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Alpe d’HuZes

WILLEN IS 
KUNNEN

Alpe d’HuZes 2011
De zesde editie van Alpe d’HuZes was weer zeer ge-

denkwaardig. Groter, succesvoller en meeslepender 

dan ooit. Opnieuw veranderde de beroemde Alpen-

col in een berg vol verhalen. Veel van die verhalen 

zijn opgetekend in het Jaarboek Alpe d’HuZes 2011. 

De toewijding van team Dutch Devotion. Karin en 

Yvonne die fietsten voor hun overleden zus Els. Jack 

de Jong met zijn zieke dochter. De bijzondere bele-

venissen van Henk Denekamp. En Ferdi die getroffen 

werd door de ziekte van Hodgkin. Met ruim vierdui-

zend anderen hebben zij vol overtuiging de steile 

berg meerdere keren beklommen om een bijdrage 

te leveren aan de strijd tegen kanker. Hun beloning 

was groot: samen brachten ze ruim twintig miljoen 

euro bij elkaar voor KWF Kankerbestrijding. 

Aan de voet van de berg ligt een meer vol tranen, 

op de weg naar de top brandt het vuur van de hoop.
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9 junI @johanbarelds -  Johan Barelds - Kan die meneer met d....e kont even voor de finish webcam van de Alp d’Huzes weggaan? Bedankt! #AD6 – 9 juni @huizingatweets -  Mark Huizinga - Ik ben topsportliefhebber, maar Alpe d’HuZes was mooier dan Alpe d’Huez 
in de Tour #ad6 #respect – 9 juni @HeHoof - Hetty van Hoof - Heb ik al verteld hoe geweldig t hier is? Het is fantastisch #Ad6 9 juni @Coen66 - Coen van Veenendaal - Breaking: Het voorlopige eindbedrag van Alpe d’HuZes 2011 is € 20.106.345,75 #ad6
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Coördinatie en eindredactie voor herinneringsboek Alpe d'HuZes 2011 (actie voor KWF Kankerbestrijding). 



24 25interview interview
Tekst: Heidi Huls 

ieter Snijder is in het dagelijkse leven pro-

jectmanager ICT bij de Nederlandsche Bank. 

Daar werkte hij jarenlang samen met Peter Ka-

pitein, tegenwoordig vooral bekend als ambassadeur en 

dé initiatiefnemer van Alpe d’HuZes. Pieter: “Ik heb geen 

moment getwijfeld toen Peter mij vroeg of ik coördinator 

geldbesteding wilde worden. Peter en ik hebben dezelfde 

instelling: als het niet linksom kan, dan maar rechtsom.”

STRENGE CRITERIA

Met die praktische en nuchtere instelling worden ook de 

sponsorverzoeken die bij het KWF / Alpe d’HuZes fonds 

worden ingediend bekeken. Pieter: “Bij alle onderzoeks-

voorstellen vragen we ons eerst af: wat levert het de pa-

tiënt op? Op welke termijn kunnen we het effect zien en 

zijn de resultaten op een grote groep toepasbaar. En zijn 

de uitkomsten ook praktisch uitvoerbaar? Te vaak zien we 

onderzoeken die pas over 15 of zelfs 20 jaar winst opleve-

ren. Dat vinden wij een te lange termijn.” 

Alpe d’HuZes kiest liever voor projecten waar de patiënt 

direct voordeel van heeft. Het revalidatieprogramma A-

CaRe is daar een voorbeeld van. In 2009 werd gestart met 

een viertal onderzoeken die het gunstige effect van revali-

datie zullen aantonen, waarvan deelprojecten nu al bijna 

in de praktijk ten uitvoer worden gebracht.

STEVIGE VINGER IN DE PAP

Een aantal keren benadrukt Pieter hoe bijzonder het is 

dat de Stichting Alpe d’HuZes zélf bepaalt waar het geld 

naartoe gaat. “Veel goede doelen – vergelijkbaar met het 

onze – dragen hun donaties af en bemoeien zich verder 

nergens mee. Dat doen wij niet. Wij werken het hele jaar 

nauw samen met het KWF Kankerbestrijding. Uiteindelijk 

is het de wetenschappelijke raad van het KWF die beslist 

of een onderzoek van voldoende kwaliteit is. Hoewel wij 

als bestuursleden van Alpe d’HuZes geen van allen medici 

zijn hebben we wel een stevige vinger in de pap bij de 

besluitvorming. Soms zijn er ook pittige discussies met 

het KWF. Het financieren van een implementatietraject 

om een betere behandelingstechniek voor een grote groep 

patiënten beschikbaar te krijgen bijvoorbeeld heeft in de 

ogen van het KWF geen wetenschappelijke waarde. Toch 

vinden wij het – in het belang van de patiënt – waardevol 

om juist ook dat soort projecten te financieren. Alles staat 

bij het fonds Alpe d’HuZes in het teken van het mogelijk 

maken van een goed, gelukkig en gezond leven met kan-

ker.”

OOK ZORGVERZEKERAARS ERBIJ BETREKKEN 

Afgestudeerd als inspanningsfysioloog met revalidatie 

van hartpatiënten als aandachtsgebied, vertelt Pieter 

over de vele nieuwe technieken en diagnose- en behan-

delmethoden die er zijn, maar die nooit geïmplementeerd 

zijn of niet vergoed worden. “Als iets niet vergoed wordt 

door de zorgverzekeraars, dan heeft de patiënt er dus 

ook niets aan, is onze mening. Daarom betrekken wij ook 

graag grote zorgverzekeraars zoals UVIT, Achmea, Men-

zis en CZ bij onze initiatieven. Tot op hoog niveau is men 

enthousiast over projecten als A-CaRe en Sneldiagnose.”

WIJ WIJZEN HET KWF OP DE URGENTIE 

Een paar jaar geleden waren de bestedingsdoelen nog 

overzichtelijk voor het fonds Alpe d’HuZes. Nu het eve-

nement groter en bekender wordt en er steeds meer geld 

binnenkomt, weten de ziekenhuizen, wetenschappers en 

onderzoekers de weg steeds vaker te vinden. “Als bestuur 

groeien we ook”, zegt Pieter. “Ik durf gerust te zeggen 

dat wij het KWF af en toe wakker schudden. We wijzen 

ze op de urgentie om projecten zo snel mogelijk te star-

ten; de patiënt heeft haast. Om een voorbeeld te geven, 

soms plaatsen we een oproep aan onderzoekers in Neder-

land om projectvoorstellen in te dienen op bijvoorbeeld 

het gebied van voeding en kanker of leven met kanker. 

Het duurde in het verleden wel negen maanden voordat 

die procedure afgerond was; die doorlooptijd hebben wij 

terug kunnen brengen naar drie tot vijf maanden. Het be-

oordelen van de onderzoeksvoorstellen kan wat ons be-

treft ook efficiënter. Soms komen er rapporten binnen van 

wel 20 pagina’s, kom op zeg, één A4-tje graag met een 

duidelijk projectvoorstel.” Pieter zegt het streng, maar 

lachend. Het zit wel goed tussen Alpe d’HuZes en het KWF. 

Voor de komende vier jaar heeft het KWF de Stichting Alpe 

d’HuZes zelfs benoemd tot strategisch partner. Een mooi 

resultaat voor een organisatie die vijf jaar geleden nog 

niet eens bestond en nog zoveel goeds voor de toekomst 

in petto heeft.

“Te vaak zien we onderzoeken die pas 
over 15 of zelfs 20 jaar winst opleveren”

Hij fietst niet en bemoeit zich niet met de geldinzameling. Pieter Snijder, het 
nieuwste bestuurslid van de Stichting Alpe d’HuZes, heeft andere kwaliteiten. Hij 

zorgt ervoor – in samenspraak met KWF Kankerbestrijding - dat het geld op de 
juiste plek terechtkomt. 
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Iedere cent telt

IN DE TOEKOMST
PROJECT ‘DNA SEQUENCING’

Op basis van DNA profiel kan worden 

voorspeld hoe een medicijn zal 

aanslaan. Over deze techniek is veel 

bekend, maar het wordt weinig toe-

gepast. Het fonds heeft vijf miljoen 

gereserveerd om deze techniek de 

komende jaren te verfijnen. 

PROJECT ‘BEHANDELEN ONDER 

MRI-GELEIDING’

Door het toepassen van MRI-tech-

nieken zijn chirurgen, radiologen 

en radiotherapeuten in staat veel 

gerichter kwaadaardige cellen te 

verwijderen, waardoor er minder 

radicaal gesneden hoeft te worden, 

de kans op verminking dus ook 

veel minder is en de patiënt sneller 

herstelt. Voor dit project staat 3,5 

miljoen gereserveerd.

42 MILJOEN EN DAN...
In oktober wordt ieder jaar het binnengekomen geld 

voor (door ontvangen rente meer dan) 100% overge-

dragen aan KWF Kankerbestrijding. Het geld komt bij 

KWF in een apart fonds op naam en wordt volledig 

aan de doelstellingen besteed. Alle projecten die 

passen in de missie: Anderen faciliteren en inspireren 

om Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker, 

kunnen worden voorgedragen en worden vervolgens 

op wetenschappelijke kwaliteit beoordeeld door de 

speciaal ingestelde Alpe d’HuZes commissie van de 

Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding, 

onder leiding van professor dr. Paul van der Maas. 

WAAR WORDT HET GELD AAN BESTEED?
REVALIDATIE: HET PROGRAMMA A-CARE 

(ALPE D’HUZES CANCER REHABILITATION RESEARCH PROGRAM)

Een groot deel van de (ex)kankerpatiënten heeft tijdens de behandeling en 

zelfs jaren daarna last van klachten als vermoeidheid, een verminderd fysiek 

functioneren en daarmee een verminderde kwaliteit van leven. Om die kwali-

teit van leven te verbeteren is voor kanker, net als voor hart- en vaatziekten, 

een revalidatieprogramma nodig. Hierbij wordt ook gekeken naar terugkeer 

in de samenleving. 

LEVEN MET KANKER
De diagnose kanker heeft ook zijn weerslag op de geestelijke gesteldheid. 

Hoe ga je om met deze ziekte en de gevolgen? Daarom is er aan de Vrije Uni-

versiteit een leerstoel Leven met Kanker ingesteld, waarvan Irma Verdonck 

de hoogleraar is.

 

KANKER EN VOEDING

Alpe d´HuZes richt zich op de kwaliteit van leven met kanker. Onmiskenbaar 

maakt goede voeding hier deel van uit. Daarom is in 2010 een leerstoel 

Voeding en Kanker ingesteld (ook aan de VU), met Ellen Kampman als hoog-

leraar (zie ook het interview met haar op pagina 20). 

DE BAS MULDER AWARD

Alpe d´HuZes is een jonge, ambitieuze organisatie die graag jonge ambiti-

euze kankeronderzoekers extra wil stimuleren om met goede onderzoeksvoor-

stellen te komen. Hiertoe is de Bas Mulder Award ingesteld. Jaarlijks wordt 

twee miljoen hiervoor beschikbaar gesteld. 

SNELDIAGNOSE EN OPTIMALE BEHANDELING

Nog steeds duurt de diagnose “kanker” soms enkele weken, waar het vaak 

binnen 24 uur mogelijk is. Eind 2011 zullen twee of drie ziekhuizen de snel-

diagnose procedure invoeren. 

Voor meer informatie over de door Alpe d’HuZes gefinancierde en nog te financieren projecten: 

www.opgevenisgeenoptie.nl / geldbesteding
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2006
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2008
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BEDRAG

370.000

1.043.000

3.478.000

5.745.000

11.868.000

20.000.000

€ 42.504.000
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De pizzeria deed uiteindelijk 
         goede zaken



Werven in China: via waterwedstrijden, niet met advertenties 

 
In de zoektocht naar jong talent lijkt deelname aan wedstrijden - zoals de Holland Water 
Challenge, Stockholm Junior Water Prize en de Delta Water Awards steeds populairder te 
worden. Bedrijven krijgen hiermee meer (internationale) naamsbekendheid en kunnen 
zich verbinden met jonge, lokale rolmodellen. En bovendien: "Naamsbekendheid van 
Nederlandse waterbedrijven bij jonge talenten is in veel landen 'nul komma nul' ",  zegt 
Gregor van Essen,  directeur van ForeignTalent dat de China Water Challenge organiseert. 
 
Evides Industriewater deed afgelopen jaar voor de tweede keer mee aan de China Water 
Challenge. Dit jaar als sponsor van een case over 'Zero Liquid Discharge'  (ZLD), oplossingen 
voor afvalconcentraat. De case had  betrekking op de complexe afvalwaterstromen van 
de Coal to Chemical industrie. Winnaar van de China Water Challenge 2011 werd Qian Zhao, 
PhD studente aan het Harbin Institue of Technology. Markus Flick, General Manager EIW 
(Industriewater) bij Evides: "In China zitten voor ons op het gebied van afvalwaterzuivering 
en zero liquid discharge enkele zeer interessante kenniscentra en universiteiten. Projecten 
waar wij ons voornamelijk op richten bevinden zich op de Coals to Chemical markt in Noord-
China."   
 
Campussen 
Op het gebied van waterhergebruik en ZLD liggen voor Evides in deze regio grote 
commerciële uitdagingen. Flick: "Wij zijn als organisatie in opbouw altijd op zoek naar jonge 
professionals, maar we vonden onze inspanningen op de arbeidsmarkt iets teveel 
eenrichtingsverkeer worden. In China verliep werving vooral via headhunters. Ervaring leert 
dat adverteren in China geen zin heeft. Door deelname aan de China Water Challenge 
hebben we ons op een veel  directere manier kunnen positioneren bij stakeholders en op de 
diverse campussen."  
 
Matchmaking met jong talent 
Flick vervolgt: "Tijdens zo'n Challenge leg je contacten, zijn er uitnodigingen over en weer, 
ons 'campusbeleid' heeft veel meer vorm gekregen. Met name met het Harbin Institute of 
Technology zijn nauwe banden ontstaan die een goede basis vormen voor verdere 
samenwerking, daarbij gaat het om 'matchmaking' met jong talent en integratie van kennis. 
Wij hopen natuurlijk dat de winnares na haar afstuderen voor een carriere bij Evides kiest.' 
 
Profilering op arbeidsmarkt 
Woordvoerster Christina Boomsma van NWP (Nederlands Water Partnership): "Wij zien dat 
deelname aan wedstrijden een goed middel is voor Nederlandse bedrijven om zich te 
profileren op de arbeidsmarkt. Het kan een manier zijn om op een verrassende manier uit 
onverwachte hoek een oplossing of doorbraak voor een bepaald vraagstuk te krijgen. Ook in 
het kader van publieksparticipatie kan een wedstrijd positieve effecten hebben. Soms geeft 
het een project net iets meer legitimiteit als het door een jury wordt gekozen. Wij zijn zelf 
erg enthousiast over Knappe Waterhoofden, een competitie waaraan Nederlandse 
scholieren deelnemen. De winnaar neemt deel aan de internationale wedstrijd, genaamd 
'Stockholm Junior Water Prize'." 
 
Ambassadeurs voor andere schoolverlaters 

http://www.waterforum.net/nieuws/2117-werven-in-china-via-waterwedstrijden-niet-met-advertenties�
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Nog wat andere voorbeelden uit mijn portfolio.Tekst voor waterforum.net, een kennissite voor professionals in de waterwereld.



"Het hele evenement levert ons een jaar lang stof voor profilering met jonge rolmodellen die 
enthousiast zijn over een carrière in de watersector. Zij kunnen dat bovendien goed kunnen 
overdragen op andere schoolverlaters. Ook een uitwisseling van studenten is een goed 
middel. Dat hebben we in China gedaan met 'Wetskills', Chinese en Nederlandse studenten 
werkten samen aan cases op het gebied van water en gingen over en weer op bezoek. De 
studenten zijn zo meteen ook ambassadeurs van hun opleiding", aldus Boomsma van 
netwerkorganisatie NWP. 
 
Employer branding 
De China Water Challenge is een onderdeel van de Holland Water Challenge en wordt 
georganiseerd door ForeignTalent. ForeignTalent ondersteunt Nederlandse bedrijven bij het 
aantrekken van hoogopgeleid technisch talent in het buitenland of biedt ze een platform 
voor 'employer branding'. Volgens directeur Gregor van Essen is de Holland Water Challenge 
een goed voorbeeld van dat laatste. "We hebben nu twee Challenges afgerond in China en 
een eerste editie is onderweg in Singapore. Gezien het karakter van het programma kunnen 
we het echte succes van de Holland Water Challenge nu nog niet goed meten. Het 
opbouwen van een 'employer brand' kost tijd. En voor de duidelijkheid: de 
naamsbekendheid van Nederlandse waterbedrijven bij studenten en jonge professionals is in 
veel landen echt nul komma nul. Bedrijven onderschatten dit vaak en denken meteen de 
juiste talenten aan te trekken. Dat werkt in Nederland niet zo, maar in China of India 
evenmin." 
 
Meer informatie over de Singapore editie van de Holland Water Challenge die in oktober van 
start gaat op: www.hollandwaterchallenge.nl. 
 
 
(WaterForum Online, 26 september 2011) 
  

http://www.hollandwaterchallenge.nl/singapore?3735352f2e2491422eac19bca45aacd5=f447fcc7e4a07d6032345372bcc876b2
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