Wilt uw bedrijf iets doen voor alle vrouwen? Jong en oud?
Doe dan mee met een actie voor de Early Warning Scan voor borstkanker.

Waarom?
Vrouwen worden hun leven lang geconfronteerd met de kans op borstkanker. Een zeer grote kans
omdat 1 op de 7 vrouwen borstkanker krijgt in haar leven. En daar zijn meer dan 3000 jonge vrouwen
per jaar bij. De gevolgen van borstkanker zijn vreselijk maar voor hen helemaal dramatisch. Zij
moeten het altijd zelf ontdekken.
Tot hun 50ste jaar zijn vrouwen volledig aangewezen op het eigen ‘kijken en voelen’.

Hoe belastend is dit?
De psychische belasting die daarmee gepaard gaat is groot. Vrouwen moeten zoeken naar iets wat ze
niet willen vinden. Hun hele leven lang. En als ze iets verdachts zelf vinden dan is het laat. Of zelfs te
laat. Dit mag vrouwen niet langer aangedaan worden.

Goed nieuws!
Het zelfonderzoek gaat overgenomen worden door de Early Warning Scan voor borstkanker.
Door 2x per jaar te scannen ontdekt de EWS onregelmatigheden in de vrouwenborst die leiden tot
borstkanker. Op deze manier worden alle vrouwen vanaf 16 jaar levenslang bewaakt.
Dit veelbelovende idee heeft eind 2019 een innovatie prijs gewonnen.
Daarna ging het snel. Het ontwikkelteam kan voor zomer 2021 het prototype van de EWS gereed
hebben. De expertise is er. Nu nog het geld.

Stichting YvYa
De stichting YvYa is opgericht om de ontwikkeling van Early Warning Scan te ondersteunen. Met geld,
kennis en advies. De Stichting staat voor een snelle ontwikkeling en toegankelijkheid voor alle
vrouwen. Er is geen tijd te verliezen.
Ieder jaar 3200 doden als gevolg van borstkanker is niet meer te accepteren. Als het anders kan, dan
moet het anders.
YvYa wil de periodes tussen onderzoekssubsidies overbruggen zodat de ontwikkeling niet stilvalt.

Wat vraagt YvYa concreet aan uw bedrijf?
Als het mogelijk is, omarm dan dit project.
Toon uw maatschappelijke betrokkenheid b.v. door acties voor donaties. Met Kerst?
Donaties komen ten gunste van alle vrouwen.
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Wat hebben we nog nodig?

Fase 1

raming
€ 50.000

Tot zomer
2021

Vervaardiging prototype scanunit Early Warning Scan.

Fase 2

raming
€ 200.000

Tot zomer
2022

Ontwikkeling software, pre-klinische tests met een beperkt
aantal vrouwen.

Fase 3

Raming
€ 500.000

Tot zomer
2023

Bouw van een kleine serie scanunits en klinische tests in
meerdere ziekenhuizen om de werking van de EWS
wetenschappelijk te onderbouwen.

Fase 4

raming
€ 400.000

Vanaf zomer
2023

CE certificering, voorbereiding van de serieproductie van
scanunits en het opzetten van een organisatiestructuur om
landelijke dekking mogelijk te maken.

Fase 5

nader te
bepalen

Vanaf januari
2024

Serieproductie van scanunits en het uitbouwen van de
organisatie om de EWS beschikbaar te maken voor alle
vrouwen.

Kunnen vrouwen op u rekenen?
Dat zou zo geweldig zijn!
Het betekent heel veel…voor alle vrouwen…

Namens alle vrouwen Van YvYa
Paulette Kreté, voorzitter.
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