
Stichting tegen Kanker 
Voor een maximale vooruitgang in de strijd tegen kanker. 
Samen met u!

Om te slagen hebben wij u nodig! 

Alle diensten van Stichting tegen Kanker zijn gratis voor wie er beroep op doet. 
Onze inkomsten zijn bijna uitsluitend afkomstig van de gulheid van particulieren 
en ondernemingen. Al onze rekeningen en procedures worden gecontroleerd door 
een onafhankelijk revisorenkantoor. 

Hoe kunt u ons steunen?
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Stichting van openbaar nut
Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel
T. 02 733 68 68
info@kanker.be - www.kanker.be 
Steun ons: IBAN: BE45 0000 0000 8989 - BIC: BPOTBEB1

Volg ons op

www.facebook.com/stichtingtegenkanker
@Samen_tg_Kanker

Indien het totale jaarbedrag van uw giften minstens 40 euro bedraagt, ontvangt u 
een fiscaal attest in de loop van het volgende jaar. 

Door vrijwilliger te worden: contacteer Joël Vico op 02 743 45 75  
of jvico@stichtingtegenkanker.be

Door de Stichting op te 
nemen in uw testament:  
www.kanker.be/legaat  

of contacteer  
Greta Van Der Gracht  

op 02 743 37 15.

Door mee te doen aan Levensloop: www.levensloop.be

Door een partneronderneming te worden: contacteer Koen Van Damme op  
0491 15 73 30 of kvandamme@stichtingtegenkanker.be.

Door  
Vriend van de Stichting 
te worden en te kiezen 
voor een maandelijkse 

overschrijving:  
www.kanker.be/vriend

€Door een gift  
te storten op  

BE45 0000 0000 8989  
of via  

www.kanker.be/gift



Patiënten en hun naasten begeleiden  

Doordat we steeds ouder worden, worden ook meer en meer mensen geconfron-
teerd met kanker. Goed nieuws is dat kanker steeds beter te behandelen is en  
therapieën gerichter worden. Het is dus ook van belang om diegenen die getroffen 
zijn een goede opvang en begeleiding te bieden. Drie voorbeelden van onze acties:

Goed verzorgd, beter gevoel 

Zo’n 150 vrijwillige consulentes geven in bijna 100 ziekenhuizen 
schoonheidsverzorgingen en staan patiënten bij met raad en 
daad. Een ontspanningsmoment dat helpt bij het terugwinnen 
van een positief zelfbeeld en het zelfvertrouwen.

Social Grants 

Elke twee jaar, afgewisseld met de wetenschappelijke Grants, biedt onze  
sociale projectoproep financiële steun aan innoverende projecten rond de 
begeleiding van patiënten en hun naasten.

www.kanker.be/leven-met-kanker

Rekanto, bewegen om je beter te voelen  

Via aangepaste bewegingsactiviteiten kunnen patiënten 
de strijd aangaan met effecten van de kankerbehandeling: 
vermoeidheid, verminderde conditie, angst om een actief 
leven te hervatten. Een wekelijkse activiteit, samen met 
lotgenoten, haalt mensen uit het isolement waarin ze soms 
terecht komen na een zware behandeling.

Financiële steun, als de lasten zwaar wegen  

Wanneer een inkomen daalt door bijvoorbeeld werkonbekwaamheid, wordt het nog 
moeilijker om de kosten van de ziekte te dragen. Om de bestaande hulpverlening 
aan te vullen, heeft Stichting tegen Kanker een financiële ondersteuningsdienst 
opgezet voor mensen die door kanker in financiële moeilijkheden komen. 

www.kanker.be/onderzoek  

Onderzoek steunen: onze prioriteit 

Onderzoek redt levens

Vandaag betekent kanker voor een 
grote meerderheid van de patiënten niet  
langer een overlijden op korte termijn.  
Dankzij het werk van onder zoekers 
liggen de genezings kansen vandaag 
hoger en blijven ze stijgen. Daarom 
besteden we onze financiële middelen 
in de eerste plaats aan de steun van 
het wetenschappelijk kankeronderzoek.

Stichting tegen Kanker is een van 
de belangrijkste privéfinanciers 
van het kankeronderzoek in België. 
Verschillende onderzoeken gesteund 
door de Stichting hebben reeds tot 
opvallende resultaten geleid. We 
moeten daarom doorgaan! 

Wetenschappelijke Grants 

Elke twee jaar richt Stichting tegen Kanker haar traditionele projectoproep  
tot de universitaire en ziekenhuisinstellingen van ons land. Omdat de financiële  
noden blijven stijgen, verhogen we regelmatig de enveloppe die de onderzoekers  
krijgen toegewezen. Onze ambitie: meer dan 20 miljoen euro besteden aan de 
projectoproep voor 2020! 



Kankerinfo
VOOR AL UW VRAGEN OVER KANKER

0800 15 802

publicaties
kanker be/info.

Preventieacties opzetten Informeren

Ons kruispunt van informatie Kankerinfo kan u begeleiden en al uw vragen 
omtrent kanker beantwoorden. De beschikbare wetenschappelijk onderbouwde 
informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Kankerinfo biedt eveneens emotionele 
begeleiding.  

De krachten bundelen en onze stem  
laten horen 

Er over waken dat steun aan onderzoek niet opgeofferd wordt met de economische 
crisis als excuus, vechten voor het recht op de beste zorgen voor iedereen ... 
Stichting tegen Kanker pleit voor een beter volksgezondheidsbeleid en streeft 
naar een betere samenwerking tussen de verschillende actoren op het vlak van 
kankerbestrijding. 

www.kanker.be/gezond-leven

Tabakstop: stoppen met roken, het kan!  

De tabakologen van Tabakstop informeren en 
begeleiden personen die willen stoppen met roken. 
Het gratis telefoonnummer 0800 111 00 en de site 
www.tabakstop.be staan op elk pakje sigaretten. 

WAT IS JOUWWAT IS JOUWWAT IS JOUW
UV-SCORE?UV-SCORE?UV-SCORE?
TEST DE SCHADE AAN JE HUID TEST DE SCHADE AAN JE HUID TEST DE SCHADE AAN JE HUID 
MET DE GRATIS UV-SCAN.MET DE GRATIS UV-SCAN.MET DE GRATIS UV-SCAN. Een

initiatief
van 

20130624STK_zonnepreventiePOSTER.indd   1 25/06/13   16:36

1 kanker op 3 kan voorkomen worden door een gezondere levensstijl. Stichting 
tegen Kanker spoort iedereen aan om gezond te leven en benadrukt het belang 
van preventie en opsporing. Hiervoor beroepen we ons op wetenschappelijk 
gevalideerde informatie. Twee voorbeelden:

www.kanker.be/info

Huidkanker voorkomen

Elk jaar stijgt het aantal huidkankers 
met meer dan 10%. Daarom herhaalt  
Stichting tegen Kanker vanaf de  
lente uv-preventietips.  



Levensloop

Levensloop is een internationaal concept 
dat in België in 2011 door Stichting 
tegen Kanker werd geïntro duceerd. 
Deze solidariteitsevenementen worden 
georganiseerd door vrijwilligerscomités, 
en mobili seren 24u lang lokale gemeen-
schappen om geld in te zamelen tegen 
kanker. De levenslopen zijn een symbool 
van hoop,  fierheid, herinnering en 
dankbaarheid, maar ook een echt feest 
met sportdemonstraties, voorstellingen, 
concerten enz. 

www.kanker.be/in-uw-streek www.levensloop.be

Brussel
GSM 0475 82 21 36
brussel@kanker.be

Antwerpen
GSM 0498 12 17 64
antwerpen@kanker.be

Oost-Vlaanderen
GSM 0473 82 45 05
oostvlaanderen@kanker.be

Vlaams-Brabant 
GSM 0499 54 15 26
vlaamsbrabant@kanker.be

West-Vlaanderen
GSM 0490 56 00 05
westvlaanderen@kanker.be

Dicht bij u

Onze regionale coördinatoren zijn er voor u, in uw streek. Ze staan klaar om naar 
u te luisteren, u bij te staan en uw vragen te beantwoorden. Bovendien kennen zij 
uw streek, zodat zij u makkelijk naar de juiste organisatie of naar een van onze 
diensten kunnen verwijzen. Aarzel dus niet om hen te contacteren!  

Limburg
GSM 0499 54 15 26
limburg@kanker.be


