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PRIMEUR IN BELGIË: €750 000 VOOR MEER EN BETERE PSYCHOSOCIALE OPVANG VAN 
KANKERPATIËNTEN  

14 vernieuwende dienstverleningprojecten krijgen financiële duw in de rug 
 
De 14 laureaten van de eerste Belgische sociale projectoproep ontvangen nu vrijdag 6 december hun 
beurzen. Stichting tegen Kanker biedt hen 2 jaar lang financiële steun na hun selectie door een 
onafhankelijke en heterogene Sociale Raad. Elk van de projecten werd gekozen voor hun positieve 
impact op de levenskwaliteit van patiënten en naasten. 
 
Voor deze eerste editie is een budget van 750 000 euro voorzien. Drie thema’s kwamen in aanmerking: 
 

 kanker en levenskwaliteit van de patiënt en zijn naasten 

 kanker en socio-professionele rehabilitatie 

 kanker en hoge leeftijd 
 
De financiering wordt toegekend voor een duurtijd van maximaal 24 maanden. 
 
Patiënten mogen niet uit de boot vallen 
“Stichting tegen Kanker zet zich al jaren in om de psychosociale dienstverlening voor patiënten en hun 
naasten te verbeteren. Dat doen we zowel door middel van eigen initiatieven als door vernieuwende 
projecten van derden te financieren. Voortaan zullen we deze financiële steun toekennen door middel 
van een tweejaarlijkse sociale projectoproep, de Social Grants”, aldus Katlijn Sanctorum van het 
Departement Sociale Dienstverlening van Stichting tegen Kanker. “Wetenschappelijk onderzoek is de 
sleutel tot het overwinnen van de ziekte, maar we kunnen ons als nationale stichting van openbaar nut 
niet enkel daarop richten. Dan zouden de vele huidige patiënten uit de boot vallen en dat kan niet.”  
 
Onpartijdige selectie 
 “De selectie van de projecten gebeurt door een onafhankelijke Sociale Raad, samengesteld uit 
vooraanstaande medische, sociale en economische experten. Deze raad verzekert de objectiviteit en 
onafhankelijkheid. Het belangrijkste is dat de projecten beantwoorden aan reële behoeften, dat ze een 
lacune invullen voor patiënten, begeleiders en verzorgers”, vertelt dr. Eddy Maes, voorzitter van de 
Sociale Raad en lid van de Raad van Bestuur van Stichting tegen Kanker.  
 
Zie www.kanker.be/socialeprojectoproep voor de praktische modaliteiten van de oproep en de leden van 
de Sociale Raad.  
 
DE PROJECTEN 

OLV Ziekenhuis Aalst Oost-
Vlaanderen 

Introductie van het zorgpad 'Kanker en Werk' binnen het ziekenhuis: 
werken aan professionele re-integratie na kanker. 

UZ Gent Oost-Vlaanderen Ondersteuning van patiënten met borstkanker en haar omgeving door 
telecounseling en telemonitoring: het Digi-Onco-Platform (DOP). 

Sint-Augustinusziekenhuis 
Antwerpen 

Professionele reïntegratie na kanker: patiënten informeren en 
assisteren. 

Opendoek vzw 
Amateurtheater Vlaanderen 
(Antwerpen) 

Theaterproject. Het project AMAZONE wil de ingrijpende problematiek 
van 'vrouwen met borstkanker' uitdiepen door te focussen op de 
relatieproblematiek van deze patiënten ten aanzien van hun partner, 
kinderen en naasten. 

ZNA Stuivenberg (Antwerpen) Het revalidatieproject ‘In balans’ is gericht op het verminderen van en 
het leren omgaan met restklachten zoals vermoeidheid, pijn, angst, 
neerslachtigheid … Meer specifiek voor hematologische patiënten. 

http://www.kanker.be/socialeprojectoproep
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Cancer et Psychologie  Ruimte voor onthaal en begeleiding van oudere mensen met kanker, 
samen met hun naasten en zorgpersoneel. 

Hôpitaux Iris Sud - Site Ixelles 
Brussel 

Expressieateliers. Deze ateliers bieden ruimte voor ontmoeting door 
middel van geschreven en gesproken media (toneel, rollenspellen …). 

Cliniques universitaires Saint-
Luc Brussel 

Impact van een gesuperviseerd programma voor fysieke activiteit op de 
levenskwaliteit en socio-professionele rehabilitatie van patiënten. 

CHR Mons-Hainaut Maandelijkse ateliers (massages met essentiële oliën en hypnose) en 
een trimesterieel atelier rond een specifiek thema (meditatie, yoga, 
sociale informatie, diëtiek, voorstelling van aangepaste lingerie en 
pruiken, stoelmassages ...). 

RELIANCE-Association 
régionale de Soins Palliatifs  

Pijn managen: thuisvorming van huisartsen. 

CHU Sart Tilman Luik Revalidatie van patiënten met acute of chronische graft versus host-
ziekte die behandeld wordt met corticosteroïden na een 
allotransplantatie van hematopoietische stamcellen uitgevoerd als 
consoliderende therapie na een maligne hematopathie.  

CHC Clinique de l'Espérance 
Luik 

Hypnose in pediatrische oncologie: een hulpmiddel bij de opvang van 
kinderen met kanker en hun familie. 

CHR Peltzer-La Tourelle - 
Service d'hémato-oncologie 
Luik 

Pilootproject voor hemato-oncologische thuisverzorging.  

CHR Citadelle Luik Langetermijnopvolging van pediatrische hemato-oncologie: naar een 
betere kennis van de psychosociale evolutie van volwassenen die een 
kanker in hun kindertijd overleefden.  

 

Info bestemd voor journalisten – Niet voor publicatie 
 
Indien u meer informatie wilt over Sociale projectoproep van Stichting tegen Kanker en zijn laureaten, 
kunt u contact opnemen met Katlijn Sanctorum, Project Manager Departement Sociale Dienstverlening 
– tel: 02 743 37 14 – gsm: 0491 15 73 38 - ksanctorum@stichtingtegenkanker.be 
 
Voor meer informatie over Stichting tegen Kanker, kunt u terecht bij Steven De Bondt, perscoördinatie 
Stichting tegen Kanker – 02 743 45 84 – e-mail: sdebondt@stichtingtegenkanker.be. 

 
Over Stichting tegen Kanker 
Stichting tegen Kanker bundelt de krachten in de strijd tegen kanker. De Stichting is actief in België. Kanker treft in ons land 
jaarlijks rond de 60 000 mensen. Daarom financiert de Stichting wetenschappelijk kankeronderzoek in België en verstrekt ze 
informatie en sociale begeleiding aan mensen met kanker en hun naasten. Daarnaast is ze actief op het vlak van preventie, 
opsporing en de bevordering van een gezonde levenswijze. De inkomsten van de Stichting komen voornamelijk uit giften en 
legaten van particulieren. In 2012 ontving Stichting tegen Kanker 20,8 miljoen euro aan inkomsten, waarvan 8,6 miljoen euro 
naar steun aan wetenschappelijk onderzoek is gegaan. De Stichting besteedde ruim 4,6 miljoen euro aan psychosociale of 
materiële hulp en 4 miljoen euro aan informatie en gezondheidspromotie. 

www.kanker.be   -  Kankerfoon 0800 15 802  -  Tabak Stop Lijn 0800 111 00 - www.tabakstop.be  
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