
 

 

Graag nodigen wij u uit voor de kick-off van ons project: KiKaRoW Rondje NL waarmee wij 
een aanzienlijk bedrag bijeen willen gaan brengen voor het Prinses Máxima Centrum 
t.b.v. het Later Project. 
Dit researchproject richt zich met name op het opsporen van de genetische aanleg van 
het optreden van de late effecten, zoals b.v. onvruchtbaarheid, hartschade, 
botontkalking, extreme vermoeidheid en vervroegde veroudering. Daar is € 500.000 voor 
nodig. 

Op maandag 30 april a.s. heten wij u van harte welkom bij het Prinses Máxima Centrum,  
Hubrecht Instituut*, Uppsalalaan 8, 3584 CT Utrecht (direct naast het PMC). 
Wij sluiten de middag af met een hapje en een drankje. 

 

Programma: 

 

15.00 uur            Ontvangst 
15.30 uur            Welkom door Albert Vuil, voorzitter van Stichting KiKaRoW 

15.35 uur            Toelichting op de bijeenkomst door Dick van Es, voorzitter 
van de sponsorcommissie Stichting KiKaRoW 

15.45 uur            Toelichting op LATER door prof. dr. Marry van den Heuvel-
Eibrink, hoofd Late effecten poli Prinses Máxima Centrum 

16.00 uur            Presentatie door prof. dr. Rob Pieters, lid raad van bestuur 
Prinses Máxima Centrum, medisch directeur 
16.20 uur            Presentatie door prof. dr. Hans Clevers, lid raad van bestuur 
Prinses Máxima Centrum, wetenschappelijk directeur  

16.40 uur    Afronding formele deel van de bijeenkomst door Albert Vuil 
16.45-17.30 uur  Hapje en drankje 

 



Gezien de beperkte capaciteit van de zaal zouden wij graag (per omgaande) van u 
vernemen of u in de gelegenheid bent aanwezig te zijn door een reply op deze mail 
waarbij u onderstaande gegevens invult.  

 

Ik zal de bijeenkomst wel/niet bijwonen. 

Organisatie: 
Naam (voorletters, achternaam, m/v, functie): 
Adres: 
Telefoon: 
Email: 

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen indien u de tijd kunt vinden om aanwezig te zijn 
bij de kick-off. 

Met vriendelijke groet, 
namens KiKaRoW Rondje NL Team 

  

Albert Vuil  
Voorzitter KiKaRoW 

www.KiKaRoW.nl 
NL69INGB0004396855 
T.n.v. KiKaRoW 2019 

  
* Parkeren is niet mogelijk bij het Hubrecht Instituut. Er dient geparkeerd te worden in de  
   P+R De Uithof en vandaar is het nog geen 5 minuten lopen naar het Hubrecht Instituut. 
 

http://www.kikarow.nl/

