Het allereerste dat vroeger bij aanvang van een studie in de introductieles tegen je werd gezegd:
‘Kijk maar even naar links en naar rechts. Eén van de mensen die naast je zit, zit er over een jaar
niet meer omdat hij of zij gestopt is met de studie.
Eén op de drie mensen krijgt ooit in hun leven kanker. In Nederland jaarlijks in totaal ongeveer
110.000 mensen, 12 mensen per uur! Mensen zoals u en ik, met partners, kinderen, ouders, broers,
zussen, vrienden en vriendinnen. En het is de vraag wie er over een jaar nog zit…

In Nederland krijgen twaalf mensen per uur kanker.
We hebben uw steun nodig om te kunnen veranderen!
Inspire2Live: belang patiënt voorop!
Inspire2Live staat op tegen ziekenhuizen die niet geschikt zijn om bepaalde vormen van kanker te
behandelen, dat toch doen en daardoor levens verspelen. Patient Advocates organiseren goede en
objectieve informatieverstrekking over de juiste plekken voor behandeling, zodat patiënten en (huis)
artsen gefundeerde keuzes kunnen maken. Inspire2Live geeft tegengas als blijkt dat goedkope
medicijnen extreem duur worden verkocht en daardoor niet voor iedereen beschikbaar zijn. De
complexe medische wereld en besluitvorming, de veelheid aan organisaties, belangentegenstellingen
en versplintering van taken en verantwoordelijkheden; Inspire2Live plaatst ze op de agenda van de
politiek. Inspire2Live zet artsen, verzekeraars, ziekenhuizen en andere instanties die óver de patiënt
en niet mét de patiënt praten met elkaar en de patiënt aan tafel. Het gaat om het dienen van het
primaire doel: de kwaliteit van leven van patiënten met kanker en hun dierbaren verbeteren.
Dát is Inspire2Live, de Nederlandse Patient Advocacy groep, met inmiddels 35 patient advocates in
Nederland en tien in andere landen. Patient Advocates zijn mondige en goed opgeleide mensen, vaak
zelf patiënt, vaak werkzaam in de medische sector. Zij zetten zich zonder vergoeding in voor
preventie, verreweg de goedkoopste en meest doeltreffende maatregel tegen kanker. Ongeveer 50%
van de kankergevallen is te voorkomen. Patient Advocates oefenen steeds dwingender druk uit op de
overheid om onderwerpen die samenhangen met preventie, zoals het verbod op de verkoop van
tabak, daadwerkelijk op te pakken.
Ook het aanpassen van huidige diagnostiek methodes is een aandachtspunt. Er zijn steeds
veelbelovender technieken op basis van genetica en immunologie, die niet binnen de conventionele
pathologie/diagnostiek en in de ontwikkeling en toepassing van medicijnen zijn in te passen.
Inspire2Live organiseert multidisciplinaire afspraken en projecten om dat te doorbreken. Andere
voorbeelden hebben te maken met gebrek aan creativiteit met betrekking tot onderzoek.

Inspire2Live heeft al een aantal malen een nieuwe en succesvolle impuls aan onderzoeken weten te
geven. Maar ook zaken als kennisdeling, nazorg waar te weinig aandacht aan wordt besteed, het
organiseren van congressen en bijeenkomsten en het schrijven van publicaties worden door
Inspire2Live voortvarend opgepakt.
Uw donatie redt levens, zo simpel is het...
Inspire2Live accepteert geen middelen van de industrie of instellingen die een financieel belang bij
de zorg voor patiënten hebben. Daarmee borgen we onze onafhankelijkheid en zijn we in staat
wetenschappelijke kennis en feiten te verzamelen en naar de beste oplossingen voor kankerpatiënten te -blijven- zoeken. Ook als die oplossing voor anderen (financieel) minder gunstig is.
Al ontvangen Patient Advocates geen loon of vergoeding, aan het ondernemen van belangrijke en
broodnodige activiteiten hangen wel prijskaartjes. Daarom hebben we geld nodig. Met uw donatie
helpt u ons een solide en open organisatie te bouwen waarin Patient Advocates ingezet worden in
een gelijke strijd voor de zorg van kankerpatiënten. Met respect voor alle stakeholders zien we de
patiënt wel graag op de eerste plaats en niet als werkvoorraad.
Wij nodigen u van harte uit ons te steunen. Inspire2Live is een ANBI-stichting, uw donatie is dus
fiscaal aftrekbaar. Steunen kan op allerlei manieren: jaarlijks, toezeggen van een jaarlijks bedrag voor
een periode van vijf jaar of infrequent doneren van een bedrag.
Uw donatie redt levens, zo simpel is het.

Uw donatie redt levens, zo simpel is het

Wilt u meer weten over Inspire2Live, verder lezen over onze concrete acties en successen, kennis
maken met onze patient advocates, onze financiële verslagen inzien of meer? Ga dan naar
http://www.inspire2live.org
Wilt u doneren? Dat kan op NL89 RABO 0135 6228 83 t.n.v. Inspire2Live!
Wilt u meer weten over het doen van een donatie? Neemt u dan contact op met Peter Kapitein. Tel.
+31652496099 of peter.kapitein@inspire2live.org

