
 

 

 

Wie is er volgend jaar nog in leven? 

Eén op de drie mensen krijgt tijdens zijn leven kanker. In Nederland komt dat neer op ongeveer 110.000 
per jaar, 12 mensen per uur! Mensen zoals U en ik, met partners, kinderen, ouders, broers, zussen en 
vrienden. De vraag is: wie is er volgend jaar nog in leven? 

 
Inspire2Live: Patiënten eerst!  
Inspire2Live wordt gevormd door zeer actieve (ex) kankerpatiënten en dierbaren van patiënten. Deze 
Patient Advocates zetten zich belangeloos in om ervoor te zorgen dat patiënten nu en in de toekomst 
toegang hebben tot de beste behandelingen. Inspire2Live zet zich ervoor in dat ziekenhuizen uitsluitend 
behandelingen verrichten voor types kanker waar ze voldoende ervaring mee hebben en beschikken over 
de nodige voorzieningen. Patient Advocates zorgen ervoor dat u toegang heeft tot goede en objectieve 
informatie over de beste centra  voor de behandeling van uw specifieke vorm van kanker, zodat U een 
weloverwogen, eigen keuze kunt maken. Medicijnen die te duur zijn, trage besluitvorming, de veelheid van 
organisaties, belangenconflicten, versplintering van taken en verantwoordelijkheden: het zijn allemaal 
zaken die door Inspire2Live op de politieke agenda geplaatst worden. Inspire2Live zorgt ervoor dat dokters, 
onderzoekers, verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen én patiënten aan één tafel zitten voor overleg. 
Ons doel: het verbeteren van het leven van patiënten met kanker en hun naasten en geliefden. 
De 35 Patient Advocates in Nederland en de 10 in andere landen zijn allemaal resultaatgerichte, 
onafhankelijke denkers, hoog opgeleid en goed geïnformeerd. Vaak zijn het zelf patiënten en vaak zijn ze 
werkzaam in de medische sector. Zij staan voor de rechten en het welzijn van alle kankerpatiënten en 
mobiliseren daarbij alle anderen. 
Circa 50% van alle kankergevallen kunnen voorkomen worden: Patient Advocates zetten steeds meer druk 
op de regering om effectieve preventieve maatregelen te nemen, zoals het verbieden van de verkoop van 
tabak. Het komt steeds vaker voor dat nieuwe veelbelovende methodes (onder andere gebaseerd op 
genetica en immunologie) niet worden toegepast omdat er nog gewerkt wordt binnen conventionele 
kaders van pathologie en diagnostiek en binnen de traditionele opvattingen over het testen en de 
toepassing van medicijnen. Inspire2Live organiseert multidisciplinaire afspraken en projecten om te laten 
zien dat dit doorbroken kan worden. Ook heeft Inspire2Live al meerdere keren gezorgd dat in onderzoek 
grote stappen werden gezet, door topexpertise vanuit verschillende gebieden bij elkaar te brengen. 
Inspire2Live bevordert de aandacht voor nazorg. Er worden regelmatig conferenties en thema-
ontmoetingen georganiseerd en publicaties geschreven. Op alle deelgebieden fungeert Inspire2Live als 
katalysator en aanjager van verbeteringen. 

Uw donatie redt levens. Zo simpel is het. 

Inspire2Live neemt geen geld aan van de medische industrie en daarvan afgeleide instellingen. Op deze 
wijze garanderen we dat we onafhankelijk kunnen handelen. Patient Advocates ontvangen geen loon of 
onkostenvergoeding. Maar voor diverse andere belangrijke acties is wel geld nodig. Met Uw donatie steunt 
U Inspire2Live bij datgene waar we het beste in zijn: de strijd voor de rechten van en de zorg voor 
kankerpatiënten. 

Inspire2Live is een ANBI stichting; Uw donatie is dus fiscaal aftrekbaar. 

Wilt U meer weten over Inspire2Live, zoals onze projecten en onze successen, kijk dan op inspire2live.org. 
Wilt U meteen doneren, klik dan hier. Meer informatie? Neem contact op met Peter Kapitein: 
+31652496099 of peter.kapitein@inspire2live.org. 
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