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Dit jaarverslag is een document waarin het SKOG bestuur als
stichtingsbestuur openbare verantwoording aflegt. Het is een summiere
opsomming van bestuursactiviteiten.
De inhoud en resultaten van de door de SKOG gefinancierde
onderzoeksprojecten is veel interessanter en dat geldt ook voor de
ontwikkeling van de Kinderoncologie in Groningen. Via onze website
www.kinderoncologie.groningen kunt u hierover meer informatie vinden.

2

Voorwoord: Centraal indien nodig, decentraal waar mogelijk.
Hierbij biedt het SKOG-bestuur u aan het jaarverslag 2011. Het
jaarverslag geeft een beknopt inzicht in de activiteiten van dit
bestuur.
Discussies en ontwikkelingen omtrent een nationaal
programma kinderoncologie hebben in 2011 een prominente
rol gespeeld, ook binnen het SKOG-bestuur. Vanuit de
verbondenheid met het Kinder Oncologisch Centrum van het
UMCG, heeft het SKOG-bestuur deze ontwikkelingen met
aandacht gevolgd. Het SKOG-bestuur heeft zich, opnieuw, op
het volgende standpunt gesteld.
Ouders van ernstig zieke kinderen willen het beste voor hun
kind.
De beste artsen aan het bed, de beste behandeling en
vervolgens de beste nazorg.
Het kind en de ouders mogen dit ook eisen.
De expertise en de ervaring van de behandelende
deskundigen kunnen niet groot genoeg zijn.
Deze expertise en deze ervaring ontstaan met name door,
helaas, regelmatig geconfronteerd te worden met ernstig
zieke kinderen.
Een nationaal kinderoncologisch programma vergroot de
mogelijkheden expertise te vergaren en ervaring op te doen.
Daartoe zal één samenwerkingsverband moeten ontstaan van
de vier kinderoncologische behandellocaties, waaronder de
behandellocatie van het UMCG. Binnen dit
samenwerkingsverband kan in het belang van het zieke kind

3

verdere concentratie van behandeling op basis van specifieke
deskundigheid zinvol zijn. Dit gedachtegoed onderschrijft het
SKOG-bestuur.
Op een succesvol gestarte behandeling dient eveneens een
minstens zo belangrijke succesvolle vervolgbehandeling en
nazorg te volgen. In de eerste plaats voor het zieke kind zelf
maar zeker ook voor de betrokken ouders, die vaak samen
met hun kind, nog een lange weg van nabehandelingen
moeten aflopen. Bij deze nabehandeling zijn vaak vele
deskundigen betrokken, zo heeft de ervaring met succesvolle
nazorg in het Beatrix Kinderziekenhuis te Groningen inmiddels
geleerd.
Concentratie van vervolgbehandeling en nazorg is niet
gewenst alleen al uit oogpunt van de extra belasting van het
zieke kind en de ouders.
Het SKOG-bestuur is tegen de hierboven geschetste
achtergrond ervan overtuigd en heeft dat ook tot haar beleid
gemaakt, dat zij haar financiële middelen dient te blijven
aanwenden voor wetenschappelijk onderzoek binnen het
UMCG, maar ook voor het verder verbeteren en innoveren
van decentrale nazorg.

Klaas Bunk, voorzitter
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Algemene beschouwing verslagjaar 2011

In 2011 gingen de discussies over de concentratie van de
kinderoncologie in één landelijk centrum door en werd er
uiteindelijk via de media bekend gemaakt dat er een landelijk
centrum in Utrecht gaat komen. Wat dit op de langere termijn
gaat betekenen voor de regionale centra zoals het Centrum
voor Kinderoncologie in Noord Nederland is niet duidelijk. In
het UMCG loopt een sterke onderzoekslijn voor de
Kinderoncologie en de inbedding van het Kinderoncologisch
onderzoek in het Groninger onderzoeksinstituut MOL-ERIBA
biedt veel toekomstperspectief. De toegezegde financiering is
doorgeschoven naar 2012 omdat de procedure voor het
aantrekken van een topwetenschapper wat langer duurt dan
voorzien. De heer Scherphof is namens het bestuur van de
SKOG betrokken bij deze procedure. De voorwaarden voor de
financiële bijdrage van de SKOG aan het
onderzoek/onderzoekers Kinderoncologie binnen MOL-ERIBA
zijn in 2011 vastgesteld na bespreking met de Raad van
Bestuur van het UMCG.
Zo heeft het SKOG bestuur in 2011 een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan de borging van toekomstig onderzoek in
de Kinderoncologie in Noord-Nederland / het UMCG.
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Het bestuur

In 2011 hebben binnen het bestuur geen wijzigingen
plaatsgevonden.
Het bestuur bestaat uit:
 De heer Mr. K. Bunk, voorzitter
 Mevrouw E.I. van Leeuwen-Seelt,
secretaris/penningmeester
 De heer Prof. Dr. F.M. Tempelaar
 De heer Drs. Fr.C.A. Jaspers
 De heer Prof. Dr. G.L. Scherphof
Vaststelling Jaarrekening 2010
In mei 2011 werd de jaarrekening 2010 vastgesteld, waarvoor
de accountant een beoordelingsverklaring heeft afgegeven.

Administratie en secretariaat
De taken van de administratie en het bestuurssecretariaat
worden vanaf 1 februari 2011 uitgevoerd door
Fenny de Willigen, nadat Roos Schilperoort in september 2010
te kennen had gegeven, dat zij na 20 jaar SKOG, per
1 februari 2011 wilde stoppen met haar werkzaamheden voor
de stichting. Het bestuur heeft een feestelijk afscheid voor
Roos Schilperoort georganiseerd en zijn dank uitgesproken
voor de vele jaren waarin zij de Kinderoncologie in Groningen
zo goed ondersteund heeft.
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Het Beleggingsbeleid

De Beleggingscommissie bestond in 2011 uit:
 Prof.Dr. Frans Tempelaar, voorzitter van de commissie,
 Mw. Noor van Leeuwen, penningmeester/secretaris
SKOG.

De belegging van het vermogen gedurende het jaar 2011 is
een zeer kalme aangelegenheid geweest. Gelet op de
aanhoudende volatiliteit en onzekerheid op de financiële
markt vond de beleggingscommissie het raadzaam geen
wijzigingen in het door het bestuur vastgestelde beleid aan te
brengen en daarmee het stichtingsvermogen in beperkt
liquide vorm bij de bank aan te houden.
Het bestuur is Frans Tempelaar zeer erkentelijk voor de
zorgvuldige en professionele wijze waarop hij invulling heeft
gegeven aan de uitvoering van dit beleggingsbeleid en is trots
op het in deze periode behaalde rendement over het
gemiddelde vermogen van bijna 4,5%.
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Financiering projecten
In 2011 werden de volgende projecten financieel gesteund:


“Influencing cell fate decisions in neuronal cancer stem
cells to treat paediatric neuronal tumours” (2010 –
2015).



“Prospective longitudinal assessment of cardiovascular
toxicity of childhood cancer treatment” (2009 – 2014)

Vanaf 1 januari 2012 zal ook het navolgende pilot project
financieel worden gesteund:
 “Identification of miRNA-target gene interactions
relevant for the pathogenesis of Burkitt lymphoma”.
(2012-2013)

Op 2 november 2011 is Erik Sikkema gepromoveerd op zijn
proefschrift”:
“Kinase activity profiling in pediatric brain tumors: a novel
strategy for the identification of druggable targets.”
Het onderzoek is door SKOG financiering mogelijk gemaakt.

8

Contactadres SKOG
Bestuurssecretariaat en administratie:
Mw. F.L. de Willigen-Stoker
Postadres: Balloërweg 7, 9409 TN LOON
Telefoon: 0592 – 374 350
Email: info@kinderoncologiegroningen.nl
Website: www.kinderoncologiegroningen.nl

9

