Samen,

VAN HOOP NAAR OVERWINNING

Hoop omzetten in overwinning? Daar werken
we bij Stichting tegen Kanker elke dag keihard
aan. Wij zijn een nationale, onafhankelijke,
duurzame organisatie en een expert in ons
vakgebied.
Nationaal: we zijn in alle drie de regio’s van
ons land aanwezig en financieren er de beste
onderzoeksprojecten en -teams. Zo stimuleren
we ook samenwerkingen tussen onderzoekers
en universiteiten.
Onafhankelijk: we zijn financieel, politiek
en wetenschappelijk van niets of niemand
afhankelijk. Dit geeft ons de vrijheid om steeds

ons eigen standpunt in te nemen, gebaseerd
op gevalideerde informatie. Nagenoeg al
onze inkomsten zijn uitsluitend afkomstig van
donateurs.
Duurzaam: we bestaan al bijna een eeuw.
Dankzij deze decennialange ervaring staan
we vaak (mee) aan de wieg van innovatieve
initiatieven in de strijd tegen kanker.
Expert: we omringen ons met de beste
Belgische en internationale experts, waardoor
we vooroplopen in de strijd tegen kanker.

BENOIT KOERPERICH – ALGEMEEN DIRECTEUR
VAN STICHTING TEGEN KANKER

België is een land van paradoxen. Ja, we zijn
in Europa een van de landen waar kanker het
meest voorkomt. Maar tegelijkertijd zijn we ook
een van de meest geavanceerde landen op het
gebied van behandeling en ondersteuning, wat
zich vertaalt in een van de hoogste genezings- en
overlevingspercentages van Europa. Dit alles zou
niet mogelijk zijn zonder de inspanningen van
alle verschillende actoren en in het bijzonder van
Stichting tegen Kanker. Elk jaar stellen we in België
70 000 nieuwe gevallen van kanker vast. Maar de
afgelopen tien jaar hebben 350 000 mensen kanker
ook overleefd. Het zijn die overwinningen die ons
elke dag motiveren en betekenis geven aan de
inspanningen van Stichting tegen Kanker en haar
medewerkers.

“Ja, er is een behandeling.”
Dat is de zin die we willen dat elke kankerpatiënt ooit hoort. We
hopen op een wereld waarin het leven het wint van kanker.
Waarin elke zieke de meest effectieve behandelingen krijgt en van
de best mogelijke levenskwaliteit geniet tijdens en na kanker.

PROFESSOR DIETER LAMBRECHTS
KU LEUVEN

Zonder de steun van Stichting tegen Kanker,
zouden we ons onderzoek niet kunnen uitvoeren.
Want naast het financieren van de dure analyses,
zouden we geen beroep kunnen doen op de beste
mensen, zoals informatici en technici. En de
vragen waaronder “Waarom reageren niet alle
patiënten op immunotherapie?” die we proberen
te beantwoorden, zouden onbeantwoord blijven.
Scan de QR-code hiernaast en
ga virtueel mee op labobezoek bij
professor Dieter Lambrechts.

<QR code to get>

Stichting tegen Kanker financiert al meer
dan 30 jaar kankeronderzoek. In die
periode investeerden we meer dan
200 miljoen euro in de beste en innovatieve
wetenschappelijke onderzoeksprojecten.
Zo ondersteunen we continu en reeds sinds
het prille begin immunotherapieprojecten
die resulteerden in de effectieve
behandelingen van vandaag.
We financierden ook het project dat
heeft geleid tot de eerste geboorte van
een baby na een transplantatie van
gecryopreserveerd ovariumweefsel, wat
erg hoopgevend is voor jonge patiënten.
En we hebben het interuniversitaire
initiatief voor de oprichting van een
protontherapiecentrum in België begeleid
en medegefinancierd. Dit centrum opende
de deuren in 2019, waardoor effectievere
radiotherapiebehandelingen nu ook in
eigen land mogelijk zijn.
Dit alles was en is alleen maar mogelijk
dankzij de steun van onze donateurs,
legatarissen en vrijwilligers.

PATRICK FRANÇOIS – EX-PATIËNT BEHANDELD
MET IMMUNOTHERAPIE

Mijn kanker kwam terug in 2017. Ik was 36 jaar.
Men ontdekte de ziekte in een terminaal stadium,
ik had wel tien tumoren in mijn hersenen. Het is
enkel en alleen dankzij immunotherapie dat ik
vandaag nog steeds van mijn leven en van mijn
gezin geniet, zonder kanker en zonder verdere
behandelingen. Ik hoop dat door onderzoek nog
meer patiënten in de toekomst zullen genezen.

WE VECHTEN TEGEN KANKER OP DRIE FRONTEN

De financiering van
wetenschappelijk onderzoek.
Onze prioriteit is de ontwikkeling
van effectievere behandelingen,
en een betere overlevingskans en
levenskwaliteit mogelijk maken.
30 jaar geleden financierden we de
eerste projecten in immunotherapie.
Sindsdien boekt deze innovatieve
behandeling elke dag nieuwe
successen, ook, voor kankers die tot
nu toe ‘ongeneeslijk’ waren.
Wij geloven in de toekomst van
onderzoek. Daarom financieren we
jonge onderzoekers en artsen in
België, zodat ze steeds een volgende
stap kunnen zetten in de strijd
tegen de ziekte. Onafhankelijke,
wetenschappelijke jury’s selecteren
de beste onderzoeksprojecten.

Preventie.
Door een gezonde levensstijl
aan te nemen, kunnen we 30 tot
50% van de kankers voorkomen.
Daarom sensibiliseren we onze
medeburgers via allerlei preventie
campagnes over bijvoorbeeld
tabaksgebruik, de gevaren van uvstraling, etc. We moedigen iedereen
ook aan om deel te nemen aan
opsporingsprogramma’s.
Dankzij onze expertise, die door
iedereen wordt erkend, kunnen we
lobbyen richting overheden om
ervoor te zorgen dat ze effectieve
maatregelen nemen ten gunste
van een omgeving die een gezonde
levensstijl voor iedereen bevordert.

Steun en begeleiding van
patiënten, naasten en actoren
op het terrein.
We begeleiden hen gedurende het hele
behandeltraject en tijdens de terugkeer
naar een ‘normaal’ leven. Dit door
financiële hulp, advies en ondersteuning
te bieden en praktische handvaten aan te
reiken. Via onze gratis dienst Kankerinfo
verspreiden we kwalitatieve, actuele en
wetenschappelijk gevalideerde informatie.
Onze regionale coördinatoren zijn in
het hele land aanwezig, om te luisteren
naar de lokale behoeften en hier een zo
goed mogelijk antwoord op te bieden.
Patiënten staan ook centraal tijdens onze
Levenslopen. Die events mobiliseren een
heel jaar lang hele gemeenschappen,
met het 24-uursevent ‘Levensloop’ als
orgelpunt.

Dankzij onderzoek krijgen we meer levensjaren en
een betere kwaliteit van leven. Maar de strijd tegen
kanker is nog niet voorbij! We moeten innovatieve
behandelingen blijven ontwikkelen voor kankers
die tegenwoordig moeilijk te verslaan zijn. Wij
moeten actie ondernemen opdat de samenleving
deze mensen, die elke dag talrijker worden en die
deze beproeving van het leven met succes hebben
doorstaan, beter integreert. Ten slotte moeten we
ervoor zorgen dat het voor iedereen eenvoudig
en toegankelijk wordt om een levensstijl aan te
nemen die het risico op kanker vermindert. We zijn
veldslagen aan het winnen, maar we moeten de
strijd voortzetten!
DR. VERONIQUE LE RAY - MEDISCH DIRECTEUR
STICHTING TEGEN KANKER

KANKERINFO HELPT U GRAAG!
Heeft u behoefte aan een
luisterend oor?
Zoekt u informatie over kanker of
over de behandelingen?
Wilt u weten hoe u een beroep
doet op een van de diensten van
Stichting tegen Kanker?

Bel gratis en anoniem naar Kankerinfo.
Dat kan van maandag t/m vrijdag van
9 tot 18 uur. Professionals (artsen,
psychologen, verpleegkundigen en
maatschappelijk werkers) helpen u graag.

CONTACTEER ONS
Stichting tegen Kanker
Leuvensesteenweg 479
1030 Brussel
www.kanker.be
info@kanker.be
02 733 68 68

VOLG ONS OP
www.facebook.com/stichtingtegenkanker
twitter.com/Stkstichting
linkedin.com/company/stichting-tegen-kanker

Tegenwoordig krijgen meer dan 70 000 mensen elk jaar de diagnose
kanker te horen en dat aantal groeit. Dankzij uw steun, is er
vordering in het wetenschappelijk onderzoek en hebben er zo
de laatste tien jaar 350 000 mensen kanker overleefd.
Dit is een enorme stap voorwaarts, maar niet genoeg!
Als we willen dat elke patiënt het goede nieuws “Ja, er is een behandeling”
te horen krijgt, en hoop willen omzetten in overwinning,
dan moeten we samen sneller grotere stappen maken!

Hoe we wetenschappelijk
onderzoek sneller kunnen
vooruithelpen?
Dankzij de vrijgevigheid van het publiek.
Nagenoeg al onze middelen zijn namelijk
afkomstig van giften en legaten.
Geef aan Stichting tegen Kanker
via BE45 0000 0000 8989 (BIC : BPOTBEB1)
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
Door Stichting tegen Kanker op te nemen in
uw testament maakt u een gebaar
voor het leven.
Vragen over giften en legaten of hulp nodig?
Neem contact op met Greta Van Der Gracht
Tel: 02 743 37 15 - GSM: 0499 69 53 86
email: GVanDerGracht@stichtingtegenkanker.be
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