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Uw geld is goed 
aangekomen in de 
laboratoria!
In dit nieuwe nummer van Samen tegen Kanker ontdekt u vele originele 
initiatieven om fondsen te werven ten voordele van de strijd tegen kanker. 
In de eerste plaats Levensloop, een event dat zoveel langer dan die 24 uur 
in een lokale gemeenschap lee=, alsook andere projecten, bijvoorbeeld 
Ciney contre le cancer, een initiatief dat al meer dan 30 jaar bestaat en we 
daarom verdiend in de verf zeAen. 
 
Wat er met al dat ingezamelde geld gebeurt? Dat beschrij= ons Jaarverslag 
2016 tot op de cent nauwkeurig. Op pagina 18 vindt u een samenvaAing. 
 
Van de uitreikingsceremonie voor de wetenschappelijke Grants 2016 heb-
ben we een aantal foto’s voor u verzameld. De fondsen afkomstig van onze 
donateurs komen voor het grootste deel in de onderzoekslaboratoria te-
recht. Omdat innovatief wetenschappelijk onderzoek cruciaal is om de 
strijd tegen kanker te doen vooruitgaan. 
 
De getuigenis van Erik op pagina 12 in dit nummer herinnert ons eraan 
dat er nog veel meer mogelijk en noodzakelijk is om patiënten beter te hel-
pen, tijdens, maar ook na de ziekte.
 
Ik wens u een aangename lectuur en een Pjne zomer. Vergeet u vooral niet 
te beschermen tegen de zon. 
 

2  WWW.KANKER.BE

ONDERZOEK

8 Foto’s uitreikingsceremonie 

 wetenschappelijke 
 Grants 2016

10 Kennismaking met 
 laureaten Cancer Research 

 Awards

12 Prostaatkanker 
 onder de loep 

BEGELEIDING

14 Integratieve 
 geneeskunde, wat is dat? 

PREVENTIE

5 De ideale zomerlook!

20 Rookvrije 
 voetbalstadions

14

Dr. Didier Vander Steichel        
Algemeen directeur    

6

 EDITO 

SAMEN

4 Recept / vrijwilligers in actie

6 Levensloop, veel meer dan 

 die 24 uur!

16 Zij zamelen al meer dan 
 30 jaar geld in!

18 Jaarverslag 2016: 

 uw vrijgevigheid, onze acties

21 Mijn Nalatenschat, 

 jouw herinneringen in goede handen

22 Kwartaalnieuws

24 Levensloop: afspraak in 

 september!

Colofon
Samen tegen kanker is het driemaandelijkse magazine van Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut. ISSN 2295-7707 –  
Redactiecomité: Martine Ceuppens, Sylvestre De Jaegher, Brecht Gunst, Patricia Servais (PhD), Nele Van den Cruyce (PhD),  
dr. Didier Vander Steichel – Wetenschappelijk redactieteam: Patricia Servais (PhD), dr. Didier Vander Steichel – Werkten mee aan dit  
num mer: Steven De Bondt, Eva De Winter, Guido Poppelier, Nele Van den Cruyce – Coördinatie en eindredactie: Ludivine Teller (hoofd redactrice),  
Sandra Gyles - Directeur publicatie: dr. Didier Vander Steichel – Verantwoordelijke uitgever: dr. Didier Vander Steichel, Leuvensesteenweg 479, 
1030 Brussel – Alle rechten van vertaling, aanpassing of reproductie onder eender welke vorm zijn voorbehouden voor alle landen. Samen tegen  
kanker paraît également en français sous le titre Ensemble contre le cancer (disponible sur demande). Realisatie: Roularta Custom Media, Pieter  
Taelman, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, Tel. 051 26 61 11 – Lay-out: Marie Vannesche

STICHTING TEGEN KANKER

Stichting van openbaar nut – Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel – Tel. 02 733 68 68 – Fax: 02 734 92 50 – website: www.kanker.be 
e-mail: magazine@stichtingtegenkanker.be / De jaarrekeningen van Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut, worden gecontroleerd  
en geaAesteerd door EY Ernst & Young bedrijfsrevisoren.

Stichting tegen Kanker 

onderschrijft de Ethische 

Code van de VEF.

U beschikt over een recht op informatie.
Dit houdt in dat donateurs, medewerkers en 
personeelsleden automatisch op de hoogte 
worden gebracht van wat met de verworven 
fondsen werd gedaan en dat bepaalde docu-

menten op eenvoudig verzoek toegankelijk zijn.

Gedrukt op milieu- 

vriendelijk papier
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