
Leukemie bij kinderen
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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

Kankerinfo
voor aL uw vragen over KanKer

0800 15 802

publicaties
kanker be/info.

Met wie kan ik erover 
praten?

Zoekt u hulp of andere informatie?
Hebt u er behoefte aan om uw hart eens te luchten?
Zoekt u informatie over een type kanker of de
behandelingsmogelijkheden?
Wilt u weten hoe u op een dienst van Stichting
tegen Kanker een beroep kunt doen?

Bel dan gratis en anoniem naar Kankerinfo.
Professionele hulpverleners (artsen, psychologen,
verpleegkundigen en maatschappelijk assistenten)
nemen er de tijd voor iedereen die met kanker
geconfronteerd wordt.
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voor wie is deze brochure 
bestemd?

Deze brochure richt zich vooral tot ouders en tot 
andere mensen die te maken krijgen met leukemie 
bij kinderen.

Na een kankerdiagnose wordt u overspoeld door
heel wat vragen en gevoelens. U wilt weten hoe
en waarom de ziekte zich ontwikkelt, welke de
noodzakelijke onderzoeken en behandelingen zijn en
hoeveel tijd deze in beslag gaan nemen …
U vraagt zich misschien af of genezing mogelijk 
is, of uw kind, ondanks de behandelingen, een 
normaal leven zal kunnen blijven leiden, of uw kind 
begeleiding zal nodig hebben ... 
U vraagt zich af hoeveel de ziekte gaat kosten en
wat u beter wel of niet vertelt aan uw omgeving …
Op die en tal van andere vragen moeten geleidelijk
aan antwoorden komen, afhankelijk van geval tot
geval en de persoonlijke ontwikkeling bij elke patiënt.
Uw huisarts speelt hierin een essentiële rol.
Hij of zij is de enige die u correcte informatie kan
geven over de situatie van uw kind.

Deze brochure heeft niet de ambitie u alles te leren
over leukemie bij kinderen. Ze geeft u wel belangrijke 
algemene informatie over de aandoening en de 
behandeling.
Ze kan u ook helpen de juiste vragen te stellen aan
de behandelende arts of het medisch team, als u 
meer wenst te weten over de gezondheidstoestand 
van uw kind.
Vergeet ook uw naasten niet. Ook zij stellen zich
heel wat vragen. Dit document kan ook voor hen
interessant zijn.
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Kanker bij kinderen

Kanker komt bij kinderen zelden voor: het vormt 
slechts een klein percentage van het totale aantal 
kankergevallen (1-3%). Toch is kanker in de westerse 
landen na ongevallen de belangrijkste doodsoorzaak 
bij kinderen.

De verdeling naargelang van het type kanker toont 
dat leukemie en lymfomen (lymfeklierkanker) bij  
kinderen de meest voorkomende kankers zijn. 
Daarna volgen gezwellen van het centrale zenuw-
stelsel. Bijna 40% van de kankergevallen bij kinderen 
doet zich voor het vierde levensjaar voor.

Kanker bij kinderen heeft waarschijnlijk verschillende 
oorzaken. Sommige kennen we nog niet. Voor verschil-
lende vormen van kanker is duidelijk aangetoond dat  
erfelijke factoren een rol spelen. In tegenstelling 
tot kanker bij volwassenen lijkt de levenswijze bij 
kinderkanker geen belangrijke rol te spelen.

De voorbije twintig jaar is de prognose bij kinder-
kanker gevoelig verbeterd. Nu geneest ongeveer 
80% van de kinderen met kanker. De verbetering 
van het genezingspercentage is het resultaat van 
een samenspel van verschillende factoren: een 
betere kennis van de ziekte, grote vooruitgang in de 
chemotherapie en een multidisciplinaire begeleiding 
door zeer gespecialiseerde verzorgingsteams.

Leucémie 28,9
Tumeur	  du	  système	  nerveux	  central21,7
Lymphome 11,5
Neuroblastome 7
Tumeur	  de	  Wilms 6,4
Rhabdomyosarcome 3,6
Rétinoblastome 3
Ostéosarcome 2,7
Sarcome	  d'Ewing 2,2
Autres 12,3
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lichaampjes, anderhalf miljoen bloedplaatjes en 
tweehonderdvijftig duizend witte bloedcellen 
worden aangemaakt. Elke seconde worden dus een 
gelijkaardig aantal bloedcellen door het lichaam 
geëlimineerd. 

Tijdelijk kunnen meer bloedcellen worden vernietigd 
of verloren gaan. Dat is bijvoorbeeld het geval bij 
een infectie of bloeding. Dan maakt het lichaam 
snel nieuwe bloedcellen aan om de verliezen te 
compenseren. Op die manier blijft het totale aantal 
bloedcellen min of meer constant. 

Het beenmerg

De bloedcellen worden in essentie gevormd in het  
beenmerg. Dat is een sponsachtig weefsel binnenin 
de beenderen, in het beenmerg. Daar bevinden zich  
de stamcellen van waaruit de verschillende bloedcellen  
worden aangemaakt. Na een rijpingsproces worden 
die bloedcellen vrijgezet in de bloedsomloop. Het 
actieve beenmerg is rood van kleur en bevindt zich 
hoofdzakelijk in de beenderen van het bekken, de 
wervels, de ribben, het borstbeen en de schedel. Bij 
kinderen kunnen andere beenderen van het skelet 
ook actief beenmerg bevatten. Het zogenaamde 
“reservebeenmerg” bevat veel vetcellen en is geel 
van kleur. 

Opgelet: beenmerg mag niet worden verward met 
ruggenmerg. Het beenmerg is in het binnenste van 
de beenderen gelegen en zorgt voor de aanmaak 
van bloedcellen, terwijl het ruggenmerg een koord 
is van zenuwweefsel, omgeven door de wervels, en 
zorgt voor de geleiding van zenuwimpulsen vanuit de 
hersenen naar de ledematen. 

wat is leukemie?

Leukemie wordt ook wel “bloedkanker” genoemd. 
De term wijst op een groep kankeraandoeningen 
te wijten aan een wildgroei van onrijpe witte 
bloedlichaampjes. Vandaar de naam “leukemie”, 
wat in oud-Grieks “wit bloed” betekent. Hoewel 
de aandoening bij kinderen vrij zelden voorkomt, 
is leukemie toch de meest courante vorm van 
kinderkanker: een derde van alle gevallen van 
kinderkanker in Europa. 

De bloedcellen

Het bloed is een vloeibaar weefsel dat in heel het 
lichaam rondstroomt. Het bevat verschillende 
soorten cellen die voortdurend worden vernieuwd:
  
• De rode bloedlichaampjes (erythrocyten) zorgen 

voor het transport van zuurstof vanuit de longen 
naar de  verschillende weefsels en organen. 

• De witte bloedcellen (leukocyten) hebben als 
taak vreemde indringers zoals bacteriën en 
virussen op te sporen en te elimineren. Op die 
manier beschermen zij ons tegen verschillende 
soorten infecties. Tegelijkertijd “reinigen” die 
bloedcellen onze weefsels van beschadigde 
cellen en dode cellen. Daardoor dragen zij bij tot 
wondheling. De witte bloedcellen worden in drie 
“groepen” ingedeeld: granulocyten, lymfocyten en 
monocyten. 

•  De bloedplaatjes (trombocyten) spelen een rol bij 
de bloedstolling zodat bij het scheuren van een 
bloedvat (verwonding, inwendige bloeding) het 
bloedverlies beperkt blijft. 

Elke soort bloedcel is dus van kapitaal belang. Men 
heeft berekend dat elke seconde in ons lichaam  
gemiddeld twee miljoen en een half rode bloed-
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acute leukemie

De oorzaken

In bijna alle gevallen blijft de oorzaak onbekend, 
ook al kunnen bepaalde omgevingsfactoren een rol 
spelen. 

In een minderheid van de gevallen zijn de risico-
factoren genetisch of toxisch:
• verhoging van het risico op acute leukemie bij 

bepaalde genetische afwijkingen zoals bv.  
trisomie 21 (mongolisme), maar ook andere 
aangeboren ziekten;

• verhoging van het risico op leukemie bij kinderen 
die voor de geboorte blootgesteld stonden aan 
bepaalde giftige stoffen (benzeen, zware metalen) 
en accidentele ioniserende stralen.

Leukemie is niet besmettelijk. Mensen die in nauw 
contact staan met kinderen die leukemie hebben, 
lopen dus geen groter risico om de ziekte te krijgen 
dan andere mensen.

De verschillende vormen 
van leukemie

Bij leukemie zijn de controlemechanismen die leiden 
tot de aanmaak van witte bloedcellen ontregeld. Het 
beenmerg begint dan grote hoeveelheden abnormale 
cellen aan te maken van eenzelfde soort. Die cellen 
overwoekeren het beenmerg en verspreiden zich in 
de bloedsomloop en in het lymfestelsel. Ze kunnen 
op die manier vitale organen overwoekeren. 

Schematisch gezien kan die abnormale celdeling 
snel verlopen (acute leukemie) of traag (chronische 
leukemie). Bij de acute vormen bestaat de afwijking 
uit een woekering van onrijpe cellen (“blasten” 
genoemd) terwijl dat bij de chronische vorm meer 
rijpe cellen zijn. 

Naargelang van het type witte bloedlichaampjes dat 
getroffen is, veroorzaakt de wildgroei:
• een lymfoblastische leukemie (of lymfoïde 

leukemie); de betrokken cellen zijn dan lymfocyten
• een myeloblastische leukemie (of myeloïde 

leukemie); de betrokken cellen zijn hier monocyten 
of granulocyten.

80% van de acute leukemieën bij kinderen is van 
het type acute lymfoblastische leukemie (ALL); 
15 tot 20% is van het type acute myeloblastische 
leukemie (AML).

Chronische leukemieën (enkel myeloïde bij kinderen)  
komen uitzonderlijk voor en zijn slechts verant-
woordelijk voor 5% van alle leukemiegevallen bij 
kinderen.

98



Al deze symptomen doen zich bij eenzelfde kind 
zelden gelijktijdig voor. De symptomen kunnen zeer 
licht zijn en blijven vaak beperkt tot één of twee van 
de tekenen.

aanvullende onderzoeken

Geen enkel van die tekenen of symptomen is bij 
kinderen specifiek voor leukemie. Toch vragen ze 
allemaal om een bloedonderzoek en een reeks 
onderzoeken om de diagnose te bevestigen en om 
indien nodig een uitzaaiingbalans van de ziekte te 
bepalen.

Behalve dat er leukemiecellen aanwezig zijn, blijkt uit 
een bloedproef (hematogram) ook vaak dat de drie 
types bloedcellen meer of minder getroffen zijn. In 
bepaalde gevallen vindt men geen leukemiecellen in 
het bloed. De diagnose berust dan voornamelijk op 
het onderzoek van het beenmerg: myelogram.

De symptomen

Acute leukemie doet zich bruusk voor en uit zich op  
twee verschillende manieren: verstoorde been merg-
functie en wildgroei van abnormale cellen.

De tekenen van verstoorde beenmergfunctie
Deze tekenen zijn het resultaat van de overwoekering  
van het normale beenmerg door kankercellen. 
Het tekort doet zijn weerslag voelen op drie types 
bloedcellen:
• de verminderde aanmaak  van de rode bloed-

lichaampjes veroorzaakt bloedarmoede, wat 
zich manifesteert door bleekheid, vermoeidheid, 
ademhalingsmoeilijkheden (dyspnee), versnelde 
hartslag (tachycardie) en een indruk van algemene 
malaise;

• de aantasting van de witte bloedlichaampjes 
uit zich door steeds terugkerende infecties: 
keelontstekingen, bronchitis, … ;

• de vermindering van het aantal bloedplaatjes 
veroorzaakt bloeduitstortingen aan de huid 
(petechieën), het tandvlees (gingivorragieën), de 
neus (epistaxis) enz.

De tekenen van wildgroei van de cellen 
Deze tekenen blijken vooral uit de toename in 
volume van de lever, de milt en de lymfeklieren, die 
vaak enorm groot worden. Pijn in de botten of de 
gewrichten komt ook vaak voor. Dat gaat zelfs zover 
dat het kind kan beginnen te manken. De pijn is te 
wijten aan de aanwezigheid van leukemiecellen in het 
merg van de botten. 
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Naast de medische behandeling tegen de ziekte (die 
verder wordt beschreven) is ook de psychosociale 
begeleiding van het kind en zijn gezin zeer 
belangrijk. Zo kunnen kinderen in de mate van het 
mogelijke verder naar school blijven gaan en zich op 
persoonlijk vlak en in hun gezin verder ontplooien.

Bij tal van kinderen met leukemie zorgt de 
behandeling voor een remissie. Dat betekent dat 
hun bloed en hun beenmerg geen opspoorbare 
leukemiecellen meer bevatten. Voor kinderen echt 
genezen zijn, moeten echter alle leukemiecellen 
in hun lichaam vernietigd zijn. Daarom dient de 
behandeling verder gezet te worden tot ver na het 
ogenblik waarop remissie is verkregen. 

Onderbreekt men de behandeling vroegtijdig in een 
remissiestadium, dan kunnen de enkele overblijvende 
leukemiecellen zich opnieuw vermenigvuldigen. 
Vandaar het belang om de behandeling tot het 
einde verder te zetten.

Het opnieuw opduiken van leukemie na een remissie- 
periode heet herval. De behandeling van leukemie  
blijft lange tijd aanslepen, teneinde alle leukemie
cellen te elimineren en een definitieve genezing na 
te streven.

Chemotherapie
Chemotherapie is het gebruik van geneesmiddelen 
om zich snel vermenigvuldigende cellen, zoals 
leukemie cellen, te doden. De geneesmiddelen 
kunnen zowel de leukemiecellen als normale cellen  
aantasten. 

Dat myelogram is een ander zeer belangrijk 
onderzoek. Het verschaft informatie over de 
bijzondere karakteristieken van de leukemiecellen. 
Het laat ook toe zo precies mogelijk te bepalen om 
welke vorm van leukemie het gaat. De resultaten van 
dat onderzoek hebben belangrijke gevolgen voor de 
keuze van de behandeling en de prognose.

Bij de ruggenmergvochtpunctie (lumbaalpunctie) 
wordt tussen twee wervels een kleine hoeveelheid 
vloeistof onttrokken uit het vocht rond het ruggen-
merg (cerebro-spinaal vocht). Zo komt aan het licht  
of er in het centrale zenuwstelsel ook leukemiecellen 
zijn. Bij acute leukemie zullen dergelijke lumbaal-
puncties nodig zijn gedurende heel de behandeling 
om het cerebro-spinaal vocht te controleren en  
genees middelen in te spuiten (intra-thecale 
injecties).  

Men voert systematisch andere onderzoeken uit,  
zoals een radiografie van de borstkas en een 
echografie (ultrasone golven) van de buik.

voornaamste behandelingen 

De voorbije twintig jaar is er veel vooruitgang geboekt  
in de behandeling van kinderen met leukemie en een  
aanzienlijk percentage van de patiënten kan inmiddels  
genezen worden. Ook het risico op bijwerkingen 
op lange termijn is sterk verminderd. Toch blijven 
er spijtig genoeg bepaalde vormen van leukemie 
bestaan die minder goed reageren op de de 
behandeling dan andere. 
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radiotherapie
Met bestraling kunnen leukemiecellen worden 
vernietigd en radiotherapie werd in het verleden al 
systematisch toegepast om leukemie te behandelen. 
Maar omwille van de toxiciteit ervan op lange 
termijn bij kinderen wordt nu geen radiotherapie 
meer toegepast, maar werd deze vervangen door 
geneesmiddelen die even doeltreffend zijn gebleken.  

Stamceltransplantatie
De techniek bewijst zijn nut in welbepaalde gevallen, 
zoals bij de aanwezigheid van indicatoren voor een 
slechte prognose, bij een resistentie tegenover de  
eerste chemotherapie of wanneer zich een herval 
voordoet ondanks een normaal uitgevoerde 
behandeling. De bedoeling ervan is het beenmerg 
met de zieke cellen te vervangen door beenmerg van 
een gezonde compatibele donor. Omdat stamcel - 
transplantatie zelden van in het begin wordt 
overwogen, gaan we er hier niet verder op in. 

Om hierover meer te weten, kan u onze brochure 
“Stamceltransplantatie” raadplegen.  

Om de daaruit voortvloeiende nevenwerkingen 
zoveel mogelijk te vermijden, past men 
chemotherapie in nauwgezette doses en volgens 
aangepaste schema’s toe.
Vooral de combinatie van geneesmiddelen die tot 
verschillende chemische categorieën behoren, 
geniet veel bijval. Zo kan men leukemiecellen via  
verschillende mechanismen aanvallen voor een 
maximale doeltreffendheid van de behandeling. 
Het beenmergonderzoek (myelogram) helpt om de 
doeltreffendheid van de behandeling in de gaten te 
houden.

Infecties  Veel kinderen nemen ter preventie een 
antibioticum. Die behandeling dient om infecties te 
vermijden, vooral van de longen. Indien er trouwens 
koorts optreedt tijdens de chemotherapie, is een 
snelle behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk.

Centraal zenuwstelsel  Leukemiecellen kunnen in 
het hersenweefsel terecht komen. Dan is, omwille 
van de bloed-hersenbarrière, een bijzondere 
behandeling nodig. Anatomische kenmerken 
verhinderen dat bepaalde oraal of via injectie  
toegediende geneesmiddelen in de hersenen of 
het ruggenmerg terechtkomen om er de eventuele 
leukemiecellen te vernietigen. Bepaalde toedienings-
vormen van chemotherapie laten toe om de leukemie - 
cellen in de hersenen te bereiken.
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Behandeling van acute myeloblastische 
leukemie

Voor de behandeling van acute myeloblastische 
leukemie vertrekt men van een inductiefase, 
gevolgd door verschillende kuren van consolidatie. 
Dat zijn meestal kuren van intensieve behandeling 
gevolgd door een periode van aplasie (het beenmerg 
maakt dan geen witte bloedcellen meer aan en er 
bestaat een groot risico op infecties). Daarvoor is 
langdurige opname in het ziekenhuis nooodzakelijk 
in een beschermde omgeving, vaak in een steriele 
kamer. 

Indien nodig, wordt de behandeling vervolledigd met 
een transplantatie van allogene stamcellen (cellen 
afkomstig van een compatibele donor). 

Behandeling van acute lymfoblastische 
leukemie

Bij de behandeling doet men vooral een beroep 
op chemotherapie. Die verloopt klassiek in  
verschillende etappes:

• de inductie: de beginfase van de behandeling. 
Doel: het aantal kankercellen gevoelig 
terugdringen en remissie verkrijgen. Een relatief 
intensieve behandeling van vier weken;

• de consolidatie: begint vanaf de volledige 
remissie. Kenmerken: geen symptomen of klinische 
tekens en een normaal hemogram en beenmerg 
(met de gebruikelijke diagnosemethoden worden 
geen kankercellen meer aangetoond). Tijdens deze 
fase van de behandeling gebruikt men andere 
geneesmiddelen dan tijdens de inductie;

• het vervolg van de intensieve behandeling met 
verschillende combinaties van geneesmiddelen 
duurt over het algemeen nog enkele maanden;

• de onderhoudsbehandeling: dient om een 
eventueel herval te vermijden. Duurt meestal 
tot twee jaar na het stellen van de diagnose van 
leukemie. Na het stopzetten van de behandeling 
wordt het kind nog gedurende meerdere jaren 
regelmatig opgevolgd.
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Conclusies

Leukemie bij kinderen is gelukkig een vrij zeldzame 
aandoening. De overlevingskansen zijn de voorbije 
jaren gevoelig gestegen. Tal van factoren zijn 
verantwoordelijk voor die verbetering: een betere 
kennis van de ziekte, vooral te danken aan de 
vooruitgang in de moleculaire biologie, betere 
behandelingsschema’s, een betere preventie van 
de bijwerkingen enzovoort. De verbetering is het 
resultaat van een betere algemene begeleiding 
van het kind en van de verworven kennis uit de 
resultaten van vroegere klinische studies.

Toch mogen de bemoedigende resultaten niet 
tot stilstand leiden. Er blijven nog twee grote 
uitdagingen: nieuwe behandelingsmanieren voor 
kinderen die hervallen, en beperking van de 
bijwerkingen op lange termijn.

Chronische leukemie

Chronische myeloïde leukemie komt vaker voor bij  
volwassenen en vertegenwoordigt slechts 3% van  
alle leukemiegevallen bij kinderen. Gezien de zeld-
zaamheid ervan bij kinderen worden de chronische 
leukemieën in deze brochure niet verder besproken. 
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nog enkele tips

vermoeidheid

Vermoeidheid is een vaak voorkomende bijwerking
van kanker en/of van de kankerbehandelingen. Deze
vermoeidheid verdwijnt meestal na het einde van  
de behandelingen. Soms echter hebben patiënten  
er nog lang nadien last van. Praat erover met de 
behandelende arts en het medisch team, ze kunnen 
uw kind helpen om de effecten ervan tegen te gaan.

Pijn verlichten

Pijn kan en moet behandeld worden. Het is belangrijk
de pijn exact te beschrijven aan de arts of het
verzorgend personeel zodat zij de behandelingen
kunnen aanpassen aan de persoonlijke situatie van 
uw kind. Volg altijd precies hun aanbevelingen, zeker 
wat betreft de voorgeschreven dosis pijnstillers.

Blijven eten en ervan genieten

Bij kanker betekent een optimale voeding vooral 
plezier vinden bij eten en drinken ! De beste raad-
geving voor de voeding is bijgevolg : leg uw kind geen 
diverse beperkingen op maar hou u zoveel mogelijk 
aan de vorige eetgewoontes. Leg uw kind geen 
zogezegd antikankerdieet op. De doeltreffendheid 
ervan is verre van bewezen en u loopt het risico het 
lichaam van uw kind te verzwakken. Een persoonlijke 
begeleiding door een diëtist gespecialiseerd in de 
oncologie (oncodiëtist) vormt de beste aanpak. 
Stichting tegen Kanker biedt heel wat tips en een 
adressengids met oncodiëtisten op haar website  
www.kanker.be/voeding-bij-kanker.

opgelet voor wisselwerkingen 
(interacties)!

Bepaalde middelen (zowel klassieke genees-
middelen als niet-klassieke middelen) kunnen 
het effect van een kankertherapie beïnvloeden 
(versterken of verzwakken). Daarom dient u steeds  
aan uw artsen alle middelen (ook supple menten 
van vitaminen, kruiden, diëten, ...) mee te delen. 
Maak daarom een lijstje van alles wat u gebruikt 
en neem dat mee naar alle artsen bij wie u op 
consult komt. 

U kan meer informatie vinden in onze folder 
"Complementaire geneeskunde en kanker", alsook 
in de voedingssupplementengids op onze website 
www.kanker.be, rubriek "Leven met kanker".  
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Het belang van goede moed

Als u, of uw kind, het lastig hebben, hou het dan niet 
allemaal voor uzelf. Praat erover met een naaste, 
iemand van het zorgteam, met een psycholoog of 
met de leden van een patiëntvereniging.

Binnen het kader van het Nationaal Kankerplan heeft
u recht op gratis psychologische ondersteuning in
het ziekenhuis. Stichting tegen Kanker biedt ook
bijkomende psychologische coaching aan (zie
www.kanker.be of Kankerinfo op 0800 15 802).

Het belang van de vertrouwensrelatie   
met het verzorgend team

Deze brochure geeft zeker geen antwoord op alle
vragen die u zich stelt en die u zich nog zult stellen
tijdens de evolutie van de ziekte van uw kind. Dat was 
ook niet de bedoeling.
U zal heel wat professionals ontmoeten vanaf nu:
artsen, verpleegkundigen en anderen. Aarzel nooit
hen vragen te stellen en blijf uw vragen herhalen tot
u een bevredigend antwoord heeft gekregen. Het
is absoluut noodzakelijk een echte dialoog met hen
op te bouwen. Zo zult u samen met hen en in alle
vertrouwen de noodzakelijke beslissingen kunnen 
nemen.
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Op www.kanker.be vindt u:

•  bijkomende informatie over de ziekte, de 
behandelingen, de bijwerkingen

•  tips om beter om te gaan met uw ziekte: 
voeding, schoonheid …

•  de gegevens van al onze 
patiëntbegeleidingsdiensten

•  heel wat brochures en folders die u kunt
  bekijken en/of bestellen

U kunt onze publicaties ook bestellen per
telefoon op 02 733 68 68 of per e-mail
op info@kanker.be

Stichting tegen Kanker:  
één missie, drie doelstellingen

Stichting tegen Kanker heeft slechts één  
ambitie: zoveel mogelijk vooruitgang maken in  
de strijd tegen kanker.

Om dat mogelijk te maken werken we op  
drie niveaus:

 • Wij financieren het kankeronderzoek in  
België 
Om de genezingskansen te verhogen, 
financieren wij het werk van onderzoekers 
in de grote onderzoekscentra in ons land, 
voornamelijk universiteiten.

 • Wij bieden sociale begeleiding, financiële 
steun en informatie aan patiënten en hun 
naasten 
Om de levenskwaliteit van mensen met  
kanker te verbeteren, bieden wij informatie, 
sociale hulp en ondersteuning aan 
personen met en na kanker en hun naasten.

 • Wij promoten een gezonde levenswijze, 
preventie en opsporing door het breed 
verspreiden van wetenschappelijk 
gevalideerde informatie 
Om het risico op kanker te verminderen, 
moedigen wij het publiek aan om een 
gezonde levenswijze aan te nemen en deel 
te nemen aan opsporingsprogramma’s. 
Daarom verspreiden wij op brede schaal 
wetenschappelijk gevalideerde informatie.


