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In totaal hebben we samen

€ 38 317 224

* Waaronder subsidies van het RIZIV voor Tabakstop en sponsoring 
van de Etex Group voor de ondersteuning van asbestgerelateerde 
onderzoeksprojecten.

Dankzij uw giften en legaten in 2015  
kon Stichting tegen Kanker

investeren in de strijd tegen kanker.

€ 27 555 500* 

* Het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven wordt aangewend 
voor toekomstige acties.

€ 5 905 300

PROJECTOPROEP  
‘HEAVY EQUIPMENT 2015’ 

119

INVESTEREN IN ONDERZOEK OM LEVENS TE REDDEN

UW VRIJGEVIGHEID IN 2015 ONZE ACTIES IN 2015

LEGATEN

GIFTEN (WAARVAN 24,3% VIA LEVENSLOOP)

ANDERE INKOMSTEN*

STEUN AAN KANKERONDERZOEK:  € 16 370 054

SOCIALE HULP: € 4 244 318  

INFORMATIEVERSTREKKING  
EN PREVENTIE: € 3 882 224

ADMINISTRATIEVE ONKOSTEN: € 250 140

ONKOSTEN VOOR FONDSENWERVING: 
€ 2 808 764

ingezameld.

ONDERZOEKSTEAMS 

ter aanschaffing van 

hoogtechnologische 

apparatuur.

4voor Belgische 

  

nog gefinancierd in 2015 (n.a.v.  

de projectoproepen van 2012 en 2014,  

en de postdoctorale mandaten van 2014).

LOPENDE 

ONDERZOEKSPROJECTEN 

EEN RECORDBEDRAG 

voor de projectoproep van 2016:

€ 21 500 000
gereserveerd in 2014 en 2015.
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Samen tegen kanker!



Bedankt!

KANKER HELPEN VOORKOMEN

PATIËNTEN EN HUN NAASTEN ONDERSTEUNEN

LEVENSLOOP

INFORMATIE ALS WAPEN TEGEN KANKER

€ 880 368

SOCIALE  
PROJECTOPROEP 2015

SOCIALE PROJECTEN
nieuwe innovatieve 

voor

19

verstrekt door onze  

142 schoonheidsconsulentes

11 500 
SCHOONHEIDSVERZORGINGS-  

EN WELZIJNSSESSIES 

MEER DAN

tijdens de bewegingslessen 

van REKANTO

DEELNEMERS

1300MEER DAN 

€ 521 632

voor patiënten met  

een beperkt inkomen

FINANCIËLE STEUN

14
EVENEMENTEN

SHADOW MIFI,  
ZONNESLIMME SCHOLEN  

EN DE UV-SCAN…
om u te sensibiliseren rond  

de gevaren van de zon

DE NIEUWE REUZE DIKKE DARM

oproepen via
17 000 

aanwezig op

om darmkankeropsporing  

te promoten

unieke bezoekers op

WWW.TABAKSTOP.BE

228 155 

TABAKSTOP

5293

KANKERINFO  
0800 15 802

1 800 000 
bezoekers op 

WWW.KANKER.BE
beantwoorde  
mails2423@

oproepen 7
INFODAGEN

23 EVENEMENTEN brachten

teamleden samen

55 600 
MEER DAN u
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“Ik ben Eric en dit is mijn vrouw Heidi. 5 jaar geleden kreeg ze kanker. 
Ze had geluk. Dankzij de vroege diagnose en de vooruitgang van  

 medische behandelingen, leeft ze nu een normaal leven.”

Levensloop 28

Inhoud

Eric en Heidi stellen u al de activiteiten van Stichting tegen Kanker voor in een nieuwe video.
Bekijk de video en vind meer informatie op www.kanker.be/jaarverslag2015.
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Woord van de directie

Vier jaar geleden formuleerde de Stichting een reeks 
ambitieuze doelstellingen tegen 2020. Vandaag mogen 
we tijdens de evaluatie halverwege die looptijd – niet 
zonder enige trots – vaststellen dat de realiteit onze 
ambities nu al overstijgt.

Ten eerste is er de steun aan wetenschappelijk 
onderzoek, onze prioriteit nummer één. Voor onze 
weten schappelijke Grants van 2020 wilden we een  
recordbedrag beschikbaar stellen van 20 miljoen euro. 
Wel, we hebben de vrijgevigheid van onze donateurs 
en hun geloof in onze Belgische onderzoekers blijkbaar 
onderschat, want dat doel hebben we vandaag reeds 
overtroffen: zoals u op de volgende pagina’s kunt lezen, 
is er voor de Grants van 2016 een budget beschikbaar 
van maar liefst 21,5 miljoen euro. 1,5 miljoen meer dus, 
en vier jaar eerder dan verwacht. Daarnaast ontvingen 
19 nieuwe sociale projecten financiering in 2015.  
Dit bovenop onze talloze andere initiatieven ter onder
steuning en begeleiding van patiënten en hun naasten. 

Wat onze preventieactiviteiten betreft, bewijzen 
verschillende studies hoe hard deze nodig zijn. De 
tabakologen van Tabakstop bijvoorbeeld zitten nog 
steeds trouw op post, ondanks het extra werk dat ze 
sinds de zesde staatshervorming moeten verzetten. De 
deskundigen van Kankerinfo beantwoordden op hun 
beurt maar liefst 7500 telefoons en emails in 2015. 

Tot slot is de vrijgevigheid van onze donateurs en 
sympathisanten ook te zien aan het groeiende aantal 
vrijwilligers en aan hun massale en enthousiaste 
aanwezigheid tijdens Levensloop.

Allen bedankt voor uw vertrouwen!

Dr. Didier Vander Steichel, Luc Van Haute,
Medisch directeur Algemeen Directeur

Woord van de voorzitters

De oncologie ontwikkelt voortdurend en brengt voor 
iedereen nieuwe uitdagingen met zich mee. Een mijlpaal 
van formaat werd nog niet zo lang geleden onthuld: 
de KU Leuven en de Université catholique de Louvain 
investeren in een volledig nieuw protontherapiecentrum, 
met de steun van andere universitaire ziekenhuizen 
en onderzoekscentra, en van Stichting tegen Kanker. 
Protontherapie is een veelbelovende vorm van 
radiotherapie, die erg nuttig blijkt bij de behandeling van 
bepaalde kinderkankers en van tumoren in het centrale 
zenuwstelsel*. Tegelijkertijd is protontherapie een 
onderzoeksdomein dat naar verwachting – naarmate 
de techniek evolueert – ook voor de behandeling van 
andere vormen van kanker kan worden ingezet. Het 
gaat hier dus om een investering in de toekomst.

Het jaar 2015 zag ook de doorbraak van immunotherapie. 
Wat voor velen niet alleen een belangrijke stap 
voorwaarts is en een teken van hoop, maar tevens onze 
sociale zekerheid voor de nodige uitdagingen stelt. 
De stijgende kosten van deze nieuwe behandelingen 
houden menigeen bezig, ook de medische wereld. Willen 
we innovatieve behandelingen als deze toegankelijk 
houden voor alle patiënten, dan zullen de industrie en 
beleidsmakers een gemeenschappelijke grond moeten 
vinden. 

Het moge duidelijk zijn: in de oncologie krijgt men 
met vele uitdagingen te maken. Stichting tegen 
Kanker zal deze blijven aangaan, met de hulp van haar 
professioneel team, maar vooral ook dankzij de steun 
van haar donateurs en vrijwilligers. 

Allen uit de grond van ons hart bedankt!

Professor Wilfried De Neve,  Professor Marc Hamoir,
Voorzitter  Voorzitter 

* Momenteel verwijst men patiënten voor deze behandeling door naar proton
therapiecentra in andere Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Zwitserland). 

 Voor meer informatie: www.kanker.be/nieuws/centrumprotontherapie.
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Onze prioriteit? 
Kankeronderzoek financieren!1

“De afgelopen 27 jaar kenden we meer dan 125 miljoen euro toe aan bijna 800 onderzoeks
projecten. De ziekte beter begrijpen, betekent ook dat er meer patiënten genezen, zoals  

Maria, bij wie vier jaar geleden kanker werd vastgesteld.”
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De vooruitgang financieren

Fundamenteel, translationeel en klinisch* onderzoek 
zijn samen de motor van vooruitgang in de strijd tegen 
kanker. Daarom is de financiering van kankeronderzoek 
een topprioriteit van de Stichting en lanceren we, 
onder andere, alle pare jaren een wetenschappelijke 
projectoproep. 

Extra budget voor spitsapparatuur

2015 was geen paar jaar, maar dankzij de nietaflatende 
vrijgevigheid van onze donateurs zijn we er toch in 
geslaagd om een uitzonderlijke projectoproep te  
lanceren, waarmee we 5,9 miljoen extra beschikbaar 
stelden. Een enveloppe die vier Belgische onderzoeks
teams deelden voor de aankoop van geavanceerde 
weten schappelijke spitsapparatuur, om de hoogstaande 
kwaliteit van hun werk te kunnen blijven waarborgen.

In België hebben we vele getalenteerde en inventieve 
onderzoekers. Maar om hun werk echt goed te 
kunnen doen, hebben ze steeds vaker nood aan zeer 
geavanceerde – en bijgevolg ook erg dure – apparatuur. 
Zonder zouden ze nooit zoveel vooruitgang kunnen 
boeken; technische platformen en spitsapparatuur 
financieren is dus essentieel. Dit is de reden waarom 
Stichting tegen Kanker in 2015 een uitzonderlijke 
projectoproep lanceerde. Het is de tweede maal dat we 
dit doen. De eerste keer, in 2010, was het een gigantisch 
succes. Het initiatief zorgt er tevens voor dat onze 
onderzoekers in de voorhoede blijven op internationaal 
niveau. Op langere termijn is het uiteraard de bedoeling 
dat er nieuwe stappen worden gezet richting betere 
diagnoses en behandelingen.

Op de volgende pagina’s geven we twee voorbeelden 
van apparatuur gefinancierd in 2010 en stellen we twee 
van de laureaten van 2015 voor.

*Fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek
Fundamenteel onderzoek is bedoeld om de biologische mechanismen te ontcijferen die aan de oorsprong liggen van een kankerproces en ligt dus aan 
de basis van vooruitgang in de strijd tegen kanker op lange termijn. Klinisch onderzoek is bedoeld om de effectiviteit van methoden ter preventie, 
opsporing, diagnose en behandeling van kanker te verbeteren, alsook de levenskwaliteit van de patiënt. De resultaten van dit type onderzoek zijn 
merkbaar op korte tot middellange termijn. Het translationeel onderzoek tot slot legt de schakel tussen beide. Het maakt dat men fundamentele 
ontdekkingen sneller kan vertalen in praktische toepassingen ten voordele van de patiënt, maar ook dat men nieuwe fundamentele vragen kan 
formuleren na klinische vaststellingen.

Met het ‘interactomisch’ platform, gefinancierd in 2010 (zie volgende  
pagina), kan men tienduizenden tests uitvoeren in enkele handelingen.
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Vandaag weten we dat het kankerproces zich niet 
beperkt tot afwijkingen in het DNA van bepaalde genen. 
Er zijn ook andere stoorzenders in de moleculaire 
omgeving van genen die erbij betrokken zijn, door het 
effect dat ze hebben op de werking van deze genen. 
De studie van de ‘vertaling’ van DNA naar eiwitten 
(via andere moleculen, genaamd RNA) is dus een 
belangrijk onderzoeksgebied. Net als de afwijkingen 
in de eiwitten die gecodeerd zijn door deze genen, en 
die verantwoordelijk zijn voor specifieke functies in of 
buiten de cel.

Met de Grant van Stichting tegen Kanker toegekend in 
2010 kocht en ontwikkelde het onderzoeksteam een  
‘interactomisch’ platform, dat in staat is om de inter 
acties tussen macromoleculen te bestuderen op cel
niveau. Zo krijgen onderzoekers een beter en gede tail
leerder inzicht in de kankermechanismen, waardoor ze 
nieuwe en effectievere gerichte behandelingen kunnen 
ontwikkelen.

Een ‘interactomisch’ platform om nieuwe 
behandeldoelwitten te identificeren

Professor Frank Dequiedt 
Université de Liège
Toegekend bedrag in 2010: € 620 000

Bioluminescentie beeldvorming voor een 
meer geïndividualiseerde ondersteuning

Professor Marc Peeters 
Universiteit Antwerpen
Toegekend bedrag in 2010: € 299 000

De financiële steun van Stichting tegen Kanker maakte 
de ontwikkeling mogelijk van een systeem waarmee 
de onderzoekers de talloze subcategorieën van cellen 
nauwkeurig kunnen identificeren en differentiëren. 
Deze bioluminescentie beeldvorming zal leiden tot 
betere ‘op maat’ diagnoses en behandelingen, in functie 
van moleculaire verschillen in kankercellen bij iedere 
individuele patiënt.

De meeste kankers zijn samengesteld uit cellen die 
onderling veel van elkaar verschillen, hoewel ze deel 
uitmaken van hetzelfde gezwel. Het is van belang om die 
verschillen in beeld te brengen omdat ze de prognose 
en reactie op de behandeling bepalen. Door dergelijke 
metabolische beeldvorming beschikken onderzoekers 
over extra informatie, aanvullend op de classificatie van 
de kanker.

Professor Frank Dequiedt

Projectoproep ‘Spitsapparatuur’ 2010
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Een sequencer om het genoom, epigenoom en het 
transcriptoom van kankercellen te analyseren

Professor Thierry Voet
KU Leuven 
Toegekend bedrag in 2015: € 1 763 761

Een spectrometer om de metabole aanpassingen 
die kanker begunstigen beter te begrijpen

Professor Bernard Gallez
Université catholique de Louvain
Toegekend bedrag in 2015: € 1 441 539

De veranderende energiestofwisseling wordt beschouwd 
als een fundamenteel kenmerk van kanker. Deze 
metabole aanpassingen stimuleren de groei en celdeling 
van kankercellen. De NMRspectrometer die met de 
steun van Stichting tegen Kanker werd aangekocht, is 
een geavanceerd toestel, dat krachtige magnetische 
velden en een radiofrequentiegenerator aanwendt om de 
structuur van materie te analyseren.

Met dit hoogtechnologisch apparaat kan het team van 
professor Gallez verschillende onderzoeken uitvoeren: 
studies van de metabole flux en van mechanismen die 
deze metabole aanpassingen verklaren, het identificeren 
van mogelijke nieuwe therapeutische doelwitten en van 
biomarkers die reageren op behandelingen die mikken op 
het metabolisme van tumorcellen.

Tumoren zijn samengesteld uit diverse subpopulaties 
van kankercellen. De precieze omvang, aard en biologie 
van deze verscheidenheid aan kankercellen is echter 
nog grotendeels onbekend, wat een groot obstakel is 
voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën.

De financiële steun van Stichting tegen Kanker maakt 
het voor het team van professor Voet mogelijk om sneller 
en in meer detail een groter aantal individuele cellen 
te analyseren. Die analyse gebeurt in verschillende 
etappes en met verschillende apparaten. In combinatie 
met een infrastructuur gewijd aan sequencing en bio
informatica, voert dit project – met een ongekend 
niveau van precisie – onderzoek naar de cellulaire 
heterogeniteit van tumoren.

Projectoproep ‘Spitsapparatuur’ 2015

“   elukkig zijn de overlevingskansen enorm gestegen, maar er is nog een lange weg te gaan.”
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Constante groei van de nieuwe Grants toegekend door Stichting tegen Kanker, 
dankzij de steun van haar donateurs 

2008

2012

2014

2006

€ 10 240 000

€ 12 500 000

€ 14 677 000

2016 € 21 500 000 voorzien

+ € 2 400 000  
Postdoctorale mandaten

€ 9 219 000

+ € 5 905 300   
Spitsapparatuur

Een nieuwe selectieprocedure voor projecten

In een tijd waarin publieke middelen schaars zijn 
en subsidies van andere organisaties in vrije val, 
is het niet verwonderlijk dat de Stichting bij elke 
projectoproep meer financieringsaanvragen ontvangt. 
Om een zorgvuldige analyse van elke kandidatuur te 
kunnen blijven verzekeren, ondanks de sterke toename 
van het aantal dossiers, heeft de Stichting haar 
selectieprocedures gedeeltelijk herzien. 

Een eerste selectie gebeurt voortaan op basis van de 
intentiebrieven van de kandidaten. Vervolgens vragen 
we aan de weerhouden kandidaten om hun project 

in detail voor te stellen. Wat niet verandert, is dat de 
beste projecten worden geselecteerd door onze twee 
onafhankelijke wetenschappelijke raden (een voor 
fundamenteel en translationeel, en een voor klinisch 
onderzoek), beide bestaande uit Belgische onderzoekers 
en voorgezeten door een buitenlandse specialist, 
ondersteund door internationale experts.

De selectie van projecten is een zware 
verantwoordelijkheid die de Stichting in alle 

transparantie op zich neemt.

Grants 2016: een recordbedrag

Voor de Grants van 2016 heeft de raad van bestuur 
een som van 20 miljoen euro vrijgemaakt. Bovendien 
hernieuwde de Etex Group haar discretionaire steun, 
waardoor de Stichting in alle vrijheid 1,5 miljoen euro 
extra ter beschikking kan stellen voor onderzoek 
naar asbestgerelateerde kankers. Dit brengt de totale 
enveloppe voor de geselecteerde projecten in 2016 op 
21,5 miljoen euro. Een nieuw recordbedrag en dit dankzij 
de onophoudelijke vrijgevigheid van onze partners en 
donateurs.

2010 € 10 832 000 + € 5 000 000  
Spitsapparatuur

2015
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Onderzoekstype Aantal lopende projecten Totaal van de financiering in 2015

Fundamenteel 52 € 5 280 961

Translationeel en klinisch 49 € 2 986 059

Asbestgerelateerd 10 € 1 133 963

Postdoctorale mandaten 8 € 512 798 

Totaal 119 € 9 913 781

Inzicht in de financiële stroom voor kankeronderzoek

De bedragen die Stichting tegen Kanker volgend op de projectoproepen toekent, worden geleidelijk vrijgegeven 
naargelang de voortgang van de projecten, in twee schijven per jaar, en dit over een periode van twee tot 
maximum vier jaar. Voor elke projectoproep geldt dat het beschikbare budget reeds op voorhand is ingezameld 
en exclusief gereserveerd voor de laureaten. Zo garandeert de Stichting dat de beloofde som ook effectief aan de 
onderzoeksteams kan worden uitbetaald.

In 2015 heeft de Stichting:
• Het reservefonds voorzien voor de projectoproep van 2016.
• De semestriële uitbetaling van de laureaten van 2012 en 2014 uitgevoerd, met de fondsen die hiervoor waren 

gereserveerd.

Voortgezette financiering van projecten 
geselecteerd in 2012 en 2014

119 van de projecten geselecteerd in 2012 en 2014 
ontvingen nog financiering in 2015, voor in totaal  
9 913 781 euro. 

Postdoctorale mandaten 2014

In 2014 innoveerde de Stichting met een nieuwe 
steunformule: de postdoctorale mandaten. Het doel van 
dit initiatief was om artsen met een doctorstitel (PhD) 

die werken binnen een academische structuur (vaak 
een universitair ziekenhuis) de kans te geven om naast 
hun klinisch werk ook fundamenteel of translationeel 
onderzoek te voeren. Dankzij de mandaten kunnen 
acht Belgische artsen gedurende vijf jaar een medische 
carrière binnen een universitair milieu combineren met 
een deeltijdse aanstelling als onderzoeker. 

Artsenonderzoekers zijn een onmisbare schakel 
tussen het bed van de patiënt en onderzoek in een 

laboratorium.
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Andere wetenschappelijke initiatieven 
ondersteund in 2015

Behalve de eigenlijke onderzoeksprojecten steunt de 
Stichting ook de volgende wetenschappelijke initiatieven:

• De Familial Adenomatous Polyposis Association 
(FAPA)
Na de ondertekening van een nieuwe overeenkomst 
in 2015 kende de Stichting de FAPA een bedrag toe 
van 220 000 euro. Deze steun wordt herhaald in 2016 
en 2017. De FAPA geniet ook logistieke ondersteuning 
van Stichting tegen Kanker, namelijk het gebruik van 
lokalen.

• De European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC)
Deze internationale wetenschappelijke vereniging, 
gevestigd in Brussel, ontwikkelt, coördineert en 
bevordert klinisch onderzoek in heel Europa. In 2015 
ontving de EORTC een derde betalingsschijf van  
130 000 euro, het afsluitend bedrag van een overeen
komst voor een totale structurele steun van 390 000 euro  
over een periode van drie jaar. In 2015 werd er tevens 
een bijkomend bedrag toegekend van 40 000 euro voor 
een periode van één jaar voor onderzoek naar de sociale 
impact van de ziekte van Hodgkin (de invloed op educatie 
en het professionele leven, toegang tot verschillende 
verzekeringen en hypothecaire leningen, enz.).

• De Belgian Haematological Society (BHS)
In 2015 stelde de Stichting de tweede betalingsschijf 
ter beschikking aan deze wetenschappelijke 
organisatie die onderzoek en onderwijs op het 
gebied van hematologie bevordert. In totaal ging 
het om een steunbedrag van 122 000 euro voor 
de verdere ontwikkeling van een Belgisch register 
voor hematopoietische stamceltransplantatie (ook 
beenmergtransplantatie genoemd).

• De Stichting Kankerregister (zie ook hiernaast)
In 2015 ontving de Stichting Kankerregister van de 
Stichting de tweede helft van een totaal steunbedrag 
van 120 000 euro voor het opzetten van een 
monitoringsysteem van kwaliteitsindicatoren in 
ziekenhuizen in het Waals en Brussels Gewest 
voor borst, rectum, slokdarm en maagkanker. Op 
initiatief van de Vlaamse overheid werd er in 2013 een 
gelijkaardig project gelanceerd voor ziekenhuizen in 
het Vlaams Gewest. Met de financiële steun van de 
Stichting kan men nu een globale gegevensanalyse 
maken op landelijk niveau. 

 

“De mooie kant van de zaak is dat dankzij kankeronderzoek de overlevingskansen elk jaar 
toenemen, door een betere screening en vooruitgang in de behandelingen. Hierdoor winnen meer 

mensen de strijd tegen de ziekte, waaronder mijn vrouw.”
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De Stichting Kankerregister ontving van Stichting 
tegen Kanker in 2014 ook een wetenschappelijke 
Grant (zie pagina 11) ten bedrage van 170 000 euro 
voor de registratie en het beheer van gegevens rond 
mesothelioom.

Mesothelioom is een kanker met een slechte prognose 
die duidelijk verband houdt met blootstelling aan 
asbest. Onderzoek heeft reeds geleid tot belangrijke 
ontdekkingen over deze ziekte, maar er zijn nog 
veel vragen over het optreden, de behandeling en de 
overleving. Voor zeldzame vormen van kanker, zoals 
mesothelioom, kan de Stichting Kankerregister een 
belangrijke rol spelen in studies waarvoor men gegevens 
nodig heeft van alle Belgische gevallen. 

Het Kankerregister: een onmisbaar meetinstrument

Stichting tegen Kanker droeg bij tot de 
totstandkoming van de Stichting Kankerregister. 
Omdat we overtuigd zijn van het belang van het 
werk van deze organisatie, bieden we de Stichting 
Kankerregister op regelmatige basis financiële 
steun.

In december 2015 vierde de Stichting Kankerregister 
haar tiende verjaardag. De missie van de Stichting 
Kankerregister is: gegevens verzamelen met 
betrekking tot kanker in België, deze onderwerpen 
aan kwaliteitscontroles, ze verwerken en analyseren, 
coderen en opslaan, presenteren in rapporten, 
beschikbaar stellen en beschermen. Daarnaast 
verzamelt de Stichting Kankerregister de resultaten 
van pathologischanatomische analyses uitgevoerd 
in kader van de vroegtijdige opsporing van 
bepaalde kankers, om daarmee een centraal cyto
histopathologisch register te creëren. Kortom: de 
Stichting Kankerregister is een onmisbare bron van 
informatie over kanker.

Ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan, 
publiceerde de Stichting Kankerregister een 
referentiedocument getiteld Cancer Burden in 
Belgium. Dit document presenteert alle gegevens 
over de incidentie*, evolutie in de tijd, de 
prevalentie**, de mortaliteit en de overleving van 
kanker in België van 2004 tot 2013. De prognoses 
voor 2025 zijn eveneens inbegrepen.

Dit soort informatie is belangrijk om onze 
gezondheidszorg te optimaliseren. De gegevens 
maken het namelijk mogelijk om een inschatting 
te maken van de middelen die nodig zijn voor de 
diagnose, behandeling en opvolging van kanker, 
en kunnen bijdragen aan de beoordeling van de 
zorgkwaliteit. www.kankerregister.org
 

De Stichting Kankerregister verwacht dat er in 
2025 in vergelijking met 2013 jaarlijks 12 000 meer 

gevallen van kanker zullen worden geregistreerd.

*De incidentie staat voor het aantal nieuwe ziektegevallen gediagnosticeerd in een gegeven populatie gedurende een bepaalde periode. 
Incidentiecijfers worden vaak uitgedrukt in absolute getallen of als aantal nieuwe gevallen per 100 000 mensen per jaar.

**De prevalentie meet het percentage van de populatie met een bepaalde ziekte op een gegeven moment.

Ondersteuning van onderzoekers-in-wording

In 2015 lanceerde Stichting tegen Kanker de tweede editie van de Thesisprijs. Die prijs is bedoeld als aanmoediging 
voor studenten om hun kankeronderzoek voort te zetten. Er waren twee categorieën: humane wetenschappen en 
exacte en/of (bio)medische wetenschappen. Vier studenten ontvingen samen 3000 euro. 
www.kanker.be/thesisprijs-2015
 

Waartoe dient een Kankerregister? Het antwoord vindt u in de 
video op www.kanker.be/kankerregister.
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“Eén man op drie en één vrouw op vier wordt voor zijn of haar 75ste met kanker geconfron
teerd. Jaarlijks gaat het om 65 000 Belgen, in 1% van het aantal gevallen gaat het om een kind.”

Patiënten en  
hun naasten begeleiden2
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Oproep voor sociale projecten

De Stichting heeft altijd veel aandacht geschonken 
aan de begeleiding van mensen met kanker en hun 
naasten. Trouw aan dit idee lanceerden we in 2013 
opnieuw een oproep voor projecten die focussen op de 
kwaliteitsverbetering van sociale en dus nietmedische 
aspecten. Deze sociale Grants worden elke twee jaar 
uitgereikt (in de oneven jaren), alternerend met de 
wetenschappelijke Grants.

In 2015 vond de tweede editie plaats van de 
sociale Grants van Stichting tegen Kanker. Minder 
onderzoeksgericht dan de vorige, was deze oproep 
bedoeld voor zeer concrete projecten met een directe 
impact op de levenskwaliteit van patiënten. Volgend 
op de oproep in 2015 ontvingen 19 winnaars samen  
€ 880 368 in de vorm van een financiering voor een 
periode van twee jaar.

19 projecten ondersteund, om de begeleiding  
van mensen geraakt door kanker en  

hun naasten te verbeteren.

Een onafhankelijke sociale raad

Om de objectiviteit en onafhankelijkheid te 
verzekeren, werd de projectselectie toevertrouwd 
aan een sociale raad, samengesteld uit voor
aanstaande Belgische medische, paramedische en 
sociale experten.

Dr. Eddy Maes (†), voorzitter van de sociale raad 
Oogheelkundige en voormalig OCMW-voorzitter

Ingrid Bruyns 
Oncologisch verpleegkundige in het Jules Bordet Instituut 
Oud-voorzitster van de Société belge des Infirmiers en 
Oncologie

Dr. Marie-Pascale Graas

Hoofd oncologie-hematologie-immunologie Clinique Saint-
Joseph (Luik)
Verantwoordelijke medische dagziekenhuis Clinique Notre-
Dame (Hermalle)

Dr. Philippe Huget
Radiotherapeut-oncoloog
Hoofd Iridium Kankernetwerk St. Augustinus Ziekenhuis 
(Antwerpen)

Anne-Marie Vandermeulen
Sociaal verpleegkundige en stafmedewerker Trefpunt 
Zelfhulp vzw 

Etienne Verdin
OCMW-voorzitter en belast met financiën gemeente Waterloo
Expert binnen het kabinet van de minister voor sociale 
integratie

Chantal Doyen
Vicevoorzitter FWSP en ASPPN

Verantwoordelijke mobiel team palliatieve zorgen Mont-Godinne
Adjunct-hoofd dienst hematologie CHU UCL site Godinne 
(Namen)

Feia Vancuyck
Sociale dienst UZ Leuven

Trui Geirnaert
Psychologe gespecialiseerd in oncologie 

Frédéric Maddalena
Verantwoordelijke coördinatie oncologische zorgen Koning 
Albert II Instituut (UCL)

Elsie Decoene
Verpleegkundige gespecialiseerd in oncologie UZ Gent

Monique Colin
Voorzitster Association Francophone des Mutilés de la Voix 
de Belgique (AFMVB)

 

2015

Uiterste datum voor inschrijving: 15 mei 2015

Selectie van de projecten door een onafhankelijke 
sociale raad. 
Bekendmaking resultaten: december 2015 

Meer info, reglement en inschrijvingsdocument op  
www.kanker.be/sociale-projectoproep 

Stichting tegen Kanker zet zich in 
om de medisch-sociale opvang van patiënten 

en hun naasten te verbeteren.

SOCIALE
PROJECTOPROEP

Voor wie? Mutualiteiten, OCMW’s, 
verenigingen, ziekenhuizen ...

Thema:
Het verbeteren van de levenskwaliteit van de patiënt en/of de naasten 

tijdens en na de acute behandelingperiode of in de fase van 
palliatieve zorg, in samenwerking met een team van verzorgenden.

Totaal beschikbaar bedrag

€ 750 000
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“De acties van de Stichting concentreren zich ook op de sociale begeleiding  
van patiënten en hun families.”

Dr. Eddy Maes Prijs

‘Jij bent mijn familie’: ondersteuning van 
broers en zussen
Dienst pediatrische hematologie en oncologie van het 
CHC in Luik 

Het project ‘Jij bent mijn familie’ organiseert activiteiten 
voor zieke kinderen samen met hun broers en zussen, om 
hen zo de ruimte te geven om tijd door te brengen met 
elkaar, dingen te delen en met elkaar te communiceren. De 
activiteiten worden omkaderd door professionals, die weten 
hoe ze onderlinge uitwisseling bevorderen, de banden 
tussen broers en zussen aanhalen en ervoor kunnen zorgen 
dat iedereen zijn plekje vindt binnen het gezin.

Nieuwigheid sociale Grants 2015: 
de Dr. Eddy Maes Prijs en de Prijs van de Vrijwilligers 

De laureaten die het beste scoorden op de evaluatie van 
de jury werden beloond met een bijzondere eretitel. 
De Dr. Eddy Maes Prijs, zo genoemd ter nagedachtenis

aan de initiatiefnemer van de sociale Grants dr. Eddy 
Maes, en de Prijs van de Vrijwilligers, ter ere van de 
vrijwilligers van Stichting tegen Kanker en de inspan
ningen die ze leveren in het psychosociaal domein.

Prijs van de Vrijwilligers

Bevordering van professionele re-integratie na kanker
GZA Ziekenhuizen, Antwerpen

In de praktijk merkt men vaak dat patiënten, zorgver leners 
en medewerkers niet over voldoende informatie beschik
ken over de verschillende mogelijkheden om het werk 
weer te hervatten. Daarom is dit project gericht op de 
totstandbrenging van een structurele samenwerking met 
adviserend geneesheren van mutualiteiten, de ontwikke
ling van adequate communicatiekanalen tussen patiënten, 
ziekenhuizen en mutualiteiten, en de verspreiding van  
uniforme informatie richting de verschillende actoren die 
betrokken zijn bij professionele reintegratie.

NDERZOEKO Kanker en zelfstandigen…

Net als elders in de wereld wordt er in Belgische wetenschappelijke publicaties maar weinig – om niet te zeggen 
‘helemaal niets’ – geschreven over de impact van kanker op zelfstandigen. Daarom startte Stichting tegen 
Kanker in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) een verkennend onderzoek om op basis van een 
kwalitatieve analyse van een reeks getuigenissen eventuele specifieke noden op het vlak van werk en reintegratie 
van zelfstandigen bloot te leggen. Tijdens de twee rondetafelgesprekken daarna bevestigden experts de diverse 
problemen die de getuigenissen reeds signaleerden. (complexiteit van de informatie, heersende taboes, té snel weer 
aan het werk omwille van de financiële druk...). Dit creëerde een momentum om over mogelijke oplossingen na te 
denken en enkele pistes te benoemen om zelfstandigen die met kanker te maken krijgen beter te ondersteunen. 
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Aan uw zijde om de ziekte het hoofd te bieden

Familiedag 

Elke eerste zondag van oktober organiseren Stichting tegen 
Kanker en de Mechelse vzw Nationale Kinderkankerdag met de 
steun van het dierenpark Planckendael een grote Familiedag. Dit 
jaar namen 203 kinderen met kanker en hun families – in totaal 
ongeveer 1000 personen – aan dit ontspannend uitje deel. 
www.kanker.be/kinderkankerdag

Kinderkamp Tournesol

In juni bood de 27ste editie van Kinderkamp Tournesol  
51 kinderen en jongeren met kanker een ontspannen 
week aan in Spa, samen met vele vrijwilligers, 
monitoren, artsen en verpleegkundigen. Dit kamp 
organiseert de Stichting enkel in Wallonië, omdat er 
in Vlaanderen al vergelijkbare initiatieven bestaan.  
www.cancer.be/camp-tournesol 

Financiële steun

Stichting tegen Kanker kan – nadat alle andere mogelijke 
instanties zijn gecontacteerd en onder bepaalde 
voorwaarden – patiënten een financieel duwtje in de rug 
geven om de kosten van de behandeling te helpen dragen. 
In 2015 accepteerde de Stichting 900 dossiers voor 
financiële hulp en kende hiervoor in totaal 521 632 euro 
toe aan patiënten in financiële moeilijkheden.
www.kanker.be/financiele-steun

Rekanto, bewegen om zich beter te voelen

Rekanto is een bewegingsprogramma op maat van mensen met en vlak 
na kanker. Het programma helpt om de vermoeidheid te bestrijden die 
met de ziekte en de behandelingen gepaard gaat. Alle activiteiten zijn 
aangepast aan de fysieke conditie van de patiënt (fitness, gym, aquagym, 
nordic walking, tai chi, yoga) en vinden plaats in groep onder begeleiding 
van professionele instructeurs opgeleid door Stichting tegen Kanker. In 
2015 namen meer dan 1300 patiënten aan Rekanto deel. 
www.rekanto.be

Goed verzorgd, beter gevoel

142 schoonheidsconsulentes boden vrijwillig hun 
diensten aan in 101 ziekenhuizen met een oncolo gisch 
zorgprogramma. Zij volgden allen een professionele  
opleiding. In totaal vonden er in 2015 maar liefst  
11 500 schoonheids- en welzijnssessies plaats. 
www.kanker.be/welzijn

 

Praatgroepen

Soms helpt het om mensen te ontmoeten die iets 
gelijkaardigs meemaken. Het uitwisselen van ervaringen 
kan ook een gelegenheid zijn om steun te vinden. De 
praatgroepen georganiseerd door de Stichting worden 
begeleid door een psycholoog of therapeut. 
www.kanker.be/emotionele-steun

Stichting tegen Kanker biedt ook een luisterend oor en psychologische begeleiding via de telefoon. 
Meer informatie over de dienst Kankerinfo op pagina 24.
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“Het belangrijkste is risicogedrag terugdringen. Dat is iets waar de Stichting zich elk 
jaar opnieuw voor inspant.”

In actie  
voor preventie3
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Huidkanker voorkomen

Shadow Mifi: gratis internet in de schaduw…

Van 22 tot 31 augustus boden Stichting tegen Kanker 
en Jim Mobile gratis mobiel internet aan op het strand 
van Oostende, op één voorwaarde… gebruikers moesten 
in de schaduw van de Shadow MiFitotem blijven staan. 
Wanneer de schaduw bewoog, dienden de internetters 
zich mee te verplaatsen, anders werd hun verbinding 
verbroken. Een eenvoudig, maar spraakmakend en 
zeer doeltreffend idee om mensen de schaduw te doen 
opzoeken en de ‘bruinen tegen elke prijs’mentaliteit 
in vraag te stellen. Op de structuur zelf konden 
vakantiegangers de belangrijkste maatregelen om zich 
te beschermen tegen de zon lezen.

In 2013 werden er in België 32 000 nieuwe gevallen 
van huidkanker vastgesteld. Dit cijfer gaat elk  

jaar omhoog. De verklaring hiervoor? 
Intense blootstelling tijdens zonvakanties en 

zonnebankgebruik. Het publiek blijft het risico op 
huidkanker onderschatten en beschermt zichzelf 

onvoldoende tegen uv. Het is dus primordiaal dat we 
sensibiliseringscampagnes blijven voeren. 

De zonnebankpolemiek

In maart lanceerde Stichting tegen Kanker de tweede editie van de sensibiliseringscampagne over zonnebankgebruik 
Huidkanker Turbo 3000. Kort daarop diende de European Sunlight Association (die de sector van zonnebankuitbaters 
in België vertegenwoordigt) een klacht in bij de Jury voor Ethische Praktijken (JEP) en beschuldigde ze de Stichting 
van ‘de verspreiding van misleidende en oneerlijke informatie’ in de pers. De klacht werd door de jury onontvankelijk 
verklaard. Wat volgde was een debat in de media waarin Stichting tegen Kanker de gevaren van zonnebanken 
benadrukte en wees op de gedegen wetenschappelijke onderbouwing van haar waarschuwing.

STK_zonnebank_busflank_300x60_nl.indd   1 20/02/15   17:19STK_zonnebank_busflank_300x60_nl.indd   1 20/02/15   17:19

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de WHO klasseerde de zonnebank als ‘wetenschappelijk 
bewezen kankerverwekkend’, dezelfde categorie als tabak en asbest.

Een goede reflex, van kindsbeen af

In 2015 namen 157 lagere scholen deel aan de campagne 
Slimmer in de Zon. Leerkrachten reserveerden in totaal 
163 dozen met educatief materiaal om leerlingen te 
sensibiliseren en meer dan 2000 scholen raadpleegden 
onze speciale rubriek Slimmer in de Zon op internet. 
www.kanker.be/zonneslimmeschool
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De economische impact van huidkanker

Volgens de studie Economic burden of skin 
cancer in Belgium and the cost-effectiveness of 
prevention programs gevoerd door professor Lieven 
Annemans en professor Lieve Brochez op vraag van 
Stichting tegen Kanker kost huidkanker ons land 
momenteel 103 miljoen euro per jaar. Op basis van 
de onderzoeksresultaten hebben de professoren 
aanbevelingen voorgelegd aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers om de incidentie en 
gevolgen van huidkanker aan te pakken. De studie 
toont duidelijk aan dat primaire preventie* vandaag 
de meest rendabele manier is om te strijden tegen 
huidkanker.

Kennis, houding en gedrag van Belgen ten 
opzichte van de zon 

2015
Dit is de derde enquête gerealiseerd in opdracht 
van Stichting tegen Kanker over de kennis, houding 
en het gedrag van Belgen rond blootstelling aan de 
zon. Het onderzoek wordt elke twee jaar herhaald 
en daardoor krijgen we een duidelijk beeld van hoe 
de kennis van onze landgenoten en hun gedrag 
evolueert. De editie van 2015 van de Tracking survey 
zon en UV-straling toont dan mensen zich beter 
bewust zijn van de gevaren van de zonnebank en dat 
meer mensen een verbod zouden ondersteunen. Dat 
gezegd zijnde, blijkt ook dat hoewel de kennis over de 
gevaren van natuurlijke uvstralen stabiel is, we nog 
steeds geen noemenswaardige verandering zien in 
mensen hun gedrag. Het is dus van levensbelang dat 
we onze sensibiliseringsacties blijven voortzetten. 

  
*Primaire kankerpreventie is bedoeld om het risico op het aantal 
nieuwe gevallen te verminderen, met name door mensen aan te sporen 
om een gezondere levenswijze aan te nemen en er bij overheden 
op aan te dringen om maatregelen te nemen die de leefomgeving 
verbeteren (zoals rookvrije ruimtes). 

Secundaire preventie is gericht op het verkorten van de ziekteduur. 
Door vroegtijdige opsporing kan men een kankerletsel of zelfs 
een prekanker diagnosticeren nog voor er symptomen zijn en de 
behandeling eerder starten. Dit verhoogt de kans op een minder 
zware behandeling én op genezing.

Sensibilisering over UV

De UVScan is een camera waarmee men de UV
schade aan de huid kan blootleggen. Het is een handig 
hulpmiddel voor sensibiliseringscampagnes bij het 
brede publiek, zoals bleek tijdens vier Levenslopen waar 
we de UVScan hebben ingezet in 2015. Op donderdag 
2 juli namen experts van de Stichting de UVScan mee 
naar het federaal parlement, om ook parlementariërs 
bewust te maken van de zonnebankproblematiek en het 
belang van UVpreventie.

STUDIES

103 miljoen euro Minister Kris Peeters neemt de resultaten van zijn UVScan in 
ontvangst van Brigitte Boonen, experte huidkankerpreventie bij 
Stichting tegen Kanker.
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De strijd tegen roken

Tabakstop
Stoppen met roken. Het kan!

Tabakstop bestaat uit een team van 30 Nederlands 
en Franstalige tabakologen. Aan de andere kant van 
de lijn zitten dus echte gezondheidsprofessionals. Alle 
psychologen, artsen, verpleegkundigen en andere 
gezondheidsprofessionals van Tabakstop volgden een 
aanvullende, interuniversitaire opleiding tabakologie.

Tabakstop is erin geslaagd om dezelfde kwaliteitsvolle 
dienstverlening te kunnen blijven handhaven in 2015 en 
dat ondanks de uitdagingen op administratief niveau 
naar aanleiding van de staatshervorming. In 2015 bleef 
het aantal oproepen en coachings stabiel in vergelijking 
met 2014. De internetsite van Tabakstop liet in 2015 
een mooie groei zien en telde maar liefst 228 155 
unieke bezoekers. Er werden heel wat zaken verbeterd 
aan de site, wat het succes deels verklaart: een 
geoptimaliseerde zoekmachine, meer interactiviteit… In 
2015 werd de site www.tabakstop.be ook opgefrist en 
beter geschikt gemaakt voor tablets en smartphones.

Solidariteit aanmoedigen en ervaringen delen

We zijn niet allemaal op dezelfde manier afhankelijk van 
verslavingen. Dé manier om te stoppen met roken bestaat 
dus niet. Iedereen moet een hulpmiddel vinden dat bij 
hem of haar past. De ervaringen van exrokers kunnen 
hierbij een bron van motivatie en inspiratie zijn. Daarom 

“Tabakstop is de gratis telefoonlijn  
voor advies, informatie en begeleiding  

van Stichting tegen Kanker. Dankzij  
deze dienst is ook Sylvie erin geslaagd om 

na 15 jaar te stoppen met roken.”

moedigt Tabakstop mensen aan om hun ervaringen te 
delen via www.tabakstop.be/getuigenissen en via de 
Facebookpagina van Tabakstop, uitgegroeid tot een 
forum voor hulp om te stoppen met roken.

Een kwaliteitsvolle dienstverlening behouden, 
een uitdaging!

Tabakstop is de enige dienst van Stichting tegen Kanker 
die niet alleen afhankelijk is van de vrijgevigheid 
van onze donateurs, maar voor een groot deel ook 
leunt op overheidsfinanciering. In het kader van de 
zesde staatshervorming werd het Verslavingsfonds 
echter overgeheveld van het federaal niveau naar de 
Gemeenschappen.

Hierdoor was er begin 2015 nog veel onzekerheid – en 
ongerustheid – over de verdere financiering van de 
dienst Tabakstop. Pas na verschillende maanden kregen 
we de uitkomst te horen. De dienst Tabakstop heeft 
zich moeten aanpassen aan het complexe institutionele 
systeem. Zo moeten we nu beantwoorden aan criteria 
van niet één, maar drie overheden, elk met hun eigen 
werkwijze. Gelukkig is de motivatie van ons team intact: 
almaar meer rokers helpen om een leven te kunnen 
leiden zonder tabak. 

Elk jaar sterven er in België meer dan 15 000 mensen 
aan de gevolgen van tabaksgebruik.
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Jongeren en tabak

jongeren
32%
Begin 2015 gaf Stichting tegen Kanker marktonder
zoeksbureau GfK de opdracht om een online enquête 
uit te voeren onder jongeren. De resultaten waren 
verontrustend: 32% van de Belgische jongeren rookt 
en minstens 1 op de 5 rookt dagelijks. Uit de enquête 
blijkt ook dat twee op drie jongvolwassenen de laatste 
drie maanden tabaksreclame zagen, voornamelijk in 
perswinkels. De meerderheid van de respondenten was 
van mening dat blootstelling aan tabaksproducten in 
verkooppunten eigenlijk vergelijkbaar is met reclame. 
Meer dan zeven op tien jongeren zou akkoord gaan met 
een totaalverbod op deze manier van uitstallen. Ook 
zijn ze van mening dat neutrale pakjes (zonder logo of 
reclame), zoals ze in Australië worden verkocht, minder 
aantrekkelijk en toch voldoende informatief zijn. 

De bevolking is vóór nieuwe maatregelen

82%
Volgens de Tabaksenquête uitgevoerd in oktober en 
november 2015 door marktonderzoeksbureau GfK 
kunnen maatregelen tegen tabaksgebruik op veel bijval 
rekenen van de Belgische bevolking, zelfs van rokers. 
82% van de respondenten – en 66% van de rokers – 
is van mening dat het rookverbod in de horeca een 
goede zaak is. Bovendien blijkt uit de enquête dat 
sommige voorstellen die in het verleden veel kritiek 
kregen nu wel worden verwelkomd, zoals een verbod 
op roken in auto’s waarin minderjarigen zitten (91% van 
de respondenten – en 87% van de rokers – is vóór) en 
neutrale verpakkingen zonder logo’s of aantrekkelijke 
kleuren, zoals ze reeds in verschillende Europese 
landen zijn ingevoerd (50% stemt daarmee in). Daarom 
heeft de Stichting er nogmaals bij beleidsmakers op 
aangedrongen om een versnelling hoger te schakelen 
in de strijd tegen tabak. 

1. Een totaalverbod op tabaksreclame in en voor 
verkooppunten.

2. Een verbod op het zichtbaar presenteren van 
tabaksproducten in winkels.

3. De introductie van neutrale pakjes voor tabaks
producten (zonder logo of aantrekkelijke kleuren).

4. Een significante, onmiddellijke prijsverhoging van 
roltabak met minstens 1 euro en van sigaretten met 
minstens 50 cent.

5. De introductie van een wet ter bescherming van 
kinderen door een rookverbod op te leggen in wagens 
waarin kinderen zitten.

LOBBYING
Overheden aanmoedigen om op te treden tegen nicotineverslaving

Ter gelegenheid van de Werelddag zonder tabak op 31 mei richtte de Nationale Coalitie tegen Tabak, waar de Stichting 
deel van uitmaakt, zich tot de beleidsmakers en stelde volgende maatregelen voor:

STUDIES

Daaropvolgend waren we blij te vernemen dat de 
federale regering besloot om de prijs van roltabak in 2016 
te verhogen met 70 cent. Gedurende de periode 2016 
 2018 zal er sprake zijn van een prijsverhoging van in 
totaal bijna 3 euro (+45%). De prijs van pakjes sigaretten 
daarentegen stijgt in 2016 met slechts 13 cent en tegen 
2018 met 30 cent (+5,5%). Dit is ontoereikend en zal 
naar verwachting weinig impact hebben op de verkoop 
van sigarettenpakjes, die in ons land nog steeds veel te 
goedkoop zijn in vergelijking met andere landen. Voor 
roltabak verwacht de Coalitie wel een effect. Daarom 
staat ze achter de verhoging van de tabaksaccijnzen op 
roltabak. In 2018 zal het prijsverschil tussen roltabak en 
sigarettenpakjes eindelijk kleiner zijn.
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Kankerbarometer 2015

Begin 2015 realiseerde Stichting tegen Kanker, middels 
een representatieve steekproef onder 1000 Belgen 
tussen 16 en 70 jaar oud, de tweede editie van haar 
enquête over de perceptie van de risicofactoren 
van kanker. De belangrijkste vaststelling: de meeste 
Belgen gaan er onterecht van uit dat kanker eerder 
een gevolg is van externe factoren (zoals vervuiling, 
voedingsadditieven…) dan van een levenswijze. Onze 

levenswijze wordt echter gekoppeld aan meer dan de 
helft van de kankers. Ook zijn er grote verschillen in 
wat de bevolking als risicofactoren ziet en wat de reële 
risicofactoren zijn. De risico’s verkeerd inschatten, kan 
er echter toe leiden dat we zonder het te beseffen 
verkeerde keuzes maken.
www.kanker.be/fabels-feiten-voeding

Hitparade van de reële risico’s

1. Tabak

2. Obesitas en fysieke inactiviteit

3. Carcinogene virussen

4. Genetische factoren

5. Beroepsblootstelling

6. Alcohol

7. Straling (waaronder uv)

8. Vervuiling

9. Riscofactoren waarover wetenschappelijke onzekerheid 
bestaat

10. Andere risicofactoren

STUDIE

Hitparade van de verwachte risico’s

1. Tabak

2. Blootstelling aan de zon en de zonnebank

3. Luchtvervuiling

4. Obesitas

5. Voedingsadditieven

6. Kerncentrales

7. Blootstelling aan stress

8. Genetisch gewijzigde organismes 

9. Hoogspanningskabels

10. Alcohol

Een Reuze Dikke Darm om 
mensen te sensibiliseren

Vroegtijdige darmkankeropsporing wordt in België 
door de overheden georganiseerd en kan duizenden 
levens redden... als iedere Belg tussen de 50 en  
74 jaar zich ook effectief om de twee jaar laat 
testen. In 2015 kocht Stichting tegen Kanker een 
gigantische opblaasbare darm om op een ludieke 
manier sensibiliseringsacties te voeren doorheen het 
hele land. Op 16 maart brachten de drie regionale en 

communautaire gezondheidsministers, Jo Vandeurzen, 
Cécile Jodogne en Maxime Prévot, een bezoek aan de 
Reuze Dikke Darm om het instrument officieel in te 
huldigen en hun engagement ten aanzien van opsporing 
kracht bij te zetten.
www.kanker.be/de-reuze-dikke-darm

Colorectale kanker is de tweede belangrijkste 
doodsoorzaak door kanker bij mannen en  

de derde bij vrouwen.

Maxime Prévot test de audiogids die bezoekers meer uitleg verschaft tijdens 
hun bezoek aan de Reuze Dikke Darm.

Officiële inhuldiging van de Reuze Dikke Darm door (van links naar rechts) de 
heer Maxime Prévot, mevrouw Cécile Jodogne en de heer Jo Vandeurzen.
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“Psychologische ondersteuning heeft me er echt doorheen geholpen in de periode dat mijn 
vrouw in behandeling was.”

Informeren is ook  
een manier van strijd voeren4
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Kankerinfo

In oktober 2014 lanceerde Stichting tegen Kanker de 
dienst Kankerinfo, te bereiken via 0800 15 802 of 
via www.kanker.be/info. Aan de andere kant van de 
lijn en achter de computer beantwoorden Sabrina en 
Nathalie alle vragen over kanker. Indien nodig geven 
zij de vraag door aan een van de deskundigen: artsen, 
gespecialiseerde verpleegkundigen, psychologen en 
maatschappelijk werkers. Wie contact opneemt met 
Kankerinfo weet dus dat hij actuele en gevalideerde 
medische, psychologische en sociale informatie krijgt. 

Daarnaast is Kankerinfo ook bedoeld voor wie behoefte 
heeft aan een neutraal en luisterend oor. Kanker gooit 
immers niet alleen het leven van de patiënt overhoop, 
maar ook dat van zijn familie, vrienden en collega’s... 
Mogelijk hebben zij allemaal op een bepaald moment 
behoefte om erover te praten. Daarom is Kankerinfo er 
voor iedereen die met kanker wordt geconfronteerd. 
Indien nodig bieden we ook telefonische psychologische 
begeleiding aan.

Tientallen gratis publicaties

De publicaties van Stichting tegen Kanker behandelen 
verschillende onderwerpen, van preventie tot behan
deling, en dit van verschillende soorten kanker. In 2015 
hebben we 56 brochures gemaakt of geactualiseerd. 

Kankerinfo in 2015:

5293 beantwoorde oproepen

2423 beantwoorde emails 

Wie deed in 2015 een beroep op Kankerinfo?

47% kankerpatiënten 

32% naasten

21% brede publiek en 
gezondheidsprofessionals

10 alarmsignalen 
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Kankers van de mond 
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Welke vragen kunt u
aan uw arts stellen?
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Red levens

Word Vriend van de Stichting

Durf erover te praten
Mijn wensen met betrekking tot mijn gezondheid  en mijn levenskwaliteit 
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Waarom? 

Sinds de lancering in oktober 2014 beantwoordde het 
team van Kankerinfo 9780 oproepen.

43% medische vragen

25% behoefte aan een luisterend oor

15% vragen over de diensten  
van de Stichting (waaronder 
financiële hulp)

138 personen genoten 
psychologische ondersteuning
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Bijzondere aandacht voor voeding
 
Een evenwichtige voeding is een onderdeel van een 
gezonde levensstijl en niet alleen belangrijk voor 
preventie, maar ook tijdens de behandelingen of na 
de ziekte. Dit is waarom de Stichting veel belang hecht 
aan het verspreiden van informatie over dit onderwerp. 
Op de site www.kanker.be/recepten vinden bezoekers 
gezonde recepten voor elke gelegenheid, maar ook 
recepten op maat van kankerpatiënten die met bepaalde 
bijwerkingen kampen ten gevolge van de behandeling.

Daarnaast is er ook een rubriek gewijd aan voedings-
supplementen. Die kunnen namelijk interageren met 
bepaalde kankerbehandelingen. Gezonde voeding was 
ook het thema van het nieuwe pocketboekje van de 
Stichting Gezond koken met onze topchefs, dat gratis 
werd bezorgd aan meer dan 215 000 mensen.

De Stichting informeert ook professionals. Onder 
andere via nieuwsbrieven en een infonamiddag over 
oncodiëtetiek, waar op 26 november 165 diëtisten aan 
deelnamen. Tot slot voeren we sensibiliseringswerk over 
het probleem van ondervoeding bij kankerpatiënten 
en is de Stichting betrokken bij het Interuniversitair 
Certificaat voor Klinische Voeding, bedoeld voor artsen.

Evenementen voor het brede publiek

• 2 infovoormiddagen over vervuiling binnen en 
buitenshuis.

• 2 infovoormiddagen over borstkanker.
• 2 symposia Cheek to cheek over seksualiteit, 

intimiteit en palliatieve zorg. De Nederlandse editie 
werd georganiseerd door Stichting tegen Kanker, 
Hogeschool Odisee, het AZ Damiaan Oostende en 
Het OLV Ziekenhuis Aalst.

• De infodag Kracht in kwetsbaarheid: kanker, emoties 
en krachtbronnen (enkel in Vlaanderen).

Patiënten, hun naasten en het 
brede publiek 

• Kankerinfo (0800 15 802)
• Internetsites en nieuwsbrief
• Publicaties
• Preventiecampagnes
• Infovoormiddagen
• Informatiestanden
• Minisite en logboekje voor 

jonge patiënten
• …

Professionals

• Kankerinfo (0800 15 802)
• 2 symposia (voor diëtisten 

en voor oncologisch 
zorgcoördinatoren)

• Universitaire cursussen
• Conferenties
• Opleidingen voor  

huisartsen
• …

INFORMEREN

Ondernemingen

• Nieuwsbrief 
‘Preventie’

• Aanwezigheid 
tijdens 
evenementen

• …

Onze donateurs

• 24 bezoeken 
aan laboratoria 
ondersteund door de 
Stichting

• Driemaandelijks 
magazine Samen 
tegen Kanker

Media

Stichting tegen 
Kanker als 
referentieexpert 
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www.kanker.be in een nieuw jasje

In 2015 kreeg www.kanker.be een nieuwe look en werd 
de site aangepast voor een beter gebruik op een tablet 
of smartphone. 

Mijn Nalatenschat

Deze nieuwe praktische gids bundelt informatie over 
erfenissen. In het werkboekje kunnen mensen ook 
aangeven wat ze precies willen dat er gebeurt met hun 
bezittingen, of ze nu van financiële waarde zijn of niet. 
De campagne, gelanceerd in Vlaanderen in de tweede 
helft van het jaar, werd zeer enthousiast onthaald. Al 
meer dan 400 mensen hebben de gids aangevraagd.

www.krachtinkwetsbaarheid.be: 
een platform om uw verhaal te delen

In 2015, telden we…

1 862 455 unieke bezoekers  
op onze website

18 948 fans op  
Facebook.com/stichtingtegenkanker*

1 845 volgers op Twitter*:  
@Samen_tg_Kanker

14 180 inschrijvingen op onze  
maandelijkse nieuwsbrief

*Nederlandstaligen en Franstaligen samen

Solidariteitscampagne #samentegenkanker 
een succes!

4 februari is de Werelddag tegen kanker. Onze uitdaging 
in 2015 was om zoveel mogelijk foto’s te verzamelen van 
mensen die strijden tegen kanker of die de strijd steunen. 
Iedereen werd aangemoedigd om zijn foto op sociale 
media te posten met hashtag #samentegenkanker. In 
de loop van de dag werden er meer dan 3500 foto’s 
geplaatst, waaronder een door onze ambassadeur 
JeanMichel Saive en tal van bekende Vlamingen. Met 
de beste foto’s hebben we vervolgens een digitale kaart 
gemaakt, om iedereen die betrokken is bij de strijd 
tegen de ziekte te bedanken.
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“Levensloop brengt alle missies van Stichting tegen Kanker samen en  
is een mooie manier om geld in te zamelen voor onze acties.”

 
Levensloop5

Levensloop en  
uw bedrijf:  

een winnend team!
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Levensloop is een internationaal concept, dat 
overgewaaid is uit de VS en in België werd geïntroduceerd 
en ontwikkeld door Stichting tegen Kanker. In het 
voorjaar van 2011 waren Brussel, SintTruiden en 
Eigenbrakel de eerste Belgische gaststeden. Maar het 
duurde niet lang vooraleer het solidariteitsconcept in 
het hele land aansloeg en duizenden deelnemers en 
bezoekers aantrok! In 2015 vierde Levensloop in ons 
land zijn vijfjarig bestaan. 

De organisatiecomités van Levensloop 
nodigen u graag uit in 2016…

Vind alle info en data op www.levensloop.be.

… en in de jaren daarna!

Wilt u een feestelijk solidariteitsevenement helpen 
organiseren in uw regio? Neem dan contact op 
met Sarah Stemgée via 02 736 99 99 of via email 
sstemgee@stichtingtegenkanker.be.

2011
3

events
2012

6
events

2016
27

events

2015
23

events

2014
16

events

2013
8

events

2015 in cijfers

De 23 edities van Levensloop georganiseerd in 2015 
in Ans, Beveren, Brussel (ULB), Doornik, Edegem, 
Eigenbrakel, Evere, Evergem, Florennes, Genk, Hasselt, 
Herenthout, KoksijdeOostduinkerke, Kortrijk, Leuven, 
Lommel, Mons, Namen, SintTruiden, Tessenderlo, 
Verviers, Visé en Waterloo verzamelden maar liefst  
2 961 Vechters en 1 378 teams. In totaal telden we  
55 600 deelnemers ingeschreven in teams en werd er 
3 220 932 euro ingezameld*!

*Bruto, zonder aftrek van de lokaal gemaakte kosten

Wat is Levensloop?

Levensloop is een evenement dat draait om solidariteit 
en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. 
Elke Levensloop wordt georganiseerd door een 
vrijwilligerscomité, met de steun van Stichting tegen 
Kanker. De gesponsorde teams lossen elkaar 24 uur 
lang af tijdens een wandel of hardloopestafette op een 
parcours. Een uitdaging voor het hele team!

Tijdens de 24 uur vinden er drie sleutelmomenten 
plaats, die symboliseren waar Levensloop voor staat: 

• De moed vieren van alle Vechters, dit zijn de mensen 
die de ziekte hebben verslagen of er nog altijd tegen 
vechten.

• Een eerbetoon brengen aan zij die de strijd hebben 
verloren.

• Samen strijden tegen kanker.

Het aanwezige publiek kan tevens genieten van diverse 
animaties en een bezoekje brengen aan de verschillende 
stands. Levensloop is een feestelijk evenement voor 
alle leeftijden, waaraan iedereen op zijn eigen manier 
bijdraagt, hetzij door effectief deel te nemen aan 
Levensloop als vrijwilliger of als team, of gewoon door 
het evenement bij te wonen en een hapje of een drankje 
te kopen.

BEDANKT  
voor uw inzet en vrijgevigheid!
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“De Stichting spoort Belgische overheden aan om vooruitgang te boeken op het vlak van 
preventie en sociale bijstand aan patiënten. We werken samen met alle actoren in de  
sector om wetten en diensten te verbeteren.”

De krachten  
bundelen6
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Samen voor het leven: gewoon noodzakelijk!

Kanker terugdringen, kunnen we alleen met z’n allen. 
Daarom vindt Stichting tegen Kanker het niet voldoende 
om zelf initiatieven te ontwikkelen ter ondersteuning 
van het kankeronderzoek, om patiënten te helpen en om 
kanker te voorkomen. We willen ook krachten bundelen en 
werken als katalysator om samen goed gecoördineerde 

Internationale samenwerking

Association of European Cancer Leagues (ECL) 
Dit is een federatie van nationale en internationale 
kankerliga’s. Binnen de ECL maakt de Stichting deel 
uit van de werkgroep Patient Support, waar we 
samenwerken met andere Europese 
verenigingen om patiëntenhulp 
te bevorderen op Europees 
niveau. Daarnaast hebben 
we een leidende rol in de 
luiken Survivorship en 
Rehabilitation. De Stichting 
neemt ook elk jaar deel aan 
de Skin Awareness Day in het 
Europees Parlement.

Smoke Free Partnership (SFP)
Dit partnerschap van Europese gezond
heids  organisaties heeft de rol op zich genomen 
om Europese beleidsmakers te sensibiliseren over de 
controle en bestrijding van tabaksgebruik. 

European Society of Skin Cancer (Euroskin)
Deze organisatie publiceert artikels en organiseert 
workshops en conferenties over de primaire en 

secundaire preventie van huidkanker.

International Cancer Information 
Service Group (ICISG)

Dit netwerk verenigt meer dan 
50 organisaties wereldwijd, 
alle actief in het informeren 
van het publiek over kanker. 
De samenwerking betreft 

in eerste instantie onze 
gratis hulp en informatielijn 

Kankerinfo.

American Cancer Society
Met deze Amerikaanse vereniging werken we 

nauw samen in het kader van de organisatie van 
Levensloop in België (zie pagina 28).

Een platform voor patiëntenorganisaties   

Stichting tegen Kanker coördineert een platform dat ongeveer 60 verengingen van patiënten met verschillende 
vormen van kanker verenigt. Dit platform bevordert de samenwerking en het delen van ervaringen. Tegelijkertijd 
is het voor de Stichting een manier om haar oor te luister te leggen en haar diensten af te stemmen op reële 
patiëntenbehoeften. 

www.kanker.be/organisaties-voor-patienten-en-hun-familie 

Voor een beter volksgezondheidsbeleid

Stichting tegen Kanker heeft een observerende rol 
en signaleert tekortkomingen en zaken die slecht 
functioneren aan de betrokken autoriteiten. Meer 

Nationale samenwerking

Alliantie voor de preventie van huidkanker 
In 2013 bracht de Stichting een twintigtal organisaties 
actief in huidkankerpreventie samen om de impact van 
preventieboodschappen rond huidkanker te verhogen, 
maar ook om de krachten te bundelen en zo te zorgen 
voor consistente boodschappen en acties, met name 
richting de media en de overheid.

en dus effectievere acties te voeren. Om dit te bereiken, 
werken we samen met andere actoren in de strijd 
tegen kanker. Stichting tegen Kanker is actief binnen 
verschillende Europese en internationale verenigingen, en 
geniet dankzij haar expertise in verschillende domeinen 
wereldwijd erkenning als een gerenommeerde partner.

Nationale Coalitie tegen Tabak 
Deze coalitie groepeert elf organisaties die zich 
bezighouden met tabakspreventie. De bekendste activiteit 
van de Nationale Coalitie tegen Tabak is het organiseren 
van gezamenlijke acties in kader van de Werelddag zonder 
Tabak (zie ook pagina 22).

informatie over onze lobbyactiviteiten op het gebied 
van preventie en sociale ondersteuning vindt u ook in 
de vorige hoofdstukken.
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“Met 92 jaar en meer dan 900 vrijwilligers is Stichting tegen Kanker in België de  
grootste privéorganisatie die kankeronderzoek steunt en mensen sensibiliseert.”

Stichting  
tegen Kanker7
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De medewerkers van de Stichting: 
complementaire expertises

Om doeltreffend te strijden tegen kanker moeten we 
kunnen terugvallen op verschillende vaardigheden: 
wetenschappelijke nauwkeurigheid, een gedegen 
kennis van sociale kwesties en van preventie, het 
vermogen om klaar en duidelijk te communiceren, 
een onberispelijk financieel, administratief en IT
beheer, een human resourcebeleid aangepast aan de 
nieuwe werkrealiteit, etc. Stichting tegen Kanker is erin 
geslaagd om al deze competenties bijeen te brengen 
in een multidisciplinair team van managers, experts en 
gemotiveerde medewerkers, zonder onze dynamische 

regiocoördinatoren te vergeten. Allemaal mannen en 
vrouwen die de handen in elkaar slaan om een maximale 
vooruitgang te boeken tegen de ziekte.

Enkele van onze medewerkers zetten zich eveneens 
in voor het comité Healthy@work, dat gezondheid en 
welzijn op het werk promoot.

Stichting tegen Kanker telt  
64 toegewijde vaste medewerkers.

Sociale begeleiding
Logistiek, administratie, boekhouding en IT

Regionale coördinatie en Levensloop

Onderzoek en diëtetiek

Preventie

HR en coördinatie vrijwilligerswerk

Kankerinfo en Nederlandstalige woordvoerder

Fondsenwerving en contacten donateurs

Communicatie
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De raad van bestuur

Aan het hoofd van Stichting tegen Kanker staat een 
efficiënte raad van bestuur, met een pluralistische 
samenstelling en zeer toegewijde leden die hun taak 
onbezoldigd en in alle onafhankelijkheid uitvoeren. 
De bestuurders vullen elkaar qua expertise perfect 
aan. Ze zijn afkomstig uit zowel de academische en 

wetenschappelijke wereld als uit het maatschappelijk 
middenveld. De raad van bestuur stelt het strategisch 
plan op, dat de acties van de Stichting op elk niveau 
vormgeeft. Ook ondersteunt en oriënteert de raad het 
directieteam, dat op zijn beurt instaat voor het dagelijks 
beheer van de Stichting.

Professor Wilfried De Neve, Voorzitter
Professor aan de Universiteit Gent

Professor Marc Hamoir, Voorzitter
Gewoon hoogleraar aan de Université catholique de Louvain
Directeur van l'Institut Roi Albert II de cancérologie et hématologie

De heer Jacques Deneef, Ondervoorzitter
Vennootschapsbestuurder (communicatiesector)

De heer Pierre Konings, Ondervoorzitter en Schatbewaarder
Vennootschapsbestuurder (banksector) 

De heer Philippe De Page, Secretaris
Professor aan de Université Libre de Bruxelles

Baron Andreas De Leenheer
Ererector aan de Universiteit Gent

De heer Léon Dierckx
Gewezen lid van een bancair directiecomité

De heer Paul Dor
Ingenieur Fysica
Vennootschapsbestuurder

Dr. Eddy Maes † (tot 28/02/2015)
Oogheelkundige en voormalig OCMW-voorzitter

Baron André Oosterlinck
Ererector van de Katholieke Universiteit Leuven

Barones Martine Piccart (tot 30/09/2015)
Professor aan de Université Libre de Bruxelles
Hoofd van de dienst geneeskunde en het labo voor klinisch onderzoek 
en experimentele oncologie van het Jules Bordet Instituut

Mevrouw Lieve Stappers (tot 30/09/2015)
Afgevaardigd bestuurder van HW Consulting

Baron Jean Stephenne
Vennootschapsbestuurder (biotechnologiesector)

Professor Michel Symann
Professor emeritus aan de Université catholique de Louvain

Meester Jean-François Taymans
Voorzitter van het auditcomité 
Erenotaris
Professor aan de Université Catholique de Louvain

Professor dr. Eric Van Cutsem
Hoofd Digestieve Oncologie UZ Gasthuisberg/Leuven
Professor KULeuven

Dokter Michel Vanhalewyn
Huisarts

De Stichting in uw regio

Stichting tegen Kanker kan ook rekenen op een 
enthousiast team van regiocoördinatoren. Hun 
aanwezigheid op het terrein is essentieel voor onze 
organisatie. Ze promoten onze activiteiten en zijn 
de plaatselijke contactpersonen van onze regionale 
partners. Via hun netwerk zorgen ze er tevens voor 
dat de missies en acties van Stichting tegen Kanker 
bekend raken bij een breed publiek. Elke coördinator is 
een echte ambassadeur van de Stichting in zijn of haar 
regio.

De regiocoördinator is dé gesprekspartner voor:

• gezondheidsprofessionals in de oncologie (zieken
huizen, diensten voor thuiszorg…);

• andere actoren op het terrein (overheden, 
mutualiteiten, patiëntenverenigingen, etc.);

• vrijwilligers van de Stichting, in samenwerking met 
de coördinator vrijwilligers;

• (de organisatiecomités van) Levensloop;
• de lokale pers en media;
• de organisatie van informatiestanden;
• iedereen die informatie wil over de Stichting, of 

brochures wil bestellen; 
• begeleiding van labobezoeken;
• eventorganisatoren die een beroep willen doen op de 

Stichting (voor conferenties, infodagen, acties …);
• mensen die fondsen werven voor de Stichting; 
• en zo veel meer!
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Onze vrijwilligers, trouw als altijd

De meeste acties van Stichting tegen Kanker zijn 
maar mogelijk dankzij de trouwe inzet van onze ruim  
900 vrijwilligers.

Ze zijn vooral betrokken bij:

• Levensloop;
• de begeleiding van patiënten en hun naasten 

(schoonheidsverzorging in ziekenhuizen, kinderkamp 
Tournesol voor zieke kinderen…);

• fondsenwerving (lokale collectes, verspreiding van 
brochures over legaten via notarissen…);

• informatie en preventie (de bevoorrading 
van infokiosken, de bemanning van stands, 
preventiecampagnes…);

• het verlenen van expertise (IT, financiën, medisch, 
HR, wetgeving, verzekeringen, psychologie, 
communicatie, vertalingen…);

• administratie en logistiek (onthaal, secretariaat, 
documentatiecentrum, logistiek voor Levensloop…).

www.kanker.be/word-vrijwilliger 

Van harte bedankt aan alle vrijwilligers om de acties en 
initiatieven mee mogelijk te maken die u al bladerend 

door dit Jaarverslag ontdekt.
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“150 000 donateurs, waaronder ikzelf, hebben deze doelen mee helpen realiseren.”

Dank aan  
onze donateurs8
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Een niet-aflatende vrijgevigheid

Alle initiatieven en acties in dit jaarverslag hebben 
één ding gemeen: ze zijn maar mogelijk dankzij de 
genereuze steun van onze donateurs. In 2015 schonken 
meer dan 150 000 mensen ons hun vertrouwen. Meer 
dan 90% van onze middelen is afkomstig van giften 
en legaten (testamentaire schenkingen van roerende 
of onroerende goederen). Alleen Tabakstop ontvangt 
overheidssteun voor de financiering van de dienst en 
voor promotiecampagnes.

Vrienden van de Stichting

Een Vriend van de Stichting is iemand die ervoor kiest 
om het kankeronderzoek op regelmatige basis te 
steunen voor minstens vijf euro per maand. Dankzij deze 
terugkerende, maandelijkse donaties is de Stichting 
verzekerd van een duurzame inkomstenstroom, waardoor 
we meer onderzoekers structureel kunnen helpen en 
dus meer levens redden. Onze trouwe donateurs krijgen 
regelmatig een nieuwsbrief over kankeronderzoek 
en genieten afhankelijk van het door hun gedoneerde 
bedrag nog andere voordelen, waaronder de exclusieve 
kans om een van de onderzoekslaboratoria te bezoeken 
die ze mee ondersteunen en uitnodigingen voor de 
infovoormiddagen van de Stichting. 
www.kanker.be/vriend

Onderzoekers ontmoeten

In 2015 kregen bijna 500 donateurs de kans om een  
kijkje te nemen achter de schermen van het kanker
onderzoek tijdens een van de 24 bezoeken aan 
laboratoria ondersteund door de Stichting. Een unieke 
gelegenheid om met eigen ogen vast te stellen welk 
prachtig werk dankzij hun donaties mogelijk is gemaakt.

Alle hulp welkom! 

De Stichting doet op verschillende manieren een beroep 
op de vrijgevigheid van het publiek: via gepersonaliseerde 
brieven, emailings, digitale campagnes en de media.

In december 2015 zag een nieuwe fondsenwervings
campagne het levenslicht: de Wensfontein. Voor elk 
muntje dat mensen wierpen in onze virtuele wensfontein, 
konden ze een elektronische wenskaart sturen naar een 
dierbare.

Tweemaal per jaar organiseert Stichting tegen Kanker 
ook een grote tombola ten voordele van de strijd tegen 
kanker. De vele fantastische prijzen – wagens, reizen, 
elektronica… – worden gedoneerd door onze partners. 
Meer informatie op www.kanker.be/tombola.

Allen samen tegen kanker

Om fondsen te werven en de strijd tegen kanker 
te doen vooruitgaan, steken sommige mensen 
graag en vol overtuiging de handen uit te mouwen. 
Voorstellingen, concerten, loopwedstrijden of andere 
sportieve evenementen… De initiatieven om geld in te 
zamelen ten voordele van de Stichting zijn even talrijk 
als gevarieerd. Via het platform idonatefor.cancer.be  
kan iedereen een fondsenwervingsactie lanceren, 
bijvoorbeeld ter gelegenheid van een feest, een huwelijk, 
een geboorte of om een dierbare te gedenken.

Zij werkten zich in het zweet tegen kanker!

Dit jaar vertegenwoordigden 255 sportievelingen onze 
kleuren tijdens de 20km door Brussel. Vol enthousiasme 
liepen ze voor de strijd tegen kanker. Een ongelooflijke 
inspanning en een toonbeeld van solidariteit. Samen 
zamelden ze maar liefst 37 797 euro in!
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Steun van de bedrijfswereld

Kanker is een zorg voor de hele samenleving en het 
is dan ook niet verwonderlijk dat ondernemingen zich 
betrokken voelen en iets willen doen. Verschillende 
partners uit de bedrijfswereld ondersteunen Stichting 
tegen Kanker, de meeste al jaren.

Stichting tegen Kanker steunen: wat is het voordeel 
voor uw onderneming?

Stichting tegen Kanker steunen, is voor bedrijven 
een manier om een positieve impact te hebben op de 
samenleving, bijvoorbeeld in kader van hun MVO-
beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen). 
Tegelijkertijd is het een ideale manier om medewerkers 
te sensibiliseren en taboes rond kanker te doorbreken.

Er zijn dus zeker voordelen om als onderneming partner 
te zijn van Stichting tegen Kanker. Ook bijvoorbeeld voor 
het verder uitbouwen van een uitstekend imago en een 

betere reputatie. Bovendien genieten onze partners 
van visibiliteit online (op onze site, op Facebook…) en 
tijdens onze evenementen.
 
Hoe kan een onderneming zich concreet inzetten?

Wat sponsoring betreft, is de Stichting een onafhanke
lijke organisatie en dat moeten we ook blijven. Daarom 
dient bedrijfssteun te beantwoorden aan strikte 
ethische regels. Toch zijn de manieren waarop bedrijven 
de Stichting kunnen steunen erg uiteenlopend: giften, 
prijzen voor de tombola, logistieke ondersteuning, 
commerciële acties, sponsoring van onze activiteiten, 
etc. Het kan gaan om een eenmalige actie of om een 
langdurig en strategisch partnerschap. Elk bedrijf, hoe 
klein of hoe groot en actief in welke sector ook, kan dus 
iets doen voor of met Stichting tegen Kanker.

Levensloop, een zinvolle teambuilding 

Levensloop is een solidariteitsevenement dat 24 uur lang een hele gemeenschap mobiliseert om fondsen te werven 
voor de strijd tegen kanker, mensen getroffen door de ziekte te steunen en het leven te vieren (zie pagina 28).  
De 23 edities van Levensloop in 2015 brachten samen 160 000 bezoekers op de been, waaronder ongeveer  
55 600 deel nemers ingeschreven in teams.

In 2016 vinden er doorheen het hele land maar liefst 27 edities plaats, waaronder één event specifiek gericht 
op ondernemingen. De vrijwilligers van de organisatiecomités zijn steeds op zoek naar sponsors. En waarom 
niet deelnemen met een bedrijfsteam? Een ideale gelegenheid om de banden tussen collega’s aan te halen: een 
teambuilding in het teken van solidariteit! Meer informatie en de data van alle edities vindt u op www.levensloop.be.
 

Nieuw in 2016: Levensloop Bedrijven

Vorm samen met collega’s een team en neem net als de reeds ingeschreven bedrijven en organisaties 
zoals BASF, MSD, Business & Decision, Cargill, le Service Social de la Police Intégrée, Happiness, S.N.C.B., 
NN, Affiliatys, Cancer Support, Rothschild, Mutualités Libres,... deel aan de Levensloop Bedrijven op 17 en  
18 september 2016 in het Koning Boudewijnstadium in Brussel. 
Meer info via 0491 15 73 30 of kvandamme@stichtingtegenkanker.be.

Levensloop en 
uw bedrijf: 

een winnend team!

Het team The Aim, de digitale partner van de Stichting, tijdens 
Levensloop Kortrijk.
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De farmaceutische industrie

Soms gaat de Stichting welomlijnde partnerschappen 
aan met farmaceutische bedrijven. In zo’n geval gelden 
er zéér strikte richtlijnen. Een dergelijke samenwerking 
is uitsluitend toegelaten indien:

• er geen promotie wordt gevoerd voor een welbepaald 
product of geneesmiddel;

• er geen sprake is van exclusiviteit;
• Stichting tegen Kanker in alle vrijheid kan handelen.

www.kanker.be/farma 

Wanneer Stichting tegen Kanker een beroep doet 
op de vrijgevigheid van het publiek gebeurt dat 
altijd met respect voor de donateurs en volgens de 
regels van de ethiek. Daarvan is ons lidmaatschap 
van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving 
(www.vef-aerf.be) het bewijs.

Onze bevoorrechte partners in 2016

Skylux

Skylux

Loterie Nationale

Astra Zeneca

Roche

BMW Belux

MSD

Carrefour Market, 
Groupe Mestdagh

IRIS Group

Unilever

Amgen

Novartis

Redevco

BNP Paribas Fortis

Kruidvat

Brantano

Hallmark

DKV

Proximus

La RochePosay

Etex

CMS DeBacker

Taxusbank

Roularta Media 
Group

Banque Degroof 
Petercam

Eye Care 
Cosmetics

Jetair

Axa

Park Avenue

AG Insurance

D’Ieteren
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JAARREKENING 2015 (IN EURO)

Operationele consolidatie op het niveau van 
Stichting tegen Kanker

In dit jaarverslag bundelt de naam ‘Stichting’ alle 
activiteiten en rekeningen van Stichting tegen Kanker, 
stichting van openbaar nut, en drie vzw’s: de Belgische 
Vereniging voor Kankerbestrijding, de Belgische 
Federatie tegen Kanker en het Œuvre Belge du Cancer.

Geconsolideerde resultatenrekening op  
31 december 2015

Ontvangsten

Het totaal van de ontvangsten bedraagt 38 317 224 euro.  
De belangrijkste bronnen zijn enerzijds legaten, goed 
voor 61% van dat bedrag, en anderzijds giften, goed voor 
34%. In deze laatste vertegenwoordigt het evenement 
Levensloop 24,3% van de giften van 2015.

De andere ontvangsten vormen 5% van het totaal en zijn 
hoofdzakelijk afkomstig van subsidies van de overheid 
voor het beheer van Tabakstop en van sponsors, 
waaronder een belangrijke financiering van de Etex 
Group om de onderzoeksprojecten rond mesotheliomen 
en andere asbestgerelateerde kankers te ondersteunen. 

 
Onze cijfers  9

Verdeling van de lopende ontvangsten 2015

Bestemming van de ontvangsten

De ontvangsten van de Stichting worden integraal 
gebruikt om haar statutaire activiteiten te financieren, na 
aftrek van de administratieve en fondsenwervingskosten 
(in 2015 bedroegen deze kosten 11,1% van de uitgaven). 

Concreet investeren we bijna al onze ontvangsten 
integraal en nagenoeg onmiddellijk in steun aan 
wetenschappelijk onderzoek, sociale dienstverlening 
en preventiecampagnes. Legaten vormen de enige 
uitzondering hierop: net zoals de andere ontvangsten, 
worden deze uit legaten gebruikt zoals hierboven 
beschreven, maar om de wens van een deel van de 

61%

LEGATEN

34%

GIFTEN

5%

ANDERE
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Het resultaat van het boekjaar wordt positief beïnvloed 
door een netto financieel resultaat van 1 254 648 euro 
en door een voorziening voor waardevermindering van 
financiële activa voor een bedrag van 114 631 euro. Het 
uiteindelijke nettoresultaat van 11 901 741 euro wordt 
toegevoegd aan het Lange Termijn Financieringsfonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (patrimonium).

Berekening en opdeling van de uitgaven

De uitgaven worden steeds rechtstreeks toegewezen 
aan één of verschillende activiteiten. Zo kan de kost van 
een informatiecampagne verdeeld zijn over de posten 
‘informatie’ en ‘fondsenwerving’, afhankelijk van hun 
respectieve belang. Voor elke activiteit gebeurt deze 
toewijzing volgens verdelingsprincipes goedgekeurd 
door de raad van bestuur. De uitvoering ervan staat 
onder controle van een onafhankelijk revisorenkantoor. 

Tot 2014 wezen we ook de werktijd van elk personeelslid 
op jaarbasis toe aan een of meer specifieke activiteiten. 
Sinds 2015 wordt de werktijd van personeelsleden 
die op een bepaalde afdeling werken volledig aan die 
afdeling toegewezen. Enkel de uren van medewerkers 
die voor verschillende afdelingen prestaties leveren, 
worden zo correct mogelijk uitgesplitst. Dit geldt 
met name voor medewerkers van ondersteunende 
diensten. Deze nieuwe werkwijze geeft een realistischer 
beeld van de werkelijkheid terwijl er minder met uren 
moet worden geschoven. Voor 2015 komen we in 
totaal op 98 197 werkuren, wat overeenstemt met 
een kost van 4 611 259 euro. Dit bedrag is de som van  
3 843 926 euro voor de realisatie van de statutaire 
doelen, 241 678 euro voor de algemene administratie 
en 525 655 euro voor fondsenwerving.

erflaters te respecteren, namelijk acties met een 
duurzaam karakter steunen, kan een eventueel positief 
saldo op het eind van het jaar gereserveerd worden voor 
het opbouwen van het Lange Termijn Financieringsfonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (patrimonium).

De doelstelling van dit fonds is tweeërlei:
• het garanderen van een financiële ondersteuning 

aan wetenschappelijk onderzoek ook in minder 
voorspoedige jaren;

• het mogelijk maken om een extra inspanning te  
kun nen leveren, bovenop de budgettaire voor
zieningen, in het geval van een acute nood die zich 
voordoet.

Inzake legaten geniet de Stichting van verminderde 
successierechten, ongeacht het bedrag van de nalaten
schap (8,5% voor Vlaanderen, 6,6% voor Brussel en 7% 
voor Wallonië). Daardoor komt het grootste deel van een 
legaat ook effectief ten goede aan onze doelstellingen.

Bestemming van de uitgaven

Het totaal van de lopende uitgaven in 2015 bedraagt  
27 555 500 euro. Deze uitgaven zijn als volgt opgesplitst:
• De steun aan wetenschappelijk kankeronderzoek 

bedraagt 16 370 054 euro in 2015. Dit bedrag 
omvat onder meer:
• 10 000 000 euro voor steun aan wetenschappelijk 

onderzoek (projectoproep 2016)
• 1 965 000 euro voor de post doctorale mandaten 2017
• een verhoging van 905 000 van de voorziening 

voor technische platformen
• 600 000 voor steun aan de Familial Adenomatous 

Polyposis Association (FAPA).
• De sociale hulp bedraagt 4 244 318 euro.

Daarbij gaat het zowel om activiteiten die de 
Stichting zelf opzet (financiële hulp, Kankerinfo, 
psychologische begeleiding, schoonheidsverzorging, 
een bewegingsprogramma op maat van patiënten, 
enz.), als om de financiering van projecten 
georganiseerd door verschillende sociale actoren.

• De kosten voor informatie en preventie bedragen  
3 882 224 euro.
Hieronder vallen de kosten voor Tabakstop, 
informatiecampagnes, de organisatie van symposia 
en publicaties (folders en brochures). 

• De kosten voor fondsenwerving bedragen  
2 808 764 euro. 
De directe uitgaven van fondsenwerving zijn hierin 
begrepen, zoals mailings en televisiecampagnes.

• De louter administratieve kosten, dus kosten welke 
niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan onze activiteiten, 
bedragen 250 140 euro.

De personeelskosten zijn in de hierboven vermelde 
bedragen inbegrepen. 

Het courant resultaat, d.i. het saldo van de lopende 
inkomsten ten opzichte van de lopende kosten, bedraagt 
10 761 724 euro.

60%
STEUN AAN  
WETEN- 
 SCHAPPELIJK  
ONDERZOEK15%

SOCIALE  
HULP

10%
FONDSEN- 
WERVING

1%
ALGEMENE 
ADMINISTRATIEKOSTEN

14%
INFORMATIE  
EN PREVENTIE

Verdeling van de lopende uitgaven 2015
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VLOTTENDE ACTIVA

Diverse vorderingen en voorraden

Hier gaat het om bedragen die de Stichting nog moet 
ontvangen voor reeds gefactureerde prestaties, 
sponsorgelden, enz. Het te ontvangen saldo dat ons is 
toegekend in het kader van het beheer van Tabakstop, 
valt hier ook onder.

Vorderingen Etex

Deze rubriek omvat een nog te ontvangen saldo in 2016.

Vorderingen op erfenissen

Deze rubriek slaat op het totaal van de nog te ontvangen 
erfenissen die door de raad van bestuur zijn aanvaard 
of waarvoor de Stichting bij ministerieel besluit de 
goedkeuring heeft verkregen. Een erfenis (inkomsten en 
vorderingen) wordt in de boekhouding opgenomen na 
aanvaarding door de raad van bestuur of, indien nodig, 
na ontvangst van de goedkeuring door de FOD Justitie. 
Het bedrag omvat financiële tegoeden en te verkopen 
onroerende goederen (huizen, appartementen en 
gronden) die zijn nagelaten aan de Stichting, maar op  
31 december 2015 nog niet waren ontvangen.

Thesauriebeleggingen en beschikbare waarden

Buiten de beleggingen voorbehouden voor het dekken 
van de statutaire schulden, bedraagt de thesaurie  
44 560 185 euro. Het betreft enerzijds beschikbare 
waar den en financiële activa verkregen uit legaten en 
anderzijds liquide middelen, nodig voor de dagelijkse 
werking van de organisatie. In navolging van de beslissing 
van de raad van bestuur worden de beleggingen als 
een goede huisvader beheerd. De boekhoudkundige 
waardering van de financiële waardestukken is deze 
van hun oorspronkelijke verwerving. Indien hun waarde 
op 31 december lager is dan de aanschaffingswaarde, 
wordt een provisie voor waardevermindering geboekt. 
Meerwaarde wordt pas geboekt wanneer ze effectief 
is gerealiseerd. Op 31 december 2015 bedroeg de 
gecumuleerde geboekte waardevermindering van de 
portefeuille 338 250 euro. De nietgerealiseerde en 
nietgeboekte meerwaarde kwam uit op 6 892 726 euro.

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële en materiële vaste activa

Deze rubriek omvat hoofdzakelijk het gebouw van 
de Stichting aan de Leuvensesteenweg 479 te 1030 
Brussel. De Stichting biedt gratis ruimte aan andere 
verenigingen actief in de kankerbestrijding. Naast de 
kantoren zijn er ook vergader en conferentiezalen 
in het gebouw. Deze staan eveneens gratis ter 
beschikking van zelfhulpgroepen, artsenverenigingen, 
vrijwilligersgroepen en andere organisaties. De afname 
van het bedrag van de immateriële en materiële vaste 
activa is in hoofdzaak toe te schrijven aan de geboekte 
afschrijvingen. Eind 2015 is gestart met de vernieuwing 
van het informaticapark, de ontwikkeling van een  
aantal nieuwe softwaretoepassingen en de implemen
tatie van een CRMapplicatie (customer relationship 
management) voor alle operationele afdelingen van de 
organisatie.

Vaste activa in naakte eigendom

Deze rubriek omvat goederen (gebouwen en financiële 
activa) uit erfenissen of giften waarop een vruchtgebruik 
rust. Meestal worden ze pas te gelde gemaakt na afloop 
van het vruchtgebruik.

Geldbeleggingen ter dekking van statutaire schulden

Deze rubriek omvat de gereserveerde geldbeleggingen 
waarmee de Stichting de verplichtingen dekt die ze is 
aangegaan voor wetenschappelijke onderzoeksbeurzen 
en sociale steunfondsen. De betaling daarvan is immers 
over (meestal één tot vier) jaren gespreid. Het bedrag 
van 37 620 140 euro dient om de lopende verplichtingen 
te dekken, die bij de passiva terug te vinden zijn onder 
de rubriek ‘statutaire schulden’. Het bedrag geldt als 
betalingsgarantie voor de begunstigden van subsidies. 

GECONSOLIDEERDE BALANS OP 31/12/2015

Commentaar bij de verschillende 
balansposten



STATUTAIRE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN

Steun aan wetenschappelijk kankeronderzoek en 
sociale dienstverlening

Deze rubriek slaat op het geheel van verbintenissen 
die de Stichting is aangegaan voor steun aan het 
wetenschappelijk kankeronderzoek en voor sociale 
dienstverlening. Het gaat om:

• subsidies die definitief zijn toegekend aan 
wetenschappelijk kankeronderzoek, voor een 
verschuldigd saldo van 12 184 477 euro, waarvan 
de betaling in schijven gebeurt en gespreid is over 
verschillende jaren;

• 5 905 300 euro voor spitsapparatuur (Heavy 
Equipment); 

• een provisie van 20 000 000 euro voor de 
wetenschappelijke projectoproep van 2016;

• het verschuldigd saldo van de subsidies voor sociale 
steun, namelijk 218 067 euro;

• een provisie van 1 380 368 euro voor de Social Grants 
van 2016 en 2017; 

• een attributie voor FAPA ten bedrage van 600 000 
euro; 

• een bijdrage van 600 000 euro voor de post  
doctorale mandaten van 2017;

• een voorziening van 1 964 332 voor een bijkomende 
financiering van de postdoctorale mandaten van 2017.

 
PASSIVA

PATRIMONIUM

Op 31 december 2015 bedroeg het geconsolideerd 
patrimonium (Lange Termijn Financieringsfonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek) van de Stichting 
63 763 884 euro, een verhoging van 11 901 741 euro 
tegenover de situatie op 31 december 2014. Dankzij de 
positieve resultaten van de afgelopen jaren is het Lange 
Termijn Financieringsfonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek verder aangegroeid, rekening houdende 
met de statutaire verplichtingen. Dit laat ons toe het 
voortbestaan van de initiatieven van de Stichting te 
garanderen, waarbij de stabiliteit en de kwaliteit van 
haar dienstverlening centraal staan.
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Geconsolideerde jaarbalans op 31 december 2015 versus 2014 (in euro)

ACTIVA 2015 2014

VASTE ACTIVA

Immateriële en materiële vaste activa 1.785.526 1.803.853 

Vaste activa in naakte eigendom 1.299.415 1.542.199 

Activa in aanbouw 84.188 20.443

Waarborgen en borgtochten 2.826 2.826

Toegekende geldbeleggingen (ter dekking van statutaire schulden) 37.620.140 37.014.444 

TOTAAL VASTE ACTIVA 40.792.095 40.383.765 

VLOTTENDE ACTIVA

Diverse vorderingen en voorraden 569.560 491.461 

Vorderingen Etex 775.000 1.174.500 

Vorderingen op erfenissen 22.153.355 11.170.628 

Geldbeleggingen 32.579.615 19.654.289 

Liquide middelen 11.980.570 19.178.758 

Te innen interesten 41.811 106.180 

Over te dragen kosten 479.273 394.977 

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 68.579.184 52.170.793 

TOTAAL ACTIVA 109.371.279 92.554.558 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 61.973 61.973 

PASSIVA 2015 2014

PATRIMONIUM

Startpatrimonium 4.408.912 4.408.912 

Overgedragen resultaat op 1 januari 47.453.231 45.425.667 

Overgedragen resultaat van het boekjaar 11.901.741 2.027.561 

Patrimonium op 31 december (Lange Termijn Financieringsfonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek)

63.763.884 51.862.143 

SCHULDEN EN STATUTAIRE PROVISIES

Steun aan kankeronderzoek 12.184.477 23.159.278 

Sociale steun 218.067 535.897 

Andere subsidies 121.000

Voorzieningen voor toekomstige statutaire schulden 20.000.000 9.000.000 

Voorziening voor technische platformen 5.905.300 5.000.000

Voorziening voor de Familial Adenomatous Polyposis Association (FAPA) 600.000

Voorziening voor postdoctorale mandaten 2017 600.000

Voorziening voor postdoctorale mandaten 2017 1.964.331

Voorzieningen voor ‘Social Grants’ 1.380.368 750.000 

TOTAAL STATUTAIRE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN 42.852.543 38.566.175 

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

Leveranciers 1.379.146 997.658 

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 917.502 897.170 

Andere schulden 12.000 37.296 

Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten 400.157 166.212 

Te boeken boni op erfenissen 46.047 27.904 

TOTAAL SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 2.754.852 2.126.240 

TOTAAL PASSIVA 109.371.279 92.554.558 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 61.973 61.973 
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Geconsolideerde resultatenrekening op 31 december 2015 versus 2014 (in euro)

LOPENDE ONTVANGSTEN 2015 2014

Giften 13.233.000 12.597.549 

Legaten 23.204.239 13.586.642 

Andere opbrengsten 1.879.985 3.150.560 

TOTAAL LOPENDE ONTVANGSTEN 38.317.224 29.334.751 

LOPENDE UITGAVEN 2015 2014

Steun aan wetenschappelijk onderzoek 16.370.054 16.594.177 

Sociale hulp 4.244.318 4.264.586

Informatie en preventie 3.882.224 4.901.865

Fondsenwerving 2.808.764 2.258.218

Algemene administratiekosten 250.140 425.505

TOTAAL LOPENDE UITGAVEN 27.555.500 28.444.351 

ANDERE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2015 2014

Andere opbrengsten 18.555 10.138

Financiële opbrengsten 1.556.167 1.405.391 

Financiële kosten 320.074 493.308 

Provisie voor waardevermindering financiële activa 114.631 214.943 

COURANT RESULTAAT 10.761.724 890.400

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 11.901.741 2.027.564 
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In de strijd tegen kanker is elke 

gift van groot belang, om welk 

bedrag het ook gaat. Schrijf uw 

bijdrage over op rekeningnummer 

BE45 0000 0000 8989 of stort 

online via 

www.kanker.be/gift

Doe een gift

Doorheen het hele land 

organiseren mensen hun eigen 

fondsenwervingsacties. De 

initiatieven zijn even talrijk als 

uiteenlopend: theaterstukken, 

concerten, wandel- , loop- of 

fietstochten… Voor al deze acties 

zijn onze regiocoördinatoren uw 

contactpersoon. 

Via http://idonatefor.cancer.be 

kunt u ook fondsen werven ter 

ere van een feest, een huwelijk, 

een geboorte of als herinnering 

aan een dierbare.  

Fondsen werven

http://idonatefor.cancer.be

www.kanker.be/vriend

Word Vriend van de Stichting

Kiest u voor een maandelijkse overschrijving, 

dan steunt u het wetenschappelijk onderzoek 

op een duurzame manier. Word Vriend van de 

Stichting via

Verschillende manieren om 
Stichting tegen Kanker te steunen
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Wilt u met uw bedrijf partner worden van  
Stichting tegen Kanker? Neem contact op met 
Koen Van Damme, coördinator partnerships 
via het nummer 0491 15 73 30 of 

kvandamme@stichtingtegenkanker.be

Word partnerbedrijf 

Stel zelf een team samen of sluit 

u aan, doe mee als Vechter of 

vrijwilliger, of kom gewoon langs 

om anderen een hart onder de 

riem te steken. Alle data en info op 

www.levensloop.be

Neem deel aan Levensloop

Wanneer u Stichting tegen Kanker opneemt in uw testament maakt  

u een gebaar voor het leven. Er bestaan verschillende formules  

voor legaten. Een fiscaal bijzonder voordelige manier om geld na  

te laten is het duolegaat. Voor alle vragen rond erfenissen en 

legaten kunt u terecht bij Greta Van Der Gracht via 02 743 37 15 of  

gvandergracht@stichtingtegenkanker.be. Neem ook een kijkje op 

www.kanker.be/hoe-laat-je-een-legaat-na

Zet de Stichting in uw testament

Bedraagt het totaal van uw giften 40 euro of meer in één jaar, dan ontvangt u van Stichting tegen 
Kanker een fiscaal attest in de loop van het eerste trimester van het daaropvolgende jaar.
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Handig om weten!

þþWaar vindt u wetenschappelijk gevalideerde informatie over kanker, de behandelingen,  

begeleidingsmogelijkheden enzovoort?

www.kanker.be

þþ Kankerinfo, voor al uw vragen over kanker

0800 15 802 (gratis en anoniem, elke werkdag van 9 tot 18 uur) of info@kanker.be

þþ Blijf op de hoogte van de actualiteiten van de Stichting

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief via www.kanker.be of 

volg ons op www.facebook.com/stichtingtegenkanker en op Twitter: @Samen_tg_Kanker

þþWaar vindt u de data van Levensloop?

www.levensloop.be

þþ Hoe draagt u een steentje bij?

In de strijd tegen kanker kunnen we alle hulp gebruiken. Ontdek hoe dat kan op www.kanker.be/steun-ons

þþ Contact:
Donateurs: Lieve Verhaegen  02 743 37 45  lverhaegen@stichtingtegenkanker.be

Legaten: Greta Van Der Gracht  02 743 37 15  gvandergracht@stichtingtegenkanker.be 

Vrijwilligers: Joël Vico  02 743 45 75  jvico@stichtingtegenkanker.be  

Bedrijven: Koen Van Damme  0491 15 73 30  kvandamme@stichtingtegenkanker.be  

þþWaar kunt u brochures bestellen?

www.kanker.be/publicaties  

þþ Tabakstop: stoppen met roken, het kan!

www.tabakstop.be

0800 111 00

(Gratis en anoniem, elke werkdag van 15 tot 19 uur)

De Stichting in uw regio

Limburg, Vlaams-Brabant (oost)
GSM 0499 54 15 26
limburg@kanker.be

Antwerpen
GSM 0498 12 17 64 
antwerpen@kanker.be

Oost-Vlaanderen
GSM 0473 82 45 05 
oostvlaanderen@kanker.be Brussel, Vlaams-Brabant 

(noord en west), Mechelen 
GSM 0475 82 21 36
brussel@kanker.be
vlaamsbrabant@kanker.be

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

Duitstalige Gemeenschap
GSM 0476 99 08 19 
comgermanophone@cancer.be

Liège
GSM 0473 82 14 67
liege@cancer.be

Hainaut
GSM 0473 82 45 04  
hainaut@cancer.be

Namur 
GSM 0473 51 42 37
namur@cancer.be

Bruxelles, Brabant wallon 
GSM 0491 34 84 34
bruxelles@cancer.be
brabantwallon@cancer.be

Luxembourg
GSM 0473 51 42 37 
luxembourg@cancer.be
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Het jaarverslag van Stichting tegen Kanker in digitale vorm kan u vinden op  
www.kanker.be/jaarverslag2015

Verantwoordelijke uitgever: Luc Van Haute, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel

Voor meer informatie over dit jaarverslag of over de activiteiten van Stichting tegen Kanker kunt u zonder aarzelen contact 
met ons opnemen via 0800 15 802 of info@kanker.be.

Nuttige informatie over Stichting tegen Kanker

Historiek

Stichting tegen Kanker ontstond na de fusie van de vzw’s ‘Œuvre Belge du Cancer’ (OBC), ‘Belgische 
Vereniging tegen Kanker’ en ‘Belgische Federatie tegen Kanker’. Zo werden al deze verenigingen gebundeld 
onder een gemeenschappelijke noemer. Stichting tegen Kanker is sindsdien de grootste nationale 
kankerbestrijdende privéorganisatie in België. De Stichting steunt onderzoek, zet initiatieven voor sociale 
dienstverlening op touw en voert preventie en informatiecampagnes. Stichting tegen Kanker werd erkend 
als stichting van openbaar nut door het Koninklijk Besluit van 13 december 2004.

Ondernemingsnummer

0873 268 432

Belastingcertificaat

Voor het jaar 2015 werden de attesten afgeleverd door Stichting tegen Kanker.

Tombola’s  
 
Stichting tegen Kanker heeft toelating tot het organiseren van tombola’s van de FOD Binnenlandse 
Zaken (Koninklijk Besluit van 19 december 2010; nr. III/42/0134/15).

Verbonden entiteiten

Belgische Vereniging tegen Kanker, vzw
Leuvensesteenweg 479, B 1030 Brussel
Nationaal nummer: 424778440
Oprichtingsdatum: 16/09/1983 

Œuvre Belge du Cancer, vzw
Leuvensesteenweg 479, B 1030 Brussel
Nationaal nummer: 457127049
Oprichtingsdatum: 4/09/1995
 
Belgische Federatie tegen Kanker, vzw
Leuvensesteenweg 479, B 1030 Brussel
Nationaal nummer: 465910695
Oprichtingsdatum: 20/01/1999

Nationaal lidmaatschap: Stichting tegen Kanker is lid van de vzw Vereniging voor Ethiek in de 
Fondsenwerving (VEF), opgericht in 1996, en van de vzw Belgisch Netwerk van Stichtingen,  
opgericht in 2005



Waarom de  
Stichting steunen?  

Omwille van iedereen die  
figureert in onze bedrijfsfilm 

en de cover van dit jaarverslag 
siert. Is het niet prachtig  

om te weten dat elk van hen  
in remissie is en dat ze  

allemaal geholpen werden  
door de Stichting?

Bedankt
aan Eric, Heidi, Maria, Sylvie 

en alle andere mensen 
van wie we de beeltenis 

mochten gebruiken in onze 
communicatie.  

Samen staan we sterker.

© Stichting tegen Kanker  Mei 2016

Doe mee!
#samentegenkanker
facebook.com/stichtingtegenkanker
Twitter: @Samen_tg_Kanker
linkedin.com/company/stichtingtegenkanker

Stichting tegen Kanker
Stichting van openbaar nut
Leuvensesteenweg 479  1030 Brussel
Tel. + 32 2 733 68 68  Fax + 32 2 734 92 50
BE45 0000 0000 8989  BIC BPOTBEB1
info@kanker.be  www.kanker.be

We hebben ook  
een digitaal jaarverslag.  

Raadpleeg het op  
www.kanker.be/jaarverslag2015.  

U ontdekt er ook  
onze bedrijfsfilm.
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