Aan: Bestuur van de Coöperatie NKOC

Amstelveen, 19 februari 2010

Van: Bestuur Kika Kinderen Kankervrij
KiKa, Stichting Kinderen Kankervrij heeft tot doel hoogwaardig onderzoek te financieren op het
gebied van de pediatrische oncologie. Kika verwerft haar middelen via sponsoring en giften door
particulieren en het bedrijfsleven. Meer dan 125000 donateurs en veleal dan niet commerciële
sponsoren hebben in 2009 ruim 10 miljoen Euro bijeengebracht, wederom een Forse groei. Uit

onderzoekblijkt dat de Nederlander Kika tot de meestsympathieke merken en organisaties
rekent. Momenteel financiert of co-financiert Kika meer dan 60 onderzoeksprojecten. De
verwachting is dat er vanaf 2015 rond de 15 miljoen Euro per jaar onderzoeksgeld beschikbaar
zal zijn vanuit Kika. Met het KWF worden uitstekende banden onderhouden en het beleid

afgestemd.
Kika heeft kennisgenomen van uw initiatief om de kinderoncologie in één centrum te
concentreren (het NKOC). Het Kika bestuur heeft uitgebreid gesproken met de leidende
behandelaars en de toponderzoekers en is met hun tot de overtuiging gekomen dat de vorming

van een dergelijk centrum leidt tot een Forse verbetering van de kwaliteit van onderzoek en
behandeling. Heel belangrijk voor Kika is ook de steun van de oudervereniging VOKK.
Naast voornoemde zaken heeft Kika nog een direct belang en die is dat het NKOC de

mogelijkheden voor Kika om (de resultaten van) kinderoncologisch onderzoek zichtbaar te maken
voor een b'reed publiek sterk vergroot. Kika schat dat hierdoor zeker 5 miljoen jaarlijks extra aan
onderzoeksgeld betrokken kan worden. Ook acht Kika de vorming van het NKOC van belang om
(inter)nationaal toponderzoekers aan te trekken en daarmee haar doelstelling om kinderkanker
voor 95% geneeslijk te verklaren.
Het Kika bestuur acht het om bovengenoemde redenen wenselijk een actieve impuls te geven aan
de vorming van het NKOC. Kika zal derhalve haar beleid voor de financiering van onderzoek
aanpassen en aileen die afdelingenen onderzoekers financieren die zichtbaar en actief de

vorming van het NKOC ondersteunen. Reeds gedane toezeggingen worden gewoon nagekomen
maar zonder actieve ondersteuning van het NKOC is vervolgfinanciering uitgesloten. Uitgangspunt
is dat Kika haar middelen exclusief beschikbaar stelt voor onderzoek uitgevoerd in of namens het
NKOC.

Overigens is de hoop en de verwachting dat dit geen consequenties zal hebben. Een
inventarisatie leert dat leidende onderzoekers en artsen het NKOC sterk steunen.

Het Kikabestuur feliciteert u van harte met de bereikte resultaten. Uw standvastigheid is
bewonderenswaardig. Kinderkanker geneesbaar verklaren is een prachtig streven!

Jaap

KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij)
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DE OPBRENGSTEN KOMEN TEN GOEDE AAN DE CENTRA VOOR KINDERONCOLOGIE: SOPHIA TE ROTTERDAM, EMMA TE AMSTERDAM: BEATRIX TE GRONINGEN, WILLEM.ALEXANDER TE LEIDEN,
VU MEDISCH CENTRUM TE AMSTERDAM, UMC ST RADBOUD TE NIJMEGEN EN HET WILHELMINA TE UTRECHT,

