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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

PREVENTIE

4 Gezonde en overheerlijke  

 feestrecepten

 11 De e-sigaret, een update

12 Quiz: Belgen en alcohol

13 Uw uitdaging voor   
 februari: een maand  

 zonder alcohol

18 De risico’s van bruinen onder  

 de zonnebank

19 Luk Joossens:  

 “De tabaksindustrie verheugt zich  

 over mijn pensioen!”

ONDERZOEK

6 Op laboratoriumbezoek

16 Borstkanker onder de loep

20 Feiten en fabels over  

 voeding en kanker

SAMEN

5 Levensloop: tot in 2017!

14 Waarom kiezen voor generische  
 geneesmiddelen?

22 Kwartaalnieuws

24 Doe mee aan de  

 Tournée Minérale!

Inhoud

SAMEN TEGEN KANKER  DECEMBER 2016  3  2  WWW.KANKER.BE

BEGELEIDING

8 Twee sociale projecten   

 door u ondersteund

10 Ontmoeting op de    

 Familiedag: Noémie, 16 jaar

Volle kracht vooruit
Terwijl u de laatste cadeaus uitzoekt en uw kerstboom versiert, zijn ook 
de medewerkers van de Stichting druk in de weer. Onze tabakologen be-
antwoorden de eerste oproepen van mensen die in 2017 willen stoppen 
met roken. Ons diëtiste creëert gezonde en overheerlijke feestrecepten. 
De dienst ‘Donateurs’ is begonnen met het berekenen van de jscale at-
testen. En samen bereiden we ons voor op onze eerste Tournée Minérale 
in februari, wanneer we deelnemers aanmoedigen en ondersteunen 
om onze uitdaging aan te gaan: een maand lang geen druppel alcohol 
drinken. 
 
Enkele dagen geleden vond ook de dejnitieve selectie plaats van de 
laureaten voor de Grants van 2016. De meest veelbelovende onderzoeks-
projecten delen dit jaar een recordbedrag van 21,5 miljoen euro. In het 
nummer van maart vertellen we u hierover meer. 
 
Aan het einde van het jaar maak ik van de gelegenheid gebruik om u 
van harte te bedanken voor uw steun, uw enthousiasme tijdens onze 
evenementen, uw helpende hand en uw aanmoediging. Bedankt om al 
onze acties en initiatieven mee mogelijk te maken!
 
Ik wens u een precig eindejaar en een aangename lectuur. 
 

 

Dr. Didier Vander Steichel        

Medisch en wetenschappelijk directeur


