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Sint een therapie
Thomas wil van
BEHANDELING Half jaar kankertherapie in VS

door Kitty Borghouts

D

De vierjarige Thomas Lut-
ters uit Venray moet binnen-
kort een half jaar naar Ame-
rika om een behandeling te-
gen kanker te ondergaan.
Een stichting zamelt geld in.

D e boodschap voor de
ouders van de Venrayse
kleuter Thomas Lutters
(4) was twee maanden

geleden bikkelhard. Hun middelste
zoon lijdt aan neuroblastoom kin-
derkanker, een zeldzame vorm van
kanker die jaarlijks bij 25 kinderen
in Nederland wordt vastgesteld.
Sindsdien wordt Thomas in Nijme-
gen behandeld: chemotherapie,
operaties en bestralingen.
Maar de beste - aanvullende - thera-
pie voor de jongen is enkel in Ame-
rika voorhanden, vertelt Jan Wisse,
die gisteren samen met een aantal
familieleden een stichting opricht-
te die geld inzamelt om de behan-
deling in Amerika mogelijk te ma-
ken. „De behandeling hier in Ne-
derland is zeker effectief, maar is
niet afdoende omdat Thomas uit-
zaaiingen heeft. De therapie die in
Amerika wel voorhanden is en hier
nog niet, zorgt ervoor dat Thomas
20 procent meer overlevingskans
heeft.”
Als alles volgens plan verloopt, ver-
trekken Thomas en zijn naasten in
april naar Amerika. De behande-
ling zelf, die een half jaar duurt,
wordt door de verzekering betaald,

maar de rest moet de familie zelf
ophoesten. Om daar geld voor in te
zamelen, is de stichting Toekomst
voor Thomas sinds gisteren een
feit.
Hoeveel geld nodig is, is moeilijk in
te schatten, zegt Wisse. Inmiddels
is een begin gemaakt. Zo heeft har-
monie St. Catharina in Leunen-
Veulen-Heide een inzamelingsactie
rond haar eindejaarsconcert georga-
niseerd. Ook op diverse scholen lo-
pen inmiddels acties, zoals de ver-
koop van wenskaarten.
Wisse hoopt op meer van dit soort
acties. Want, zoals stichtingsvoor-
zitter Inge Tissen het verwoordt:
„Thomas heeft maar één vraag aan
Sinterklaas: een behandeling in
Amerika.”

Meer info: www.toekomstvoortho-
mas.nl
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