VEELBELOVEND
Tim Wolfs onderzoekt nu de effecten van behandelingen met
donorstamcellen bij vroeggeborenen en kinderen geboren met een
tekort aan zuurstof. ‘De onderzoeksresultaten zijn veelbelovend’, zegt
Tim Wolfs na zes jaar onderzoek. ‘Stamcellen remmen de ontstekingen
af en bevorderen de weefselgroei. Als de kans op vroeggeboorte groot
is, kunnen we al tijdens de zwangerschap stamcellen toedienen. We
zijn echter nog ver van een doorbraak. Daarvoor is meer onderzoek
nodig. En dus financiering. Geld is helaas schaars; we hebben echt
bijdragen nodig van bijvoorbeeld een Health Foundation. Zo’n Tour
de Lique is een geweldig initiatief. Met de donaties kunnen we weer
stappen maken. Een bijdrage in ons onderzoek is een investering in
kinderen en dus in onze toekomst.’

Bob Weijs en Jeroen Vermeulen
verkennen alvast de startplaats
van de Tour de Lique aan het
Debyeplein voor de hoofdingang
van het Maastricht UMC+.

Tour de Lique:

netwerken en
onderzoeksgeld inzamelen
Op zondag 15 september fietsen weer een paar honderd mensen mee in de Tour de Lique, een evenement van
Kinderonderzoekfonds Limburg om geld op te halen voor de financiering van onderzoek in het Maastricht UMC+ om
hersenschade bij te vroeg geboren kinderen te voorkomen. Onder de fietsers opvallend veel artsen, onderzoekers,
verpleegkundigen en andere medewerkers van het Maastricht UMC+.

KOSTENPOST
Het lijkt weinig, vierhonderd te vroeg geboren baby’s met serieuze
problemen. Tim Wolfs: ‘Hersenschade is niet altijd direct zichtbaar.
Niet helemaal ontwikkelde hersenen kunnen tientallen aandoeningen
veroorzaken variërend van een leerachterstand tot spasmen, epilepsie
en blijvende invaliditeit. Problemen die helaas niet beperkt blijven
tot de relatief kleine groep baby’s die hier behandeld wordt, maar
waarmee vele duizenden mensen kampen. Kinderen met een slechte
start in het leven vormen een enorme kostenpost. Het gaat om vele
duizenden kinderen.’
UNIEK
Kinderneuroloog Jeroen Vermeulen weet precies wat Tim Wolfs
bedoelt. Hij krijgt de peuters en kleuters in zijn spreekkamer. ‘We
behandelen deze kinderen veelvuldig’, zegt hij. ‘Onder meer met diepe
hersenstimulatie en andere therapieën. Voorkomen zou uiteraard veel
beter zijn. Daarom ondersteun ik het onderzoek van collega Tim Wolfs
van harte.’
Jeroen Vermeulen kan er tot zijn spijt niet bij zijn de vijftiende
september. ‘Ik geef net die dag een lezing in Los Angeles tijdens een
specialistencongres over cerebrale parese oftewel hersenverlamming.
Heel jammer dat ik niet kan meefietsen. Tour de Lique is een uniek,
kleinschalig evenement met grote impact. Je spreekt ouders van
patiënten, collega’s en deze keer ook de kinderen zelf die meedoen
aan de juniortour. Volgend jaar ben ik zeker van de partij. Ik zou tegen
iedereen willen zeggen: doe mee of steun in elk geval.’
GOUD
Bob Weijs sluit zich van harte aan bij die oproep. ‘Organisaties als
Kinderonderzoekfonds Limburg zijn goud waard. Ze zorgen met
de steun van alle gevers en deelnemers voor een bijdrage aan dit
onderzoek en brengen met evenementen en acties mensen bij elkaar.
Patiënten, familie, vrienden en artsen. Heel belangrijk.’

Zondag 15 september
Tour de Lique 2019 en
Tour de Lique Junior
Tour de Lique is een fietstocht voor iedereen, jong en
oud, in Zuid-Limburg met het Maastricht UMC+ als
start- en finishplaats. Ook dit jaar gaan we fietsen om zo
veel mogelijk geld op te halen voor onderzoek door het
Maastricht UMC+ naar nieuwe behandelingsmethoden
voor kinderen met hersenschade na de geboorte. U fietst
toch ook mee?!

HOE ZIET DEZE DAG ERUIT?
• 09.00 uur start 120 kilometer.
• 09.15 uur start 80 kilometer.
• 09.30 uur start 40 kilometer (geschikt voor e-bikes,
stadsfietsen, tandems et cetera).
• Vanaf 12.30 uur gezonde lunch voor tien euro per
persoon waarvan een deel naar het onderzoek gaat.

TOUR DE LIQUE JUNIOR
Dit jaar organiseren we voor het eerst de Tour de Lique
Junior met RaceRunner. Aansluitend na de finish van de
Tour de Lique vindt om 14.00 uur de juniortour plaats. Een
unieke tocht waar alle kinderen aan mee kunnen doen,
ongeacht hun beperking. Kinderen met een beperking
kunnen gebruikmaken van speciale RaceRunners.

AANMELDEN

Ga naar www.tourdelique.nl.

Door Jos Cortenraad | Fotografie Henry Peters

Bob Weijs is cardioloog, gespecialiseerd in hartritmestoornissen.
Hij is zondag 15 september weer van de partij als in de ochtend de
eerste groepen starten voor hun fietstocht van veertig, tachtig of
honderdtwintig kilometer. ‘Zeker weten’, zegt hij, ‘ik steun graag het
onderzoek van mijn collega’s, maar ook omdat het zo’n leuk, intiem
evenement is. Kleinschalig en absoluut niet prestatiegericht. Ik fiets
graag hard, maar die dag dus niet.’
Als cardioloog heeft Bob Weijs in principe geen relatie met
het onderzoek waarvoor deze dag geld wordt ingezameld.
‘Nee, dat klopt. Maar mijn vrouw is als kinderarts betrokken bij
Kinderonderzoekfonds Limburg. Daarnaast stimuleer ik uiteraard
lichaamsbeweging. Het geeft een fit en energiek gevoel en het is
goed voor hart en bloedvaten. Deze toertocht biedt me tegelijkertijd
de mogelijkheid om heel informeel contact te leggen met andere
artsen en medewerkers binnen het Maastricht UMC+. Er wordt in
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ons ziekenhuis zo veel goed onderzoek gedaan, we kunnen veel van
elkaar leren. In het dagelijkse leven is daar amper tijd voor. Nu kun je
tijdens het fietsen heel ongedwongen over het vak praten. Dat zijn
fijne bijkomstigheden, maar bovenaan staat natuurlijk het steunen
van het onderzoeksdoel.’
HERSENSCHADE
Hij doelt op het onderzoek van Tim Wolfs dat zich richt op het
voorkomen van hersenschade bij pasgeborenen met een slechte
start in het leven. ‘Deze slechte start in het leven kan diverse
oorzaken hebben, waaronder vroeggeboorte en zuurstofgebrek
rondom de bevalling. Baby’s met een slechte start in het leven
hebben een vergrote kans op problemen met hun organen,
waaronder de hersenen’, aldus Tim Wolfs. ‘Gelukkig krijgt niet ieder
kind problemen, maar ongeveer vierhonderd keer per jaar gaat
het wel mis en is er sprake van cerebrale parese met ernstige
gevolgen.’

Kinderonderzoekfonds Limburg
Wilt u dit onderzoek van Kinderonderzoekfonds Limburg steunen of Tour de Lique sponsoren? Dan kan dat door een
bijdrage over te maken op bankrekening NL64 INGB 0657 5494 52. Of kijk op www.kinderonderzoekfondslimburg.nl
onder Doneer online. Voor meer informatie over Tour de Lique ga naar www.tourdelique.nl.
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