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1. Algemeen 
De akte van oprichting van de stichting Longfibrose en Leukemie is gedateerd op 20-07-2018. 
De samenstelling van het bestuur is als volgt: 
Marianne Vergouw: voorzitter 
Leen Ouweneel: penningmeester 
George Vermeulen: secretaris 
In 2018 hebben we 2 vergaderingen belegd en in 2019 hebben we 4 vergaderingen belegd. 
Op 11 maart 2019 is de ANBI-status toegekend met terugwerkende kracht naar 20-07-2018. 
Er is ook een website opgericht: www.longfibrose-leukemie.nl 
 

2. Fondsenwerving en vermogensbeheer 
In 2019 zijn er 2 sponsoractiviteiten georganiseerd: 
- Wandeltocht bij Schoonhoven op 08-09-2019. Dit was een groot succes; er waren ongeveer          
80 deelnemers. 
- Uitvoering Messiah:  de Rotary Krimpenerwaard heeft op 14-12-2019 een uitvoering van de 
Messiah van Handel georganiseerd waarvan de opbrengst bestemd was voor de stichting. 
- giften en donaties; de opbrengsten hiervan kunt u zien in het Financieel overzicht 2019. 
 
Daarnaast zijn er inkomsten/toezeggingen  verkregen door: 
- subsidie van het Pendersfonds van de Longfibrose patiëntenvereniging. In eerste instantie 
zijn de contacten gelegd door de stichting. Vervolgens heeft het Erasmus MC een 
subsidieaanvraag ingediend bij eerdergenoemd fonds. De aanvraag is gehonoreerd en is een 
toezegging verkregen voor een subsidie van € 20.000. Deze wordt  direct verstrekt aan het 
Erasmus MC. 
 
 

3. Verwezenlijking doelstelling 

Het onderzoek dat de stichting wil subsidiëren is genaamd ‘Nieuwe genetische defecten bij 
telomeropathieën’ en wordt geleid door Dr. J.M.H. Verkerk, moleculair bioloog aan het 
Erasmus MC Rotterdam. Het onderzoek bestaat tot nu toe uit 2 fasen. De kosten van de 
eerste fase worden volledig gedekt door de bovengenoemde toezegging van het 
Pendersfonds van de Longfibrose patiëntenvereniging . 

Voor dit onderzoek is reeds een familie geïdentificeerd met longfibrose en hematologische 
afwijkingen. In deze familie zijn 9 patiënten aanwezig met longfibrose en/of 
myelodysplastisch syndroom (MDS) of acute leukemie.  

 

 

 



 

Er is een grote kans om in deze familie een nieuw genetisch defect te vinden omdat: 

- DNA beschikbaar is van 7 of meer patiënten 
- Genetische data van niet-aangedane familieleden kan worden toegevoegd 

- De combinatie longfibrose en MDS/leukemie zeer zeldzaam is 
 
Voor dit onderzoek zijn de deelnemers eenmalig bezocht door 2 artsen. Van alle deelnemers 
die met dit onderzoek meedoen wordt medische informatie en bloed verzameld en van 
sommige deelnemers ook een huidbiopt en overige lichaamsmaterialen. 

Zodra de eerste fase afgerond is, zal een aanvang gemaakt worden met de tweede fase van 
het onderzoek; genaamd ‘Nieuwe genetische afwijkingen bij telomeerziekten -  fase 2’. 

De kosten van deze onderzoeksfase zullen worden gefinancierd uit het batig saldo. 
Verwachting is dat het saldo toereikend is. 

Stand van zaken onderzoeken 
Op 16-11-2019 is het onderzoek daadwerkelijk gestart met de afname van bloed en een huidbiopt 
van een 20-tal familieleden. Het huidbiopt is alleen afgenomen bij familieleden die daadwerkelijk ziek 
zijn. Dit materiaal is inmiddels onderzocht in Duitsland en Canada. Hieruit is gebleken dat er, in een 
aantal gevallen sprake is van telomeerziekte binnen de familie. Verder onderzoek is nog gaande. 


