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Stichting Supervrouw maakt stamceltherapie mogelijk!
Unieke samenwerking met Mexicaanse kliniek maakt stamceltherapie bereikbaar voor
Nederlandse patiënten.

Sheila met haar zoon Maickel. Foto door: Karin Verhoog.

“Stamceltherapie heeft mijn leven veranderd!”
Eén op de zeven vrouwen in Nederland krijgt de diagnose borstkanker, jaarlijks zijn dit
ongeveer 15.000 vrouwen. Een groot deel van deze vrouwen ervaart restklachten na
het doorlopen van het gehele borstkanker proces. Als oprichtster van Stichting
Supervrouw heeft Sheila van der Meeren zelf ook tegen de ziekte gevochten en met
klachten te maken gehad. Voor haar bleek een stamceltherapie dé oplossing voor
problemen als vermoeidheid of cognitieve klachten. Middels de stichting wil zij deze
therapie ook voor anderen toegankelijker maken.
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Wat is stamceltherapie?
Stamceltherapie betreft het inbrengen van cellen ter vervanging van afwezige of defecte
cellen in bloed, weefsels of organen. Dit kan effectief zijn bij klachten na chemo, hormoon- of
immunotherapie of bestraling. Het inbrengen van stamcellen kan zelfs zo effectief zijn, dat de
klachten voor wel 80% afnemen. Door beperkingen vanuit het ministerie van
Volksgezondheid is stamceltherapie momenteel enkel toegankelijk via kostbare trajecten in
het buitenland die het nodige doorzettingsvermogen vragen.
Van der Meeren is in haar eigen traject lang op zoek geweest naar de juiste oplossing om te
genezen van restklachten en weer fit te worden. De stamceltherapie bleek zo effectief dat ze
dit toegankelijk wilde maken voor anderen die met dezelfde problemen te kampen hebben.
De stichting is lang bezig geweest om dit mogelijk te maken en dat is gelukt!
Het proces
Stichting Supervrouw gaat samenwerken met een vooraanstaandekliniek in Cancun, Mexico.
De stichting haalt geld op via doneeracties en de verkoop van verschillende producten die
helpen bij borstkanker. Ex-borstkanker patiënten kunnen een aanvraag indienen voor
stamceltherapie indien zij dit niet zelf kunnen betalen. De Stichting neemt deze in
behandeling, toetst dit en bekostigt deze behandeling. Op deze manier hoopt de stichting
zoveel mogelijk vrouwen te helpen aan stamceltherapie.

