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12,5 MILJOEN EURO VOOR KANKERONDERZOEK: SCHITTEREND RESULTAAT VANDAAG,
ONVOLDOENDE IN DE TOEKOMST

Hogere financiering is noodzakelijk om het huidige topniveau van Belgisch wetenschappelijk
kankeronderzoek ook in de toekomst te behouden
Brussel, 17 mei 2013 - Tijdens haar officiële uitreikingsceremonie heeft Stichting tegen Kanker
vandaag 12,5 miljoen euro uitgereikt aan 57 Belgische onderzoeksteams. Deze heel belangrijke
financiële steun is tweejaarlijks mogelijk dankzij de vrijgevigheid van het Belgische publiek, en staat
dus los van elke overheidsfinanciering of subsidie.
De uitreiking van de tweejaarlijkse Grants van Stichting tegen Kanker is ook een moment om de
balans op te maken van de globale financiering enerzijds en de uitdagingen anderzijds van het
wetenschappelijk kankeronderzoek in België. De conclusie van Stichting tegen Kanker is dat de
huidige financieringen in de nabije toekomst niet meer zullen volstaan als wij eenzelfde hoog niveau
van wetenschappelijk onderzoek willen aanhouden.
Huidige financiering is morgen niet meer toereikend
De reputatie van de Belgische onderzoekers scoort internationaal bijzonder hoog. Ze dragen op
significante wijze bij aan de vooruitgang van internationaal onderzoek, zowel op vlak van kennis van
kankerontwikkeling als op vlak van verbetering van diagnosestelling en behandelingen.
De kwaliteit en de return on investment van wetenschappelijk kankeronderzoek liggen zeer hoog in ons
land, ook al staat België helemaal niet aan de top wat betreft investeringen.
Kankeronderzoek wordt alsmaar complexer en als wij in de nabije toekomst dezelfde kwaliteitsvolle
resultaten én noodzakelijke vooruitgang willen blijven boeken, zullen de financieringen beduidend
moeten toenemen. Er zijn immers een aantal elementen die een structureel beter onderbouwd
investeringsplan noodzakelijk maken:
- de stijging van apparatuur-, werkings- en personeelskosten;
- de stijging van behandelingskosten: steeds meer op maat;
- de vorming en het behouden van artsen en onderzoekers met zeer hoge kwalificaties;
- de hoge administratieve- en verzekeringskosten van klinisch onderzoek.
Stichting tegen Kanker streeft naar een verdubbeling tegen 2020
In ons land wordt ongeveer 20 % van alle fondsen voor oncologisch onderzoek gedoneerd door het
grote publiek. Stichting tegen Kanker financiert met de fondsen die haar worden toevertrouwd het
wetenschappelijk kankeronderzoek. De Stichting streeft er naar om het investeringsbedrag te
verdubbelen: het is haar bedoeling dat de 12,5 miljoen euro per twee jaar van vandaag, evolueert naar
12,5 miljoen euro per jaar in 2020.
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Dr. Didier Vander Steichel, Medisch & Wetenschappelijk Directeur van Stichting tegen Kanker: “Wij
hopen te kunnen blijven rekenen op de vrijgevigheid van onze donateurs, maar doen eveneens een
oproep naar beleidsmakers om ervoor te zorgen dat de financiering van kankeronderzoek niet wordt
opgeofferd omwille van de crisis. Het is belangrijk dat er een maximum aan middelen wordt ingezet en
dat er in alle transparantie wordt gewaakt over een optimaal gebruik van deze middelen.”
Doeltreffend kankeronderzoek leidt tot meer inzicht
Het wetenschappelijk kankeronderzoek van de afgelopen 20 jaar heeft al voor veel interessante
doorbraken gezorgd en de overlevingskansen en de levenskwaliteit van kankerpatiënten significant
doen toenemen.
- De mortaliteit door kanker daalt jaarlijks met gemiddeld 1 %.
- De gemiddelde genezingskans voor alle kankers samen ligt vandaag hoger dan 60 %.
- Bij de meest voorkomende kankers liggen de cijfers zelfs hoger: van de vrouwen met
borstkanker ligt de vijfjaarsoverleving rond de 90 %, voor mannen met prostaatkanker zelfs iets
hoger.
Maar helaas is de situatie nog niet voor alle kankertypes even bemoedigend. Er zijn nog altijd patiënten
die overlijden, en vooral daarom blijft wetenschappelijk onderzoek dus erg noodzakelijk. Want meer
inzicht betekent niet alleen meer genezing, maar ook meer levenskwaliteit. Wetenschappers zoeken nog
steeds naar nieuwe mogelijkheden om alleen de ziekte te bestrijden zonder ook de gezonde weefsels of
cellen te raken, om de patiënt zoveel mogelijk ongewenste bijwerkingen te besparen. In het kader van
een alsmaar ouder wordende bevolking, is onderzoek ook erg belangrijk, want kanker zal alsmaar
frequenter voorkomen.
Meer inzicht betekent ook meer uitdagingen
Dr. Didier Vander Steichel: “Elk jaar komen er in ons land 60.000 nieuwe kankerpatiënten bij. Dankzij
onderzoek krijgen wij een steeds beter inzicht in de biologische mechanismen die kanker doen ontstaan
en de remedies tegen kankers. Zo kunnen we evolueren naar een meer gepersonaliseerde én succesvolle
behandeling op maat van de individuele patiënt. Maar omdat onderzoek complexer wordt, en de
onderzoeksinfrastructuur duurder, zullen er op korte termijn grotere investeringen nodig zijn om het
huidige niveau van onderzoek te kunnen aanhouden.”
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-Einde van het persberichtInfo voor de journalisten – Niet voor publicatie
Voor duiding bij de cijfers: Dr. Ivo Nagels - inagels@stichtingtegenkanker.be of via het nummer 0475 42
13 38).
Voor informatie over Stichting tegen Kanker: Steven De Bondt, medewerker communicatie - 02 743 45
84 – sdebondt@stichtingtegenkanker.be
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