijke geslacht en behande-
ling met radiotherapie en chirurgie bleken risicofactoren te zijn 
voor hospitalisatie van voormalig kanker patiënten. Op sociaal 
vlak bleken overlevenden van kinderkanker een hogere kans 
te hebben om ongehuwd te zijn, niet zelfstandig te wonen en 
gebruik te maken van sociale voorzieningen, in vergelijking met 
de algemene bevolking. Overlevenden die oorspronkelijk gediag-
nosticeerd waren met een centraal zenuwstelsel tumor of behan-
deld waren met radiotherapie op het hoofd en / of nek bleken de 
meest nadelige sociale gevolgen te ondervinden.

102 –   Het verkrijgen van inzicht in patronen van uitzaaiingen 
en tumorgroei van neuroblastomen met behulp van MIBG scans

Centrum:   Emma Kinderziekenhuis - AMC Amsterdam
Looptijd:   drie jaar
Bijdrage KiKa:     € 166.573

Neuroblastoom is de meest voorkomende buiten de schedel 
gelegen solide tumor bij kinderen. Bij laag-risico patiënten kan 
de tumor spontaan verdwijnen, maar bij hoog-risico patiënten 
verloopt de ziekte, ondanks de uitgebreide behandelingsmoge-
lijkheden, meestal zeer snel en fataal. De overlevingskans voor 
deze hoog-risico patiënten is minder dan 30%. Er zijn verschil-
lende factoren die invloed hebben op de uitkomst van de ziekte. 
Het wel of niet aanwezig zijn van uitzaaiingen is daar één van. 
Een tweede factor die invloed heeft op de uitkomst van de ziekte 
zijn bepaalde afwijkingen in het DNA, waaronder de aanwezig-
heid van extra kopieën van het MYCN gen, wat in de meeste pati-
enten duidt op een slechtere prognose. Vooral bij patiënten met 
uitzaaiingen is dit een belangrijke factor die de uitkomst van de 
ziekte helpt te voorspellen. De helft van de patiënten heeft reeds 
uitzaaiingen op het moment dat de ziekte wordt vastgesteld maar 
het is niet mogelijk om te voorspellen wie van hen het overleeft. 
Binnen deze groep patiënten bestaan mogelijk subgroepen met 
verschillende patronen van uitzaaiingen, waar een verschillende 
onderliggende biologie aan ten grondslag zou kunnen liggen, wat 
suggereert dat deze subgroepen verschillende behandeld zouden 
moeten worden. 
Radioactief MIBG, wat op wordt genomen door neuroblastoom-
cellen,  kan gebruikt worden om neuroblastomen en hun uitzaai-
ingen in beeld te brengen op een scan. In dit project is onderzoek 
gedaan naar de waarde van MIBG scans bij neuroblastoom pati-
enten als diagnostisch hulpmiddel en voor het detecteren van 
uitzaaiingspatronen. Deze studie heeft aangetoond dat een MIBG 
scan een gevoelige methode is om neuroblastoom en uitzaaiingen 
vast te stellen. Er is verder gevonden dat uitzaaiingen waarschijn-
lijk starten in het beenmerg, vervolgens uitgroeien en uiteinde-
lijk het bot aantasten. Ook zijn twee verschillende patronen van 
uitzaaingen vastgesteld: 1.  met uitzaaiingen in weinig lichaams-
segmenten en 2.met uitzaaiingen in veel lichaamssegmenten. 
Bij patiënten met patroon 1 werden vaak extra kopieën van het  
MYCN gen gevonden, terwijl dit bij het andere patroon zelden 
het geval was. In de groep van patiënten die extra kopieën van 
het MYCN gen hadden, bleken patiënten met patroon 1 betere 
genezingskansen te hebben.
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104 –   Mechanismen van het uitzaaien van neuroblastoomcellen:
gevolgen voor diagnose en behandeling

Centrum:   UMC St. Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen
Looptijd:   drie jaar
Bijdrage KiKa:     € 486.540

Neuroblastoom is een van de meest voorkomende solide tumoren 
in kinderen. Een gelokaliseerd neuroblastoom is goed behandel-
baar maar wanneer zich op het moment van diagnose al uitzaai-
ingen hebben gevormd is de prognose aanzienlijk slechter. Ook 
deze tumoren reageren in eerste instantie goed op therapie, maar 
uiteindelijk groeien er primitieve cellen uit die niet meer reageren 
op de gangbare therapieën. Neuroblastomen ontstaan tijdens de 
vroege ontwikkeling van het embryo door fouten in de rijping 
van neurale voorloper cellen. Dit zijn snel delende cellen die 
zich door het embryo verplaatsen en uitrijpen tot verschillende 
onderdelen van het zenuwstelsel. Kwaadaardige neuroblastoom 
cellen gedragen zich als neurale voorloper cellen: ze delen snel  en 
verplaatsen zich (zaaien uit) naar verschillende lichaamsdelen. Er 
wordt verondersteld dat de verstoorde uitrijping deze cellen ook 
ongevoelig maakt voor therapie.
Het doel van deze studie was het ontrafelen van de mechanismen 
die leiden tot uitzaaiingen en het uitgroeien van therapie onge-
voelige neuroblastoom cellen. Er is recent aangetoond dat het 
eiwit TRPM7 onmisbaar is voor de vroege ontwikkeling van het 
embryo. TRPM7 remt de uitrijping van neuronale voorloper 
cellen zodat deze zich door het embryo kunnen verplaatsen. 
De resultaten van dit onderzoek wijzen er op dat TRPM7 ook 
de rijping van neuroblastoom cellen remt. Er zijn een aantal 
processen blootgelegd die door TRPM7 worden geremd en 
betrokken zijn bij de uitrijping van neurale voorloper cellen. 
Tevens is er aangetoond dat deze processen kunnen worden beïn-
vloed om uitzaaiingen te voorkomen en de gevoeligheid voor 
therapie te vergroten en daarmee zou het uitgroeien van therapie 
resistente cellen voorkomen kunnen worden. Bovendien zorgt 
deze nieuwe kennis over het mechanisme van uitgroei van primi-
tieve neuroblastoom cellen na behandeling, dat er beter voor-
speld kan worden hoe een patiënt zal reageren op therapie. 

131 –   Vragenlijsten voor onderzoek naar late effecten onder 
Nederlandse overlevenden van kinderkanker: wat is de beste 
uitnodigingsstrategie? 

Centrum:   VU medisch centrum Amsterdam
Looptijd:   een jaar
Bijdrage KiKa:     € 49.338

In de afgelopen decennia is het percentage kinderen dat kinder-
kanker overleeft sterk gestegen. Hierdoor ontstaat er een steeds 
grotere groep overlevenden van kinderkanker. Deze overlevenden 
kunnen echter, als gevolg van de vroegere behandeling, te maken 
krijgen met allerlei nadelige gezondheidseffecten op latere leef-
tijd, de zogeheten late effecten. Vandaar dat in alle 7 kinderonco-

logische centra in Nederland recent een late effecten polikliniek 
(de LATER poli) is opgezet. Er is ook een SKION-LATER studie 
opgezet die onder andere bestaat uit een algemene gezondheids 
en leefstijlvragenlijst (de LATER vragenlijst). Hiervoor zullen 
alle Nederlandse 5-jaars overlevenden van kinderkanker worden 
uitgenodigd om deel te nemen.
In deze pilotstudie, voorafgaand aan het daadwerkelijke onder-
zoek, is uitgezocht welke uitnodigingsstrategie zal leiden tot de 
hoogste respons op de LATER-vragenlijst. Hieruit is gebleken 
dat het percentage niet hoger wordt als men aan de uitnodiging 
met een digitale vragenlijst ook nog een papieren versie van de 
vragenlijst toevoegt. Bovendien is aangetoond dat het aanbieden 
van de keuze tussen een papieren vragenlijst en een digitale 
vragenlijst, in combinatie met één reminder per post en één 
telefonische reminder, de hoogste deelnemersaantallen oplevert. 
Deze uitnodigingsstrategie is dan ook gebruikt bij het versturen 
van de LATER-vragenlijst aan het grote, landelijke cohort van 
overlevenden. Daarnaast kunnen de resultaten van deze pilot-
studie ook gebruikt worden voor de verschillende klinische deel-
onderzoeken van de SKION-LATER studie. Afhankelijk van het 
doel en het onderwerp van die deelonderzoeken kan er, mede op 
basis van de resultaten van de pilot studie, besloten worden welke 
uitnodigingsstrategie zeer waarschijnlijk de hoogste respons 
oplevert. Bovendien kan er van tevoren beter worden ingeschat 
in hoeverre de deelnemers aan het betreffende onderzoek daad-
werkelijk de hele groep overlevenden zal vertegenwoordigen, met 
andere woorden: nemen zowel oude als jonge, vrouwelijke als 
mannelijke, hoog- en laag opgeleide, etc. overlevenden deel?

136 –   Onderzoek in muismodellen naar de werking van drie 
nieuwe medicijnen voor de behandeling van acute lymfatische
leukemie met een afwijkend MLL gen

Centrum:   Sophia Kinderziekenhuis – Erasmus MC 
Rotterdam

Looptijd:   een jaar
Bijdrage KiKa:     € 128.840

De meest voorkomende vorm van kanker op de kinderleeftijd is 
acute lymfatische leukemie (ALL). Dankzij intensief onderzoek 
in de afgelopen decennia zijn de genezingskansen voor kinderen 
met ALL al geruime tijd gunstig. Met behulp van chemotherapie 
geneest ongeveer 85% van alle kinderen met ALL. Echter, bij 
kinderen met een afwijkingen in de leukemiecellen in het zoge-
naamde MLL gen, hetgeen voornamelijk het geval is bij kinderen 
jonger dan 1 jaar, is de genezingskans slechts 40%. Een belang-
rijk aandeel in het tot stand komen van deze slechte prognose 
is ongevoeligheid tegen de bestaande medicijnen. Verscheidene 
pogingen om de behandelingen te verzwaren door hogere dose-
ringen toe te dienen hebben helaas weinig tot niets uitgehaald. 
Het is daarom zeer belangrijk om zo snel mogelijk “nieuwe” 
medicijnen te vinden die wel effectief werken tegen deze agres-
sieve vorm van leukemie. Testen in het laboratorium met leuke-
miecellen van kinderen met een afwijking in het MLL gen hebben 
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aangetoond dat de medicijnen Panobinostat, Zebularine en Deci-
tabine zeer effectief zouden kunnen zijn tegen deze vorm van 
leukemie. Alvorens deze medicijnen toe te kunnen passen in 
de behandeling van kinderen, dient er eerst voldoende bewijs te 
zijn dat deze medicijnen ook in een levend wezen (i.p.v. in een 
reageerbuis) de leukemiecellen weten te vinden en aan te pakken. 
Bovendien moet worden onderzocht of deze medicijnen niet te 
veel bijwerkingen hebben op bijvoorbeeld de organen. Daarom 
zijn de geneesmiddelen in deze studie getest op speciale muizen. 
Deze muizen zijn ingespoten met de leukemiecellen van pati-
enten, waardoor ze na verloop van tijd een vergelijkbare vorm 
van leukemie ontwikkelen. Behandeling van de muizen met 
Decitabine of Zebularine had helaas maar een marginaal effect op 
het remmen van de leukemie. De behandeling met Panobinostat 
werkte beduidend beter. Zieke muizen behandelt met dit medi-
cijn overleefden gemiddeld 70 i.p.v. 49 dagen. De behandeling 
van de muizen met een combinatie van Decitabine en Panobi-
nostat leek bovendien aanvankelijk uitermate effectief. Na slechts 
een aantal weken was een zeer sterke afname van het aantal 
leukemiecellen in de behandelde muizen waarneembaar. Echter, 
kort daarop overleden alle muizen aan bijwerkingen van de medi-
cijnen. Autopsie onderzoek toonde aan dat met name schade aan 
de lever en de blaas fatale gevolgen heeft gehad voor de muizen. 
Vervolg studies zullen nu moeten uitwijzen of het mogelijk is om 
Panobinostat en Decitabine in combinatie toe te dienen maar dan 
in bijvoorbeeld lagere concentraties, of door de beide medicijnen 
afwisselend toe te dienen. Tevens wordt er, met name voor Pano-
binostat, gezocht naar meer specifiekere varianten van het medi-
cijn in de hoop dat deze minder schadelijke bijwerkingen zullen 
vertonen. 

177 –   Prisma Project (voormalig Tom Voûte Fonds project)
Centrum:   Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam
Looptijd:   zes jaar
Bijdrage Tom Voûte Fonds:   € 65.452
Bijdrage KiKa:   € 82.525

Dit project betreft een voormalig Tom Voûte Fonds project en is 
door KiKa overgenomen

Elk jaar worden ongeveer 120 kinderen in Nederland gediagnos-
ticeerd met een hersentumor. Gelukkig zijn de behandelmogelijk-
heden inmiddels dusdanig dat steeds meer kinderen de ziekte en 
de behandeling overleven. Helaas kan de behandeling schade in 
de hersenen aanrichten. In dit project is eerst een literatuurstudie 
uitgevoerd om te kijken hoe groot de effecten op het functioneren 
van de hersenen zijn. Hieruit bleek dat kinderen die een hersen-
tumor hadden gehad ernstig lagere intelligentie scores hebben 
en meer aandachtsproblemen. Kinderen die zijn behandeld met 
bestraling en/of chemotherapie hadden bovendien lagere intel-
ligentie scores dan kinderen die alleen waren geopereerd. Het is 
daarom belangrijk te proberen het functioneren van de hersenen 
van deze kinderen te verbeteren. Neurofeedback liet bij andere 

patiëntgroepen veelbelovende effecten zien. Bij neurofeedback 
wordt de hersenen geleerd de gewenste hersenactiviteit te produ-
ceren bij een bepaalde situatie. Dit wordt gedaan door de hersen-
activiteit te meten en te beïnvloeden door te belonen (feedback) 
bij de gewenste hersengolven. In deze studie is de effectiviteit van 
neurofeedback onderzocht bij kinderen die een hersentumor 
hebben gehad en klachten als gevolg van hersensachde hadden. 
Overeenkomstig met eerdere studies bleken deze kinderen last 
te hebben van tragere verwerking van informatie en een lagere 
intelligentie. Verder hadden zij problemen met aandacht, korte-
termijn geheugen, controlerende en aansturende functies van de 
hersenen, en de samenwerking tussen ogen en handen. Boven-
dien werd er er gevonden dat zij meer last hadden van psycho-
sociale problemen, vermoeidheid en het goed uitvoeren van 
taken. Neurofeedback bleek echter geen positief effect te hebben 
op het functioneren van deze kinderen. Er kan daarom op basis 
van deze resultaten niet geadviseerd worden om neurofeedback 
te geven aan kinderen die neurocognitieve problemen hebben 
na de behandeling voor een hersentumor. Het is belangrijk dat 
de zoektocht door blijft gaan naar interventies die deze kinderen 
wel kunnen helpen bij de diverse gerapporteerde late effecten. De 
toekomstige LATER studie zal hier aan bijdragen.
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BALANS (Stichting Kinderen Kankervrij)
  31 december 2015 31 december 2014
  

 

ACTIVA
Immateriele vaste activa  46.145    70.102
Materiële vaste activa   61.164    72.645
Financiële vaste activa   1.250.567    1.254.317
 
Voorraden  134.806    245.297
Vorderingenen en overlopende activa  2.706.911    726.873 
Effecten  29.890    927.957 
Liquide middelen  55.892.124    43.645.379
  

  

    58.763.730    45.545.505 
   

  

Totaal activa   60.121.608    46.942.568
  

   

     
 
PASSIVA 
Bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen 
Continuïteitsreserve  2.000.000    2.000.000
Bestemmingsreserve toekomstig wetenschappelijk onderzoek  6.010.683    6.010.683 
Bestemmingsreserve Prinses Máxima Centrum  1.177.351    -   
Bestemmingsfonds onderzoekslijnen Tom Voûte Fonds  -      -   
Bestemmingsfonds PMC Vriendenloterij  428.090   - 
  

  

Totaal reserves   9.188.034   8.438.773
 
Langlopende verplichting   21.688.814   30.425.535
 
Kortlopende verplichting   29.244.762    8.078.258
   

  

Totaal Passiva   60.121.608    46.942.568
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN (Stichting Kinderen Kankervrij)
  Begroot  Begroot
 2015 2015* 2014 2016** 

 

   

 E E E E

BATEN 
Baten uit eigen fondsenwerving 
Baten uit reguliere eigen fondsenwerving  21.864.901   19.900.000   17.026.301   22.000.000 
Baten actie ‘Draag je steentje bij’  -     -     493.169   -  
 

   

  21.864.901   19.900.000   17.519.470   22.000.000 

Baten uit acties van derden  1.934.250   -     1.568.263   -   

Overige baten
Baten uit beleggingen  597.441   500.000   696.921   500.000 
 

   

SOM DER BATEN  24.396.592   20.400.000   19.784.654   22.500.000     

LASTEN
Besteed aan doelstelling
Onderzoeksprojecten  4.589.163   15.256.659   6.564.857   16.708.309 
Realistatie bouw en inrichting prinses Máxima Centrum  13.500.000   -     22.497.210   -   
Voorlichting doelstelling  1.084.331   644.186   527.703   619.949 
  19.173.494   15.900.845   29.589.770   17.328.258 
 

   

Werving baten
Kosten t.b.v. eigen fondsenwerving  4.190.256   4.234.394   4.121.374   4.914.958 
Kosten t.b.v. acties derden  -     -     967.692   -   
Lasten beheer liquiditeiten  142.475   113.653   159.980   113.000 
 

   

Totale kosten voor werving baten  4.332.731   4.348.047   5.249.046   5.027.958     

Beheer en administratiekosten
Kosten beheer en administratie  141.106   151.108   147.263   143.784 
 

   

SOM DER LASTEN  23.647.331   20.400.000   34.986.078   22.500.000 
 

   

SALDO DER BATEN EN LASTEN  749.261   -     15.201.424-  -       

Toevoeging/ onttrekking aan:
Bestemmingsreserve toekomstig wetenschappelijk onderzoek  -     -     1.633.815   -   
Bestemmingsreserve Prinses Máxima Centrum  1.177.351   -     16.561.329-  -   
Bestemmingsfonds spelcomputer  -     -     -     -   
Bestemmingsfonds onderzoekslijnen TVF  -     -     702.000-  -   
Bestemmingsfonds PMC Vriendenloterij  428.090-  428.090 
  -     -   
 

   

  749.261   -     15.201.424-  -       

* De opgenomen begroting 2015 betreft een herziene begroting
** Op de begroting 2016 is geen accountantscontrole toegepast.
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KASSTROOMOVERZICHT

“Per 31 december 2015 zijn de liquide middelen gestegen met € 12.246.745 van € 43.645.379
per ultimo 2014 tot € 55.892.124 per ultimo 2015.”    
 
Onderstaand volgt een kasstroomoverzicht 
   2015  2014
   €  €

   
  

Kasstroom uit activiteiten 
Saldo der baten en lasten boekjaar   749.261    15.201.424-
Aanpassing resultaat naar netto kasstroom van operationale activiteiten:
Mutatie voorraden   110.491    137.118 
Mutatie vorderingen en overlopende activa   1.980.038-   111.747 
Mutatie kortlopende verplichtingen   21.166.504    1.758.506-
Afschrijving op immateriële vaste activa   23.957    1.767 
Afschrijving op materiële vaste activa   28.756    24.488 
     
Netto kasstroom operationele activiteiten   19.349.671    1.483.386-
   
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen immateriële vaste activa   -      71.869-
Investeringen materiële vaste activa   18.625-   62.826-
Desinvesteringen materiële vaste activa   1.350    -   
Mutatie effecten   898.067    66.005 
Mutatie in de financiele vaste activa   3.750    3.750 
Mutatie langlopende verplichtingen   8.736.721-   17.337.687 
    -      -   
     
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   7.852.180-   17.272.747 

    12.246.752    587.937 
     
Liquide middelen per 1 januari    43.645.379    43.057.442 
Liquide middelen per 31 december   55.892.124    43.645.379 
     
    12.246.745    587.937 
     

Tegenover de liquide middelen van KiKa van € 55,9 mln ultimo 2015 staan € 29,2 mln verplichtingen uit onderzoeksprojecten. 
KiKa is met het Prinses Máxima Centrum contractueel een bijdrage van € 22,1 mln overeengekomen ter realisatie van het researchcentrum. 
Deze is in 2015 opgehoogd met € 13,5 mln. 
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ALGEMEEN
De jaarrekening van de stichting is opgesteld conform richtlijn 650 
“Fondsenwervende instellingen” van de Raad voor de Jaarverslag-
geving.

Presentatie
Waar mogelijk zijn de vergelijkende cijfers aangepast aan de in dit 
financieel verslag gehanteerde wijze van presentatie.

Begroting
De in dit verslag opgenomen begroting voor het boekjaar 2015 betreft 
een herziene begroting die gedurende het jaar 2015 door het bestuur 
is opgesteld en officieel door de Raad van Toezicht is vastgesteld.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING
Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij 
hieronder anders is vermeld.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaf-
waarde, onder aftrek van afschrijvingen die zijn gebaseerd op de 
geschatte economische levensduur. Het afschrijvingspercentage als 
percentage van de aanschafwaarde is 33,3%.

Materiële vaste activa
“De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, 
onder aftrek van afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur.
De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaf-
waarde:
Verbouwingen 33%
Inventaris en Inrichting 20%
Hardware 33%
Vervoermiddelen 20%
Actiematerialen 33%”

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde. Indien 
noodzakelijk is een voorziening voor incourante voorraad opgenomen.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar 
nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Effecten
De effecten worden gewaardeerd op basis van de reële waarde. 
Wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de staat 
van baten en lasten. In de eerste periode van waardering worden 
toerekenbare transactiekosten als last in de staat van baten en lasten 
verwerkt.

Bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen
Het vermogen is gevormd uit overschotten van baten en lasten. 

De continuïteitsreserve is bestemd voor het garanderen van de 
continuïteit van de stichting.  Het bestuur heeft hiertoe een deel van 
het vermogen bestemd met een maximum van 150% van de begrote 
jaarlijkse kosten werkorganisatie voor het volgende boekjaar. 

Bestemmingsreserve toekomstig wetenschappelijk onderzoek 
bestaat uit dat deel van het vermogen ter besteding aan de doelstel-
ling waarvoor nog geen specifieke toekenning voor een project heeft 
plaatsgevonden. Daarnaast is er een bestemmingsreserve voor het 
Prinses Máxima Centrum voor de inrichting van het onderzoeks-
laboratorium.

Binnen het vermogen is een gedeelte bestemd voor onderzoekslijnen 
van het Tom Voûte Fonds. Bij de fusie met het Tom Voûte Fonds is 
afgesproken dat deze onderzoekslijnen zullen worden voortgezet in 
2013 tot en met 2015. Voor de bedragen  voor onderzoeken waarvoor 
nog geen verplichting is aangegaan met de uitvoerende ziekenhuizen 
is een bestemmingsfonds gevormd.

Binnen het vermogen is een gedeelte bestemd voor de inrichting van 
het researchcentrum van het Prinses Máxima Centrum. Dit betreft het 
nog niet uitgegeven gedeelte van de opbrengsten van de Vrienden-
loterij.

Verplichtingen
Kortlopende verplichting is de verplichting aan doelstelling voor het 
volgende jaar
Langlopende verplichting is de verplichting aan doelstelling voor een 
periode van > 1 jaar

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
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Algemeen
Rekening houdend met de waarderingsgrondslagen wordt het 
resultaat bepaald als het verschil tussen baten uit eigen fondsenwer-
ving, uit acties van derden en de overige baten, verminderd met de 
bestedingen in het jaar. Tenzij anders vermeld worden de baten en 
lasten verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Baten uit eigen fondsenwerving
Onder de baten uit eigen fondsenwerving zijn verantwoord de baten 
uit donaties en giften, sponsoring, nalatenschappen, verkoop van 
goederen, veilingen en de overige acties georganiseerd door de 
stichting zelf.

In de jaarrekening zijn particuliere of bedrijfsmatige initiatieven tot 
inzamelingsacties die hebben geleid tot een donatie aan de stichting, 
verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving uit hoofde van dona-
ties, giften en schenkingen.

Donaties, giften en schenkingen worden verantwoord in het jaar 
waarin zij worden ontvangen.

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar 
waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Eventuele 
voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen 
verantwoord.

Lasten 
Onder de lasten van de stichting worden verstaan de overeenkomstig 
de doelstelling van de stichting in het boekjaar toegekende onder-
zoeksprojecten en de op het boekjaar betrekking hebbende kosten.

Toerekeningsgrondslagen 
De verdeling van functies aan doelstelling, voorlichting, eigen fond-
senwerving en beheer/administratie is op basis van tijdsverdeling per 
functie.

Kosten beheer- en administratie
Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie 
maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoe-
ring en niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving 
van baten.

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving zijn die kosten die de organisatie maakt 
in het kader van het werven van baten en niet worden toegerekend 
aan de doelstelling.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Kosten doelstelling
Kosten doelstelling zijn die kosten die de organisatie maakt in het 
kader van de doelstelling en niet worden toegerekend aan de kosten 
beheer- en administratie of de werving van baten.

KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte 
methode (weergave van de kasstroom uit operationele activiteiten 
door vanuit een winstbegrip (bedrijfsresultaat) correcties toe te 
passen voor resultaatsposten die geen operationele kasstroom met 
zich meebrengen en voor kasstromen die in de betreffende periode 
geen resultaatspost zijn)
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TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA  

Immateriële vaste activa    
Het verloop van de immateriële vaste activa in 2015 is als volgt:    
   Totaal  Software&website 
           applicaties    

  €  €

Stand begin boekjaar    
Aanschafwaarde   71.869    71.869 
Cum. Afschrijvingen t/m 2014   1.767    1.767 
Boekwaarde   70.102 

 
  70.102 

   
 

Boekwaarde      

Mutaties in boekjaar
Investeringen   -      -   
Desinvestering   -      -   
Afschrijvingen   23.957    23.957 
  23.957-   23.957-    

Stand ultimo boekjaar
Aanschafwaarde    71.869    71.869 
Cum. afschrijvingen t/m 2015   25.724    25.724     

Boekwaarde   46.145    46.145     

Materiële vaste activa    
Het verloop van de materiële vaste activa in 2015 is als volgt: 
 Totaal Inventaris en Verbouwing Transport Actie-
  computers  -middelen materialen
   

    

  € € € € E

Andere vaste bedrijfsmiddelen
Stand begin boekjaar
Aanschafwaarde  159.214   57.000   39.112   24.788   38.314 
Cum. Afschrijvingen t/m 2014  86.569   45.479   30.646   4.200   6.244 
      

Boekwaarde  72.645   11.521   8.466   20.588   32.070 
      

Mutaties in boekjaar
Investeringen  18.625   6.729   -      -     11.896 
Desinvestering  1.350-  1.350-  -     -     -   
Afschrijvingen  28.756   6.061   3.175   4.437   15.084 
      

   3.741   682-  3.175   4.437   3.188-
      

Stand ultimo boekjaar
Aanschafwaarde   176.489   62.379   39.112   24.788   50.210 
Cum. afschrijvingen t/m 2015  115.325   51.540   33.821   8.636   21.328 
      

Boekwaarde  61.164   10.839   5.291   16.152   28.882 
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  Totaal Lening u/g  Overige
   Prinses Máxima leningen u/g
   Centrum     

 
Financiële vaste activa 
Stand begin boekjaar   1.258.317   1.200.000   54.317 
Aflossing   3.750-  -     3.750-    

 
Boekwaarde einde boekjaar   1.250.567   1.200.000   50.567     

 
De uitgegeven lening aan het Prinses Máxima Centrum is in 2 delen uitgegeven. Het eerste deel à € 500.000 is in 2011 uitgegeven.  
Het tweede deel à € 700.000 is in 2012 uitgegeven. 

De looptijd van de lening is 1 november 2011 tot 1 februari 2015. De lening is in maart 2015 verlengd voor 5 jaar tot 1 februari 2020.  
De voorwaarden zijn ongewijzigd.  

De rente die over deze lening verschuldigd is bedraagt 4% per jaar. Er wordt op kwartaalbasis rente geïnd. De lening is achtergesteld.
De geldnemer is vrijgesteld van aflossingen zolang zijn exploitatie nog niet is gestart (verwachte startdatum januari 2018).

De overige leningen u/g betreft een lening die is aangegaan per 1 mei 2005 tot 1 mei 2030. Op de lening wordt een rente van 5% ontvangen.  
De aflossing van mei 2015 is verantwoord onder de kortlopende vorderingen. 

VLOTTENDE ACTIVA 
 31 december 2015  31 december 2014
VOORRADEN

 
 

  

Voorraden verkoopartikelen  134.806    245.297    

VORDERINGEN   
Overige vorderingen 
Debiteuren  8.531    46.845 
Vooruitbetaalde kosten  103.419    206.291 
Te ontvangen rente en aflossing lening u/g  12.214    5.686 
Te ontvangen rente  355.399    447.912 
Te ontvangen baten  2.206.849    -   
Overige vorderingen  20.499    20.139    

  2.706.911    726.873    

Op de post debiteuren is een bedrag van € 6.154 als voorziening voor oninbare debiteuren in mindering gebracht. De te ontvangen baten à 
€ 2.206.849 zijn ontstaan door ontvangen baten in 2016 die betrekking hebben op 2015. De betreffende baten zijn dan ook verantwoord in de 
jaarrekening van 2015. Het gaat om een aantal nalatenschappen (€ 75.000), een bate uit de vriendenloterij (€ 460.624) en baten uit verschil-
lende Kika acties (€ 1.671.225)
  
Effecten     
Aandelen  -      -   
Vastrentende waarden  29.890     927.957  

 

  

   29.890    927.957  
 

  

Dit betreffen obligaties met een looptijd tot en met 2016. Deze obligaties behoren tot de beleggingsportefeuille welke door de fusie met het 
Tom Voute Fonds binnen KiKa zijn ingebracht. Er zullen geen nieuwe obligaties en/of aandelen door KiKa worden aangekocht. Door aflossing zal 
de belegde waarde in obligaties afnemen tot nihil. In 2015 zijn de meeste effecten verkocht. De opbrengsten zijn overgeheveld naar liquiditeits-
rekening.
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 31 december 2015  31 december 2014 
 

  

LIQUIDE MIDDELEN 
Kas  5.408    2.940 
ING  1.144.334    5.086.099 
Rabobank  30.995.447    9.156.748 
ABN AMRO Mees Pierson c.q. ABN AMRO  5.667.975    8.926.863 
ASN Bank  5.068.580    5.213.841 
Staalbankiers  341.870    154.167 
Van Lanschot  2.668.510    5.104.721 
Termijn deposito’s  10.000.000    10.000.000 
    
  55.892.124    43.645.379    

De bandbreedte van de rente bedraagt tussen de 0,1% en 2,00%. De looptijd van alle rentes op spaarrekeningen is variërend en te allen
tijde kortlopend.
Van het totale saldo aan liquide middelen per ultimo 2015 (€ 55.892.124) staat er € 54.101.119 op spaarrekeningen. De saldi op deze  
spaarrekeningen is direct opeisbaar m.u.v. de termijndeposito’s en de dekkingsrekening t.b.v. de bankgarantie € 13.125. 

Deposito’s Bedrag Looptijd Rente
Staalbankiers 42928 5.000.000 18-02-16 2,00%
Staalbankiers 43017 5.000.000 03-05-16 1,75%

RESERVES EN FONDSEN  
Reserves 
Continuïteitsreserve
Stand begin boekjaar   2.000.000 

Onttrekking vanuit resultaatverdeling   -   
Toevoeging vanuit de continuïteitsreserve   -   
  
Stand einde boekjaar   2.000.000 
   
De continuïteitsreserve is de bestemming van het vermogen om de continuïteit  van de Stichting te kunnen garanderen. Hiervoor is door het 
bestuur een deel van het vermogen bestemd met een maximum van 150% van de begrote jaarlijkse kosten werkorganisatie voor het volgende 
boekjaar. 
  
Bestemmingsreserve toekomstig wetenschappelijk onderzoek  
Stand begin boekjaar   6.010.683 
Onttrekking   -   
Toevoeging   -   
  
Stand einde boekjaar   6.010.683 
  
Bestemmingsreserve Prinses Máxima Centrum
Stand begin boekjaar   -   

Onttrekking   -   
Toevoeging   1.177.351 
  
Stand einde boekjaar   1.177.351 
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Bestemmingsfonds onderzoekslijnen TVF  
Stand begin boekjaar  - 
  
Onttrekking   -
Toevoeging   -   
  
Stand einde boekjaar   -   
   
Binnen het vermogen is een gedeelte bestemd voor onderzoekslijnen van het Tom Voûte Fonds. Bij de fusie met het Tom Voûte Fonds is 
afgesproken dat deze onderzoekslijnen zullen worden voortgezet in 2013 tot en met 2015. In 2014 zijn voor deze onderzoeken verplichtingen 
aangegaan.  
  
Bestemmingsfonds PMC Vriendenloterij  
Stand begin boekjaar   -   
  
Onttrekking   -   
Toevoeging   428.090 
  
Stand einde boekjaar   428.090 
   
 
Aan de steun van de Vriendenloterij ligt de afspraak ten grondslag dat opbrengsten uit de Vriendenloterij direct ten goede komen aan de  
inrichting van het researchinstituut van het Prinses Máxima Centrum. Het nog niet bestede deel van de opbrengsten van de Vriendenloterij  
wordt toegevoegd aan het bestemmingsfonds, zodat toekomstige besteding conform deze afspraak gewaarborgd blijft.
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LANGLOPENDE SCHULDEN
   Goedgekeurde Vrijval Betaald Correctie i.v.m. Restant
  Verplichting projecten Projecten in wijziging projecten verplichting
  1-1-2015 2015 2015 2015 2015 (3) 31-12-2015       

Erasmus MC + Sophia te Rotterdam 2.807.559  360.768   136.479   1.275.961   96.365  1.659.522
UMCG te Groningen 377.611  -     -     283.949   1- 93.663
Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum Leiden 203.406  270.000   8.406   -     0- 465.000
Vu Medisch Centrum Adam 659.420  705.408   -     350.789   0  1.014.039
Wilhelmina Ziekenhuis Utrecht 909.909  580.214   -     270.447   213.790  1.005.886
UMC St Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen 1.326.064  -     -     498.852   1- 827.213
Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam 3.374.892  1.051.426   27.954   1.200.529   614.602  2.583.233
Samenwerkingsprojecten (7 centra, SKION) 4.107.722  -     15.821   1.578.627   698.511- 3.211.785
Prinses Máxima Centrum (1) & (2)  1.517.440   1.686.712   125.874   54.194   226.244- 3.250.328
Draag je steentje bij  260   -     -     -     -    260
Realisatie researchcentrum/inrichting Prinses Máxima Centrum  22.061.329   13.500.000   -     400.000   -    35.161.329     

  

 

  37.345.612  18.154.528   314.534   5.913.348   0  49.272.258

Te betalen in komend boekjaar 6.920.077  -     -     -      27.583.444       
  

 

Langlopende verplichting 30.425.535  18.154.528   314.534   5.913.348   0   21.688.814        

Voor een volledig inzicht in de projectverplichtingen is in bovenstaand projectoverzicht het totaal van lang en kortlopende verplichtingen 
gezamenlijk weergegeven. Verplichtingen waarvan de betalingen in het komende boekjaar zullen plaatsvinden, zijn vervolgens als kortlopende 
verplichting opgenomen.
(1)  In de jaarrekening van 2014 stond  Project opzet research PMC (proj.nr. 178) nog separaat vermeld. De beginstand van 2015 à €117.440 

staat nu bij PMC.
(2)  In de jaarrekening van 2014 staat progr. 171 met een budget van € 1.400.000. In 2015 is dit budget verlaagd met € 58.420. Dit getal is als 

correctie opgenomen in dit overzicht onder PMC.
(3)  In 2015 is het een aantal keren voorgevallen dat toegekende projecten aan een bepaald onderzoekscentrum zijn overgegaan naar een ander 

onderzoekscentrum.
  31 december 2015  31 december 2014
KORTLOPENDE SCHULDEN 
Crediteuren   1.546.268    1.032.641 
Nog te betalen kosten   39.604    142.450 
Nog te betalen accountantskosten   9.450    7.949 
Nog te betalen onderzoeksprojecten   27.583.444    6.920.077 
Omzetbelasting   28.957    67.811-
Loonheffing en sociale premies   -      3.501 
Vooruitontvangen bedragen   22.039    25.509 
Reservering vakantiedagen   15.000    11.038 
Personeel   -      2.905      

   29.244.762    8.078.259
 

   

In de crediteuren is een aantal facturen van onderzoeksinstellingen opgenomen die einde 2015 zijn ontvangen. In de langlopende schulden
zijn ze echter wel meegenomen als zijnde ‘betaald project’ in 2014. Dit verklaart het hoge bedrag aan crediteuren.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen  
Huurverplichting
Inzake de huur van het pand aan de  Groen van Prinstererlaan 99, te Amstelveen is er een bankgarantie afgegeven € 13.125.   
Met ingang van 1 september 2014 is het huurcontract verlengd voor 3 jaar. De huurverplichting bedraagt € 43.000 per jaar.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING Werkelijk  Begroot Werkelijk Begroot
 2015 2015* 2014 2016 

 

   

Baten uit reguliere eigen fondsenwerving  
Donaties, mailingacties, initiatieven, giften en schenkingen  18.321.570    15.234.447 
KiKa acties  3.323.547    1.573.584  
 

   

   21.645.117   19.700.000   16.808.031   22.000.000 

KiKa acties betreffen o.a. de Kunstveiling, Run for KiKa (incl. New York Marathon), Giro di KiKa, Golfdag, Avond4Daagse en de Dam-tot-Damloop.
 
Verkoop artikelen 
Verkoop artikelen netto omzet  451.304    503.069 
Verkoop artikelen kostprijs  231.520    284.799    

 

   

Verkoop artikelen bruto winst  219.784   200.000   218.270   -         

Totaal baten uit reguliere eigen fondsenwerving  21.864.901   19.900.000   17.026.301   22.000.000      

Baten actie ‘Draag je steentje bij’  -   -     493.169  -   

Dit betreft baten welke zijn behaald met de actie ‘Draag je steentje bij’ in 2013. Het betreft een actie voor de realisatie van de bouw van het 
Prinses Máxima Centrum. In 2014 zijn donaties voor dit doel blijven binnenkomen.
 
Totaal baten uit eigen fondsenwerving  21.864.901   19.900.000   17.519.470   22.000.000     

BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN      
Vriendenloterij   1.858.250   -     1.122.336   -   
Overige acties derden  76.000   -     445.927   -  

 

   

  1.934.250   -     1.568.263   -   
     

BATEN UIT BELEGGINGEN
Bankrente  534.875   500.000   631.651   -   
Rente leningen u/g  50.778   50.966 
Ontvangen dividend  -     -   
Koersresultaat aandelen  8.644-  -   
Ontvangen couponrente/provisie  19.750   14.304 
Herwaardering lening u/g  -     -   
Overige rente en/of baten  682   -   
 

   

  597.441   500.000   696.921   500.000 
 

   

Totale baten  24.396.592   20.400.000   19.784.654   22.500.000  
 

   

De afwijking van de gerealiseerde totale baten ten opzichte van de begroting is voornamelijk veroorzaakt door hogere gerealiseerde opbrengsten 
uit  fondswervingsacties. Tevens zijn de opbrengsten uit nalatenschappen toegenomen.

* De opgenomen begroting 2014 betreft een herziene begroting
**  Op de begroting 2015 is geen accountantscontrole toegepast.
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KOSTEN  

Besteed aan doelstelling Werkelijk  Begroot Werkelijk Begroot
Toegekende projecten 2015 2015* 2014 2016** 

 

   

Erasmus MC + Sophia te Rotterdam 224.289    971.547 
UMCG te Groningen  -   
Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum Leiden  261.594    187.383 
Vu Medisch Centrum Adam  705.408    327.996 
Wilhelmina Ziekenhuis Utrecht  580.214    -   
UMC St Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen  -      566.029 
Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam  1.023.472    1.489.812 
Samenwerkingsprojecten (7 centra, SKION)  15.821-   355.588 
Draag je steentje bij  -      435.881 
Realisatie researchcentrum/inrichting Prinses Máxima Centrum  13.500.000    22.061.329 
Prinses Máxima Centrum  1.560.838    2.400.000 

 

   

   17.839.994   14.945.847   28.795.565   16.493.441  
     
Kosten onderzoek   38.304   85.000   35.088   -   
Kosten voorlichting  411.449   -     38.926   -    

 

   

   18.289.747   15.030.847   28.869.579   16.493.441     

 
De bestemmingsreserve Prinses Máxima Centrum is in 2014 omgezet tot een contractuele verplichting.    
     
 
Wervingkosten baten uit eigen fondsenwerving (publiciteit en communicatie)  
Kosten actie ‘Draag je steentje bij’  -     -     57.288   -   
Kosten databasebeheer en management  39.343   55.000   36.833 
Kosten drukwerk, porto, adressenbestand  257.210   55.000   26.474   40.000 
Marketingkosten derden  3.225.492   3.320.000   3.314.872   4.300.000 
Kosten KiKa acties  304.103   100.000   225.800   75.000 
Kosten vrijwilligers/communicatie  29.109   15.000   12.715   25.000 
Overige communicatie/fondsenwervingkosten  31.511   288.000   -     100.000  

 

   

   3.886.768   3.833.000   3.673.982   4.540.000      

 
In 2013 heeft de actie ‘Draag je steentje bij’ voor de realisatie van het Prinses Maxima Centrum geleid tot een incidentele toename van de 
wervingskosten. In 2014 heeft een extra investering in de donateurswerving plaatsgevonden.
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 Werkelijk  Begroot Werkelijk Begroot
 2015 2015* 2014 2016**
  

   

Wervingkosten baten uit acties van derden 
Vriendenloterij  -      694.246 
Overige acties derden  -      273.446   

 

   

  -     -     967.692   -       

De lasten van overige acties derden betreft de kosten die samenhangen met de verkoop en verzending van de KiKa beren voor de actie van de 
Vriendenloterij.

Personeelskosten 
Brutoloon  729.375   713.000   631.791 
Sociale lasten  146.479   135.000   137.239 
Pensioenpremies  80.183   90.000   72.979 
Overige personeelskosten  58.937   67.000   78.682 
Ontvangen ziekengeld  26.259-  25.000-  

 

   

  988.715   980.000   920.691   983.781      

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. KiKa volgt de VFI richtlijn voor de bezoldiging van de directie.

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2015 waren er gemiddeld 14 fte werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2014: 12,5 fte). In totaal 
waren 18 werknemers in dienst per einde 2015.

Bezoldiging directie Kika
Functie Algemeen Directeur Zakelijk directeur
Dienstverband Onbepaalde tijd Onbepaalde tijd
Werkzaam Gehele boekjaar t/m 30-11-2015
Uren per werkweek 36 uur 36 uur
Parttime percentage 100% 100%

Bezoldiging in euro’s
Jaarinkomen:
Bruto loon/salaris  118.137   107.389 
Vakantiegeld  8.391   7.692 
Eindejaarsuitkering  8.741   6.556 
Extra vergoeding  -     -   
  135.269   121.636 

SV lasten werkgeversdeel  12.752   11.673 
Belastbare vergoedingen / bijtellingen  -     -   
Pensioenlasten OP premie deel  21.261   18.588 
Pensioenlasten PP premie deel  1.347   -   
Overige beloningen op termijn  -     -   
Uitkeringen beëindiging dienstverband  -     -   

 

 

  35.360   30.261    
 

* De opgenomen begroting 2014 betreft een herziene begroting
** Op de begroting 2015 is geen accountantscontrole toegepast.     
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 Werkelijk  Begroot Werkelijk Begroot
 2015 2015* 2014 2016**
  

   

Huisvestingskosten   65.717   85.000   76.890   68.035  
 
    

Auto- en andere vervoerskosten  11.341   -     5.592   -   
 
    

Kantoor- en algemene kosten
Kantoorbenodigdheden  5.586  10.000   5.933 
Representatiekosten  10.726   -     24.383 
Kantoorkosten  95.480  189.500   135.449 
Bestuur c.q. bestuur- en secretariaatskosten  6.483   -     1.893 
Accountants-, administratie-, en advieskosten  80.634   120.000   109.801 
Bankkosten   142.475  113.653   159.980 
Overige algemene kosten  7.851  10.000   7.958 
Kas- en afrondingsverschillen  22   -     -   
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren  1.726   -     -    

 

   

  350.983   443.153   445.397   366.245
 
    

Afschrijving en rente
Afschrijvingskosten  54.064   28.000   26.255   48.498 

 

   
  

  54.064   28.000   26.255   48.498    

Totale kosten  23.647.334   20.400.000   34.018.386   22.500.000    
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VERDELING KOSTEN TEN OPZICHTE VAN DE OPBRENGST

 Werkelijk  Begroot Werkelijk Begroot
 2015 2015* 2014 2016**    

Personeelskosten  343.282   347.006   331.448  340.258 
Overige kosten   3.846.974   3.946.883   3.789.926  3.894.137 
Kosten uit eigen fondsenwerving  4.190.256   4.293.889   4.121.374  4.234.394   

 

   

Baten uit eigen fondsenwerving   21.864.901   19.900.000   17.519.470   22.000.000      

in % van baten uit eigen fondsenwerving 19,16% 21,58% 23,52% 19,25%
CBF norm = gemiddelde 3 jaar max. 25%. Het gemiddelde van KiKa van de afgelopen 3 jaar is 21,56%.   
   
Besteed aan doelstelling   19.173.494   15.900.845   29.589.770   17.328.258 
Totaal baten   24.396.592   20.400.000   19.784.654   22.500.000
   
Bestedingen als percentage van totaal van baten  78,59% 77,95% 149,56% 77,01%
   
Het percentage ‘besteed aan doelstelling’ is in 2014 hoger dan in voorgaande jaren daar de bestemmingsreserve die KiKa de afgelopen jaren 
heeft opgebouwd ten behoeve van de realisatie van het Prinses Máxima Centrum in 2014 heeft omgezet in een contractuele verplichting voor de 
realisatie van het researchcentrum.   
   
Kosten administratie en beheer   
Personeelskosten 105.028 105.578 103.117 105.578 
Overige kosten  36.078 50.014 44.146 50.014   

 

   

Totaal 141.106 155.593 147.263 155.593 
 

   

Totaal lasten incl. besteding aan doelstelling 23.647.331 20.400.000 34.986.078 22.500.000    

Kosten in percentage van het totaal aan lasten 0,60% 0,76% 0,42% 0,69%
   
* De opgenomen begroting 2014 betreft een herziene begroting
** Op de begroting 2015 is geen accountantscontrole toegepast. 
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OVERIGE GEGEVENS     
Besluit bestemming van het resultaat      
      
Door de Raad van Toezicht wordt voorgesteld het resultaat over 2015 als volgt te bestemmen.      
     
Toevoeging/ onttrekking aan:    
Bestemmingsreserve toekomstig wetenschappelijk onderzoek  1.177.351 
Bestemmingsreserve Prinses Máxima Centrum  -   
Bestemmingsfonds onderzoekslijnen TVF -   
Bestemmingsfonds PMC Vriendenloterij 428.090-
      
Saldo der baten en lasten boekjaar   749.261
    
     
Bovengenoemd voorstel is in de jaarrekening verwerkt.     
     
     
Gebeurtenissen na balansdatum     
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die nadere informatie geven over     
de feitelijke situatie per balansdatum.      

     
Controleverklaring      
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Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze  
algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.

Oranje Nassaulaan 1 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

 

Telefoon 020 571 23 45 

E-mail info@dubois.nl 

www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Stichting Kinderen Kankervrij te Amsterdam. 

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2015 van  
Stichting Kinderen Kankervrij te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening 
bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 
2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, 
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met 
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 
“Fondsenwervende instellingen”. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op 
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming 
met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit 
vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat 
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 
belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van 
controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De 
geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat 
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude 
of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne 
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening 
en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controle-
werkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen 
over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle 
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van 
de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld 
van de jaarrekening. 



Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van Stichting Kinderen Kankervrij te Amsterdam per 31 december 2015 en van het resultaat over 
2015 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 
“Fondsenwervende instellingen”. 

Amsterdam, 25 augustus 2016   Dubois & Co. Registeraccountants 

      Origineel getekend door:  
G. Visser RA 
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