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In 2016 bedroeg uw steun € 36 275 988.

37,7% 
GIFTEN

56,3% 
LEGATEN 

6%  
ANDERE  

(SPONSORING,  
SUBSIDIES,…) 

En de resterende s 7 569 600? 
De rest van het geld gaat naar 
een Lange Termijn Financierings 
fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek. Zo kunnen we de 
financiering van toekomstige 
wetenschappelijke projecten 
beter inplannen en op lange 
termijn verzekeren!
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ONDERZOEK
57,9%

SOCIALE  
DIENSTVERLENING 
14,9%

INFORMATIE
VERSTREKKING  
EN PREVENTIE 
15,3%

FONDSENWERVING
11%

ADMINISTRATIEVE 
KOSTEN

1%

In 2016 is er dankzij uw giften € 28 706 388 in de strijd tegen kanker geïnvesteerd.

Waarvoor werd uw steun in 2016 gebruikt? 

Om kanker terug te dringen!
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

PROJECTOPROEP  
‘GRANTS 2016’

LOPENDE 
PROJECTEN

74
gesteund

NIEUWE  
ONDERZOEKS
PROJECTEN 

 
uitgekeerd over een periode  

van 2 tot 4 jaar

s21,5 MILJOEN 100 PROJECTEN 
geselecteerd tussen 2012 en 2015 
werden nog gefinancierd in 2016

SOCIALE BEGELEIDING

in moeilijkheden gesteund
842 PATIËNTEN

in oncologische ziekenhuizen

10 000 GRATIS 
SESSIES namen gratis deel aan het 

bewegingsprogramma

1300 PATIËNTEN

REKANTO
FINANCIËLE 
STEUN

VERZORGING 
EN WELZIJN

KINDEREN EN JONGEREN

45
JONGE PATIËNTEN 

KINDERKAMP TOURNESOLFAMILIEDAG IN PLANCKENDAEL

217KINDEREN
met kanker en hun gezin

PREVENTIE

aan Sweet Reminder  
(preventiecampagne rond darmkanker)

5000 DEELNEMERS
om te stoppen met roken 

7000 COACHINGS 
TRAJECTEN 

Slimmer in de zon
1800 SCHOLEN

INFORMATIE

KANKERINFO 
(0800 15 802) via telefoon en email

10 000 CONTACTEN

Bedankt!
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Inhoud

Dit Jaarverslag is digitaal beschikbaar via 
www.kanker.be/jaarverslag2016 
Hier vindt u ook een videopresentatie van onze acties.

De missie van Stichting tegen Kanker

Dankzij wetenschappelijk kankeronderzoek zien we de behandelingen 
vooruitgaan, kunnen patiënten en hun familie rekenen op een steeds 
betere begeleiding, en zijn opsporing en preventie tegelijk hoopgevend en 
uitdagend. Stichting tegen Kanker speelt een belangrijke rol in elk van die 
drie domeinen, en dat niet alleen volkomen onafhankelijk, maar ook in alle 
transparantie. Onze expertise geniet dan ook nationaal en internationaal 
erkening. Kanker terugdringen? Daar werkt het hele team van Stichting 
tegen Kanker keihard aan, op een professionele, enthousiaste en integere 
manier.

Samen voor het leven!
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Woord van de directeur

Het viel u op de vorige pagina’s ongetwijfeld reeds op: de cijfers 
van vorig jaar zijn zonder meer indrukwekkend. Met name de 
volgende vier zetten we graag nog een keer in de verf.

• 21,5 miljoen euro: dat is hoeveel er in totaal beschikbaar 
was voor de 74 laureaten van de wetenschappelijke project
oproep Grants 2016. Een record, en een dubbel record zelfs, 
want er waren ook meer laureaten dan ooit. 

• 10 000: zoveel mensen, vooral patiënten en hun naasten, 
namen contact op met Kankerinfo. Deze dienst beant
woordt dagelijks vragen en biedt hulp of een luisterend oor 
aan mensen die met kanker worden geconfronteerd.

• 8500 informatie-aanvragen en 7000 coachings. Zoveel 
keer schoten de tabakologen van Tabakstop mensen te 
hulp die wilden stoppen met roken. Een cruciale schakel op 
het vlak van preventie en om het aantal tabakgerelateerde 
kankers te doen dalen.

Net als alle andere resultaten verderop in dit Jaarverslag 
spreken deze cijfers voor zich. Ze laten ook duidelijk zien 
welke doelstellingen de Stichting reeds heeft bereikt. Maar, 
ze zijn slechts het topje van een ijsberg. Aan sommige acties 
gaan soms maanden of jaren werk vooraf. Hiervan is de zeer 
succesvolle campagne Tournée Minérale van begin 2017 een 
goed voorbeeld.

We hebben samen heel wat verwezenlijkt. Dank voor uw 
vertrouwen!

Dr. Didier Vander Steichel,  
Algemeen directeur 

Woord van de voorzitters

Wij zijn erg verheugd over onze benoeming, in oktober vorig 
jaar, tot voorzitters van de raad van bestuur van Stichting  
tegen Kanker. Wij komen beiden uit de academisch  
wetenschappelijke wereld, en willen onze ervaring als onder
zoekers ten dienste stellen van de Stichting en haar raad van 
bestuur. Een van onze verantwoordelijkheden als voorzitters is 
garanderen dat het geld dat de donateurs ons toevertrouwen 
op een onberispelijke manier wordt ingezet, voor onderzoek 
van een zeer hoog niveau dat op een dag tot een aanzienlijke 
vooruitgang tegen kanker zal leiden.

België is internationaal een referentie op het vlak van gezond
heidszorg, een positie die we verder willen versterken. Zonder 
de combinatie met de sociale dimensie en met preventie te 
vergeten.

Verder is het belangrijk om onze acties te coördineren met 
andere actoren in de kankerbestrijding. Samen kunnen we nog 
efficiënter werken en nog sneller vooruitgang boeken. Ook 
het moderniseren van onze manier van communiceren, is een 
belangrijk aandachtspunt. De revolutie van sociale media is 
niet te stoppen, maar vraagt de nodige aandacht en tijd om 
hier voortdurend, adequaat en vooral bijna instant op in te 
spelen.

Dit zijn onze prioriteiten voor de komende jaren, zodat de 
Stichting erkend blijft als een moderne organisatie, die een 
cruciale schakel is in de strijd tegen kanker en die geres
pecteerd wordt voor de kwaliteit van haar werk. Dat is wat  
patiënten en donateurs verdienen!

Professor Eric Van Cutsem,  Professor Pierre Coulie, 
Voorzitter Voorzitter
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Onderzoek is de motor van vooruitgang tegen kanker. Daarom 
is de financiering ervan een topprioriteit van de Stichting. Alle 
even jaren lanceren we een oproep voor wetenschappelijke 
projecten (Grants). 

2016: een recordjaar

Constante groei van de nieuwe Grants toegekend 
door Stichting tegen Kanker, dankzij de steun  
van haar donateurs 

De projectoproep Grants 2016 in het kort: 
 

21,5 miljoen euro  

voor 74 onderzoeksteams

9 maanden durende selectie

297 ontvangen dossiers

145 kandidaten gepreselecteerd
 
Elk dossier geanalyseerd door gemiddeld  
3 internationale experts

2008

2010

2012

2014

€ 10 240 000

+ € 5 000 000  
Spitsapparatuur

€ 12 500 000

€ 14 677 000

2015

2016

2017

€ 21 500 000

+ € 2 400 000  
Postdoctorale mandaten

+ € 2 500 000  
Postdoctorale mandaten 

2006 € 9 219 000

+ € 5 905 300   
Spitsapparatuur

€ 10 832 000

1    Onderzoek financieren:
onze prioriteit
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Professor Anne Dejean-Assémat, voorzitster  
Institut Pasteur, Frankrijk

Professor Geert Berx  Universiteit Gent

Professor Cédric Blanpain  Université Libre de Bruxelles

Professor Marc Bracke  Universiteit Gent

Professor Alain Chariot  Université de Liège

Professor Jan Cools  KU Leuven 

Professor Olivier Feron  Université catholique de Louvain

Professor Massimiliano Mazzone  KU Leuven 

Professor Agnès Noel  Université de Liège

Professor Kris Thielemans  Vrije Universiteit Brussel

Professor Benoît Van den Eynde  Université catholique de Louvain

Professor Viggo Van Tendeloo  Universiteit Antwerpen

Professor Gilbert Vassart  Université Libre de Bruxelles

Stichting tegen Kanker hanteert een bijzonder strenge, 
objectieve en transparante selectieprocedure, die we toever
trouwen aan twee onafhankelijke wetenschappelijke raden 
met daarin onderzoekers uit zowel het noorden als het zuiden 
van ons land. De voorzitters komen van buiten onze lands
grenzen en elk project ingediend voor de Grants wordt tevens 
voorgelegd aan drie buitenlandse experts.

Grants 2016 Aantal weerhouden projecten Toegekend bedrag

Fundamenteel onderzoek 31 € 11 999 838 

Klinisch en translationeel onderzoek 37 € 8 135 909 

Asbestgerelateerd onderzoek 6 € 1 357 876 

Totaal 74 € 21 493 623

De Etex Group hernieuwde haar discretionaire steun (€ 1 500 000) voor onderzoek naar asbestgerelateerde kanker.

Fundamenteel onderzoek ontcijfert de biologische mechanismen die aan de oorsprong liggen van een kankerproces.

Klinisch onderzoek is bedoeld om de effectiviteit na te gaan van methoden ter preventie, opsporing, diagnose en  
behandeling van kanker, en om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren. Translationeel onderzoek maakt dat men 
fundamentele ontdekkingen sneller kan vertalen in praktische toepassingen ten voordele van de patiënt, of dat men nieuwe 
fundamentele vragen kan formuleren na klinische vaststellingen.

Professor Diether Lambrechts (KU Leuven) ontving in 2016 een Grant van Stichting tegen Kanker. Datzelfde jaar kreeg hij ook de Cancer 
Research Award voor translationeel en klinisch onderzoek, een prijs die wordt toegekend aan de beste laureaat in deze categorie.

Wetenschappelijke raad ‘Fundamenteel Onderzoek’ Wetenschappelijke raad ‘Translationeel en  
klinisch onderzoek’
Professor Thierry Philip, voorzitter  
Centre Léon Bérard, Lyon

Professor Ahmad Awada  Université Libre de Bruxelles,  
Institut Bordet

Professor Yves Beguin  Université de Liège

Professor Zwi Berneman  Universiteit Antwerpen

De heer Jan Bogaerts  EORTC, Bruxelles

Professor Jacques De Grève  Vrije Universiteit Brussel

Professor Gert De Meerleer  Universitair Ziekenhuis Gent  
(UZ Leuven vanaf 15022017)

Professor Vincent Grégoire  Université catholique de Louvain

Professor Roland Hustinx  Université de Liège

Professor Geneviève Laureys  Universitair Ziekenhuis Gent

Professor Jean-Pascal Machiels  Université catholique de Louvain

Professor Jean-Luc Van Laethem  Université Libre de Bruxelles

Professor Chris Verslype  Universitaire Ziekenhuizen Leuven
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De 31 laureaten van de projectoproep 2016 voor fundamenteel onderzoek

Naam Organisatie Bedrag in € Aantal jaren Titel van het project

Aerts Stein KU Leuven 391 644 4 Deciphering the regulatory code underlying a common epigenomic 

survival switch in cancer

Berx Geert Universiteit Gent 507 614 4 Emt a novel important determinant of melanoma heterogenecity and 

progression

Beyaert Rudi Universiteit Gent 510 840 4 Role of MALT1 proteolytic activity in prostate cancer

Blanpain Cedric Université Libre de Bruxelles 600 000 4 Mechanisms regulating metastasisinitiating cells in squamous cell 

carcinoma

Bollen Mathieu KU Leuven 406 492 4 Phosphatasedirected targeting of the DNArepair capacity in cancer 

Bommer Guido Université catholique de Louvain 340 560 4 Role of sideactivities of glycolytic enzymes in cancer development and 

future therapy

Breckpot Karine Vrije Universiteit Brussel 421 222 4 Nanobodytargeted radionuclide therapy and immune therapy: a 

perfect match in the era of combination therapy

Carmeliet Geert KU Leuven 287 584 4 Breast tumor cell metabolism as driver of bone micrometastases

Carmeliet Peter KU Leuven 599 998 4 Improving immunotherapy via tumor vessel normalization by blocking 

endothelial cell glycolysis

Chariot Alain Université de Liège 454 080 4 Cross talk between EGFR and Plexin signaling in solid tumors

Close Pierre Université de Liège 510 814 4 Implication of tRNA modification in cancer

De Keersmaecker Kim KU Leuven Kulak 318 424 4 Oncogenic mechanisms of ribosomal protein L5 in glioblastoma

Declercq Wim Universiteit Gent 317 856 4 RIPK4, a novel target in cancer therapy

Detours Vincent Université Libre de Bruxelles 227 040 2 RNA Editing in Breast Cancer and ADAR Inhibition

Elewaut Dirk Universiteit Gent 348 128 4 Role of endoplasmic reticulum (ER) stress induced immunogenic lipids 

in cancer immunotherapy

Feron Olivier Université catholique de Louvain 400 000 4 Fatty acid metabolism under tumor acidosis: from the molecular deter

minants to innovative therapies

Fuks François* Université Libre de Bruxelles 268 130 3 An innovative approach to study the role of RNA epigenetics in cancer

Gallez Bernard Université catholique de Louvain 363 264 4 PDK inhibitors to block tumor cell proliferation: Rationale for combined 

treatment strategies counteracting compensatory mechanisms that 

sustain tumor growth

Halder Georg KU Leuven 492 109 4 Regenerative Cancer Therapy: a novel approach to fight against cancer

Jacquemin Patrick Université catholique de Louvain 146 867 2 Mechanism of resistance to oncogenic mutations of Kras in pancreatic 

acinar cells

Janssens Veerle KU Leuven 370 832 4 The biological role and therapeutic biomarker potential of PPP2R4, a 

PP2A activating protein with tumor suppressive properties, in KRAS 

wildtype and mutant lung cancers: a preclinical proofofconcept 

study in human and mouse NSCLC models

Legius Eric KU Leuven 510 840 4 Importance of SPRED1 in melanoma

Lucas Sophie Université catholique de Louvain 438 944 4 Targeting GARP/TGFβ1 complexes on human regulatory T cells: a novel 

approach for cancer immunotherapy

Swinnen Johan KU Leuven 233 709 2 Fatty acid metabolism as a key mediator of therapy resistance in 

BRAFmutant malignant melanoma

Taghon Tom Universiteit Gent 306 504 4 Characterisation of the oncogenic mechanisms induced by GATA3  

mutations in cancer.

Tejpar Sabine KU Leuven 297 990 4 ZIC2 acts as a chromatin modifier to determine cell fate specification in 

stem cells and cancer

Van Ginderachter Jo Vrije Universiteit Brussel 391 004 4 Defining the role of Kupffer cells during liver metastasis formation

Vandekerckhove Bart Universiteit Gent 377 170 4 The role of a novel innate CD8 positive T cell population in the defense 

against cancer

Vandenabeele Peter Universiteit Gent 599 996 4 Cell death modality regulation during immunotherapy (CREDIT): mole

cular mechanisms and experimental therapy

Voets Thomas KU Leuven 255 420 2 TRPM3 as target for chemotherapyinduced peripheral neuropathic 

pain

WenHui Lien Université catholique de Louvain 304 763 4 Deciphering the tumorigenic potential of noncanonical Wnt signaling 

pathways and their crosstalk with Wnt/βcatenin signaling during skin 

tumorigenesis

Totaal
11 999 838 

*Project gezamenlijk ondersteund door Stichting tegen Kanker (€ 268 130) en de Koning Boudewijnstichting (€ 115 000).
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De 37 laureaten van de projectoproep 2016 voor translationeel en klinisch onderzoek

Naam Organisatie Bedrag in € Aantal jaren Titel van het project

Baron Frédéric Université de Liège 188 000 4 Chronic GVHD: role of regulatory T cells (Treg) and of JAK

Beguin Yves Université de Liège 188 000 4 Cerebral GVHD

Berneman Zwi Universiteit Antwerpen 400 000 4 Multicenter randomized phase II trial of Wilms' tumor (WT1) 

antigentargeted dendritic cell vaccination to prevent relapse in 

patients with acute myeloid leukemia

Ceelen Wim Universiteit Gent 126 900 4 Role of the peritoneal microenvironment in the pathogenesis and 

spread of colorectal carcinomatosis

Claes Kathleen Universitaire Ziekenhuis Gent 200 000 2 HBOC (Hereditary Breast and Ovarian Cancer), a paradigm shift 

for counseling and treatment of patients with defects in  

homologous recombination – an explorative study

Cools Jan KU Leuven 300 000 4 JAK kinase inhibitors for the treatment of acute lymphoblastic 

leukemia

de Freitas Nascimento Luana Belgian Nuclear Research Centre 188 000 2 In vivo dose assessment using a 2D imaging system

De Keersmaecker Kim KU Leuven Kulak 150 400 4 Somatic ribosome mutations as targets for cancer therapy

De Moerloose Barbara Universiteit Gent 94 000 2 Evaluation of long noncoding RNAs as novel therapeutic targets 

in Juvenile Myelomonocytic Leukemia (JMML)

Debyser Zeger KU Leuven Kulak 190 000 2 Development of a new therapeutic strategy for MLLrearranged 

leukemia

Delvenne Philippe Université de Liège 141 000 3 Combining PD1/PDL1 blockade and HMGB1 inhibitors for treating 

oropharyngeal and breast cancers unresponsive to standard 

therapy 

Deprez Sabine KU Leuven 141 000 4 What causes cognitive decline in chemotherapy treated cancer  

survivors? An integrative study using multimodel brain imaging, 

cognitive testing, measurement of stress & inflammatory biomarkers

D'Huyvetter Matthias Vrije Universiteit Brussel 235 000 4 NanobodyBased Targeted Radionuclide Therapy of Multiple 

Myeloma: a feasibility study

Docquier PierreLouis Université catholique de Louvain 103 400 4 The use of PSI (patient specific instrument) to improve the safe 

margins in the surgery of bone sarcoma’s resection. Check of the 

margin by MRI

Dolmans MarieMadeleine Université catholique de Louvain 169 200 4 Human Ovary Preservation Expertise (HOPE): fertility  

preservation options for all patients

Franchimont Denis Université Libre de Bruxelles 178 600 4 GENomic profilinG of ColitISassociated Colorectal CANcer  

(GENGISCAN)

Goossens Steven Universiteit Gent 282 000 4 Oncogenic ZEB2 activation drives sensitivity towards LSD1 

inhibition 

Havelange Violaine Cliniques Universitaires 

SaintLuc, UCL

94 000 2 MicroRNAs and resistance to chemotherapy

Hernot Sophie Vrije Universiteit Brussel 235 000 4 Hybrid nearinfrared fluorescence and nuclear imaging in ovarian 

cancer with uPARspecific nanobodies for intraoperative navigation

Ignatiadis Michail Institut Jules Bordet 399 875 4 Plasma circulating tumor DNA (ctDNA) in primary breast cancer:  

a SUCCESS A translational study proposal

Lambrechts Diether KU Leuven 345 000 3 A Nanopore Longread Sequencingbased Approach to more 

Accurately Detect Predictive Biomarkers for Cancer  

Immunotherapy

Laureys Geneviève Universiteit Gent 112 800 4 Familial childhood cancer cases as a treasuretrove for detection 

of predisposing mutations

Mestdagh Pieter Universiteit Gent 160 000 2 Targeting the melanomaspecific lncRNA SAMMSON as a novel 

therapeutic strategy for ocular melanoma 

Neyns Bart Universitaire Ziekenhuis Brussel 178 600 3 Phase I clinical trial program on autologous CD1c (BDCA1)+ 

myeloid dendritic cells in combination with immunecheckpoint 

blockade and cytokine therapy

Nuyts Sandra KU Leuven 282 000 4 Targeted inhibition of DNA repair as a strategy to tackle radiation 

resistance in head and neck cancers

Ost Piet Universiteit Gent 225 600 4 PEACE VI: a randomized phase III trial for the Treatment of 

OligoREcurrent Nodal prostate cancer (TOREN).
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Naam Organisatie Bedrag in € Aantal jaren Titel van het project

Préat Veronique Université catholique de Louvain 319 999 4 Local Delivery of nanomedicinesloaded hydrogel for the treat

ment of glioblastoma

Sotiriou Christos Institut Jules Bordet 399 970 3 Identification of genomic alterations associated with prognosis 

and the efficacy of endocrine therapy (tamoxifen vs aromatase 

inhibitor) according to breast cancer histological subtypes (ductal 

vs lobular) in the SOFT, TEXT and BIG 198 trials

Tejpar Sabine KU Leuven 372 000 4 When is a polyp born to be bad? Omics exploration of those 

features that are involved in malignant transformation

Tombal Bertrand Cliniques Universitaires 

SaintLuc, UCL

335 250 4 A phase II multicentric trial study evaluating the feasibility, 

efficiency and tolerance of targeted high frequency focus ultra

sound ablation (focal therapy) of MRI detected intermediate risk 

localized prostate cancer

Van Damme An Belgian Society for Pediatric 

Hematology and Oncology

141 000 2 BSPHO (Belgian Society for Pediatric Hematology and Oncology) 

participation in international academic clinical trials in Pediatric 

Oncology

Van Damme Nancy Foundation Belgian Cancer 

Registry

136 000 2 Molecular tumor characteristics: indispensable for popula

tionbased registries?

Van den Eynde Marc Cliniques Universitaires 

SaintLuc, UCL

188 000 4 Translational work on a neoadjuvant combination of chemo

radiotherapy and antiPDL1 antibody for patients with locally 

advanced rectal cancer

Van Tendeloo Viggo Universiteit Antwerpen 169 200 2 Wilms’ tumor 1specific T cell receptor (TCR) RNAmodified T 

cells for adoptive immunotherapy of cancer: moving towards 

clinical application

Vandenberghe Peter Universitaire Ziekenhuizen 

Leuven

399 515 4 Circulating cellfree DNA: a novel gateway to the genome of 

Hodgkin/ReedSternberg cells in Hodgkin Lymphoma?

Veldeman Liv Universiteit Gent 225 600 4 Prone crawl radiotherapy for wholebreast and lymph node  

irradiation

Wyns Christine Université catholique de Louvain 141 000 4 Fertility restauration after cancer in young boys: creating an  

artificial testis

Totaal
8 135 909

Naam Organisatie Bedrag in € Aantal jaren Titel van het project

Berneman Zwi Universitair Ziekenhuis 

Antwerpen

125 000 2 Improving frontline treatment for malignant pleural mesothelioma 

with concomitant platinum/pemetrexedbased chemotherapy and 

Wilms’ tumor protein 1 (WT1)targeted dendritic cell immunotherapy

Feron Olivier Université catholique de Louvain 360 000 4 Photodynamic therapy of mesothelioma: a new photosensitizer 

acting as a ER stressor

Van Meerbeeck Jan Universitaire Ziekenhuis 

Antwerpen

312 876 4 Identification of potentially actionable genetic alterations in solid 

and liquid biopsies of patients with malignant pleural mesothelioma.

Willems Luc Université de Liège 160 000 2 Fine tuned ubiquitindependent regulation of DNA damage  

tolerance in mesothelioma

Willems Luc Université de Liège 240 000 3 Polycomb repressor complex mediated polarisation of tumori

cidal macrophages in malignant mesothelioma

Zimmermann Pascale KU Leuven 160 000 2 Merlinsyntenin interaction in MPM exosome production and Hippo 

signaling

Totaal
1 357 876

De 6 laureaten van de projectoproep 2016 voor asbestgerelateerde onderzoeksprojecten

Inzicht in de financiële stroom voor kankeronderzoek  
De bedragen die Stichting tegen Kanker volgend op project
oproepen of ondersteuningsovereenkomsten toekent, worden 
geleidelijk vrijgegeven naargelang de voortgang van het project, in 
twee schijven per jaar, en dit over een periode van twee tot maxi
mum 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 2016 heeft de Stichting:
• De semestriële uitbetaling van de laureaten van 2012, 2014 en 

2015 uitgevoerd, met de fondsen die hiervoor waren gereser
veerd.

• De laureaten geselecteerd volgend op de projectoproep Grants 
2016. Zij ontvingen een eerste deel van het toegekende bedrag 
begin 2017.

• Het reservefonds voorzien voor de projectoproep van 2018.
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Voortzetting van de financiering van projecten geselecteerd in 2012, 2014 en 2015

Aanvullend op de Grants van 2016, was er ook de lopende financiering van 100 projecten geselecteerd in 2012 en 2014  
(klassieke projectoproep en postdoctorale mandaten) en in 2015 (uitzonderlijke financiering van spitsapparatuur) voor in totaal  
5 854 565,86 euro.

Een steunformule gecreëerd in 2014, waardoor artsenonderzoekers research kunnen combineren met hun klinisch werk. 

Professor Cédric Blanpain (KU Leuven) ontving in 2016 een Grant 
van Stichting tegen Kanker. Datzelfde jaar kreeg hij ook de Cancer 
Research Award voor fundamenteel onderzoek, een prijs die wordt 
toegekend aan de beste laureaat in deze categorie.

• Onderzoek brengt hoop.

• Stichting tegen Kanker waarborgt een objectieve 
en transparante selectie van de te ondersteunen 
projecten.

• Dank aan al onze partners en donateurs voor hun 
vertrouwen! 

Begunstigde Totaalbudget Looptijd Project

Blanpain Cédric – Université libre de Bruxelles  € 1 500 000 1,5 jaar Vijfde project voor ‘Heavy Equipment’ (bovenop de vier reeds  

geselecteerd bij de uitzonderlijke oproep in 2015, zie hiernaast)

EORTC Cancer Research Fund  € 390 000 3 jaar Structurele steun

Familial Adenomatous Polyposis Association  € 660 000 3 jaar Structurele steun

De Grève Jacques  Belgian Society of Medical Oncology  € 1 000 000 4 jaar Project ‘Belgian Molecular Profiling program of metastatic cancer 

for clinical decision and treatment’

Amant Fréderic – KU Leuven  € 280 000 2 jaar Project ‘Trace (PDX) Platform’

Andere medisch-wetenschappelijke subsidies in 2016

Projectoproep Aantal lopende projecten Totaale financiering in 2016

2012 35 € 1 172 194,30

2014 52 € 2 547 873,38

Postdoctorale mandaten 2014 8 € 291 740,71

Spitsapparatuur 2015 4 € 1 842 757,47

Totaal 99 € 5 854 565,86

In het kort...

Dankzij de uitzonderlijke projectoproep voor spitsapparatuur, oftewel Heavy Equipment, konden hoogtechnologische appa
raten worden aangeschaft. 
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Stichting tegen Kanker organiseert en financiert verschillende 
innoverende acties en projecten gericht op een betere 
levenskwaliteit van patiënten en hun naasten.

In 2014 (de meest recente beschikbare cijfers) registreerde 
men in België meer dan 67 000 nieuwe kankergevallen. Eén 
op drie mannen en één op vier vrouwen krijgt voor de leeftijd 
van 75 jaar met de ziekte te maken. Gelukkig stijgen de gene
zingskansen dankzij de vooruitgang in het kankeronderzoek 
en genieten steeds meer mensen een kwaliteitsvol leven na de 
ziekte. Is genezing niet meer mogelijk, dan evolueert kanker 
vaker naar een chronische ziekte, waarmee men almaar 
langer kan leven.

Studies

Stichting tegen Kanker voert regelmatig studies uit om te 
identificeren welke problemen en moeilijkheden patiënten 
ervaren. In 2016 publiceerden we:
• De conclusies van de inleidende studie ‘Zelfstandigen en 

kanker’ (in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel), 
gevolgd door een studie van vier jaar in samenwerking met 
het RIZIV.

• De resultaten van de eerste fase van een onderzoek naar 
de ‘Onbeantwoorde noden en verwachtingen van patiënten 
met uitgezaaide borstkanker in België’.

2 Patiënten en naasten  
 begeleiden

Op 6 december vond de inhuldiging plaats van 
de vernieuwde welzijnsruimte in de kantoren van 

Stichting tegen Kanker in Brussel. Hier kunnen 
patiënten terecht in wiens ziekenhuizen deze 

schoonheidszorgen niet worden georganiseerd.
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Voortzetting van de financiering van projecten geselecteerd in 2015

• Een totale enveloppe van 880 368 euro met een looptijd van twee jaar.
• Verdeeld over 19 sociale projecten geselecteerd in 2015 en verder gefinancierd in 2016.
• Voor concrete projecten met een directe impact op de levenskwaliteit.

Mevrouw Lore Van Hulle  GZA vzw  
Professionele re-integratie na kanker (PRINK) - deel 2

Professor Christophe Chantrain  CHC Liège     
Tu es de ma famille : prise en charge des fratries des enfants atteints de cancer 

Mevrouw Marijke Quaghebeur  UZ Gent 
Care-4-AYA: de ontwikkeling en implementatie van psycho-educatieve interventies 

voor AYA’s (Adolescents and Young Adults) met kanker en hun ouders

Dokter Ruud Van Rijswijk  ZNA      
De Babbelclub, laagdrempelig project voor mensen met een hoofdhalstumor (HHT)

Professor Robert Andrianne  CHU Liège 
Accompagnement onco-sexologique des cancers du pelvis masculin en urologie 

Dokter Pascale Frère  CHR de Verviers     
Espace inter-hospitalier de soins hémato-oncologiques au domicile

Dokter Peter Van Oyen  PSA Vlaanderen vzw     
Opstart onco-revalidatieprogramma voor patiënten die hormonaal behandeld 

worden voor hun prostaatcarcinoom

Mevrouw Kathleen Hayen  CHU Brugmann     
Coaching médico-social du patient isolé atteint d’une affection oncologique

Mevrouw Karolien Hofman  Medisom vzw     
Het oncologisch thuiszorgteam, samen met jou voor de beste zorgen aan huis

De heer Ivan Staelens  Sun Child     
Pour une approche globale de la prise en charge des enfants atteints de cancer

De 19 laureaten van de sociale Grants 2015

De sociale begeleiding van Stichting tegen Kanker in het kort: 
 

Meer dan 1300 patiënten schreven zich in voor het bewegingsprogramma Rekanto.  

Ongeveer 1000 personen (217 kinderen met kanker en hun families) namen deel aan de Familiedag 
georganiseerd door Stichting tegen Kanker en de Mechelse vzw Nationale Kinderkankerdag, met de 
steun van dierenpark Planckendael. 

45 kinderen en jongeren met kanker genoten van een weekje vakantie met Kinderkamp Tournesol.

Stichting tegen Kanker keurde 842 dossiers voor financiële hulp goed en kende 514 743 euro toe 
aan patiënten in moeilijkheden. 

109 schoonheidsconsulenten boden meer dan 10 000 verzorgings en welzijnssessies aan in zieken
huizen en in de welzijnsruimte van de Stichting in Brussel (zie foto).

Emotionele steun  
De dienst Kankerinfo van Stichting tegen Kanker biedt ook een luisterend oor en psychologische 
begeleiding, zie pagina 18.

De oproep voor de sociale Grants   
De sociale Grants, voor het eerst gelanceerd in 2013, zijn subsidies voor projecten die de sociale bege
leiding van kankerpatiënten en hun naasten bevorderen. Ze worden om de twee jaar uitgereikt (in de 
oneven jaren), alternerend met de wetenschappelijke Grants. 

 

Professor Philippe Paquier  Centre Harvey Cushing     
La prise en charge à long terme des patients atteints de tumeur cérébrale 

Mevrouw Sarah Van Vreckhem  OLVZ Aalst     
Oog voor het levensverhaal van de oudere kankerpatiënt

Mevrouw Caroline Coolen  ASPPN asbl     
Carnets d’expression destinés aux enfants confrontés aux soins palliatifs d’un 

proche et au deuil

Mevrouw Ewa Wojtasik  AZ Klina     
Mindfulnesstraining voor kankerpatiënten en hun naasten

Mevrouw Isabelle Houbart  SLBO asbl     
Atelier relaxation en duo - Pour le patient et un proche

De heer Frederic Maddalena  IRA II     
Mise en place d’un programme d’accompagnement et de suivi des personnes 

atteintes de maladie cancéreuse qui bénéficient d’une thérapie orale au 

domicile

Professor Ann Van Hecke  UZ Gent     
Het Digitaal Onco Platform (DOP): op weg naar verdieping en verbreding.  

Optimalisatie en implementatie van het eHealth platform voor kankerpatiënten

Mevrouw Fanny Calcus  Casa Clara asbl     
Ressourcement des familles touchées par le cancer d’un enfant

Mevrouw Veerle Cosyns  Kids 3     
‘A rainbow of sound’ en harptherapie
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• Stichting tegen Kanker is er voor patiënten en hun naasten. 

• Ze biedt financiële steun aan innovatieve psychosociale hulpverleningsprojecten. 

• En onderzoekt en waakt over de noden op het vlak van sociale begeleiding.

Het thema van de Familiedag 2016 was ‘Clowns, clowns, clowns!’

De activiteiten tijdens Kinderkamp Tournesol kaderden  
alle binnen het Star Warsthema.

In het kort...
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3 In actie voor preventie
De campagne ‘Prolongitudine’, een originele parodie met een sterke boodschap: een mirakeloplossing om kanker te voorkomen bestaat niet! 

Naar schatting kunnen we minstens een derde van het aantal kankers voorkomen door vanaf de kindertijd een gezondere levensstijl 
aan te nemen. Daarom voert Stichting tegen Kanker elk jaar diverse acties en campagnes om een gezonde levensstijl en kanker
opsporing te promoten. 

Een jaar preventiecampagnes van Stichting tegen Kanker

MEI
De dienst voor 
rookstophulp  
Tabakstop lanceert 
een nieuwe tvspot 
(zie volgende pagina).

APRIL
Start van een nieuw 
Levensloopseizoen 
(zie pagina 21), waar 

verschillende belangrijke 
preventieactiviteiten 

plaatsvonden (de Reuze 
Dikke Darm, de UV-Scan, 

aanwezigheid van  
tabakologen, enz.).

APRIL
De campagne Prolongitudine 
maakt een parodie op een 
doosje mirakelpillen. Dit om 
de 12 tips van de Europese 
Code tegen Kanker van  
de Wereldgezondheids
organisatie (WHO) beter 
bekend te maken bij het 
brede publiek.  
De campagne loopt  
drie jaar.

NOVEMBER
Het nieuwe boek  
Red je vel beantwoordt 
veelgestelde vragen over 
huidkanker. Het doel is de 
aandacht te vestigen op 
de risico’s van blootstelling 
aan uvstralen.

NOVEMBER
Stichting tegen Kanker 
start een nieuwe sensi
biliseringscampagne 
over de gevaren van de 
zonnebank.

    MAART-JUNI
Bijna 1800 scholen (unieke 
bezoekers) raadpleegden 
de rubriek Slimmer in de 
zon op onze website. Deze 
pagina reikt tools en hulp
middelen aan om leerlingen 
te sensibiliseren over  
de gevaren van de zon.

MAART
Mensen die deelnamen  

aan de campagne Sweet 
reminder konden een 
ludieke praline, in de 

vorm van een drolletje, 
laten afleveren bij een 

dierbare ouder dan  
56 jaar, om hem of haar 

te herinneren aan het 
belang van darmkanker-

opsporing. Meer dan 
5000 personen namen 

aan deze actie deel!
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De dienst Tabakstop in het kort:
 

30 tabakologen: psychologen, artsen 
en verpleegkundigen gediplomeerd in 
tabakologie

Een gratis hulp- en informatielijn 
• 8500 oproepen voor advies en  

informatie
• 7000 telefonische coachings (regel

matige opvolging gedurende drie 
maanden)

De website www.tabakstop.be
• 281 200 unieke bezoekers in 2016
• 100 nieuwe getuigenissen in de 

rubriek ‘Vertel het ons’ 

Brochures  
Nieuw in 2016, een brochure in een 
voudige taal en vorm, geschikt voor  
iedereen en samengesteld in samen
werking met de vzw Wablieft

In bepaalde gevallen biedt Stichting 
tegen Kanker financiële hulp voor de 
aanschaf van nicotinevervangers:
Bijna € 36 000 toegekend in 2016

Nieuwe campagne ‘De oplossing heb je op zak’
In 2016 lanceerde Tabakstop een nieuwe tvspot met een 
duidelijke boodschap: ‘Bezorgd om dat pakje dat je altijd bij je 
draagt? Goed nieuws! Ook de oplossing draag je overal mee.’ 
Het telefoonnummer van Tabakstop staat immers – verplicht 
– op elk pakje sigaretten en roltabak. Stichting tegen Kanker 
kreeg voor deze campagne een week gratis zendtijd op de VRT 
en 6 weken gratis zendtijd op Franstalige televisiekanalen.

Vragen over de e-sigaret
In 2016 voegde Tabakstop een aparte rubriek toe aan haar 
website over de almaar populairdere elektronische sigaret, 
oftewel esigaret, inclusief een informatieve video waarin ook 
verschillende getuigenissen aan bod komen. 

Tabakstop is de enige dienst van Stichting tegen Kanker die 
niet uitsluitend van de vrijgevigheid van het publiek afhan
kelijk is, maar ook overheidssteun ontvangt van de GGC, de 
Vlaamse Gemeenschap en AVIQ (Wallonië).

‘Stoppen met roken. Het kan!’
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LOBBYING

Twee voorbeelden van anti-tabakslobby

Stichting tegen Kanker en haar partners (zie pagina 21) zetten 
zich actief in voor een betere tabakspreventie. De antitabaks
lobby is echter een bijzonder moeilijk werkterrein, daar de 
tabaksindustrie beschikt over enorme middelen om druk uit 
te oefenen op beleidsmakers.

‘Elke stap vooruit is een overwinning!’ In september 2016 zei  
Luk Joossens, internationaal gerenommeerd antitabaksexpert,  
vaarwel tegen de Stichting voor een welverdiend pensioen. 

De invloed van de tabaksindustrie breken
Dat was het thema van de Europese Conferentie die de Stich
ting organiseerde op 3 maart 2016. De workshop verwelkomde 
60 deelnemers uit 23 verschillende landen en was het tweede 
luik van een evenement over politieke lobby. Het eerste luik, 
een initiatief van onze Europese partnerorganisatie Smoke 
Free Partnership nodigde verschillende buitenlandse sprekers 
uit om een presentatie te geven voor het Europees Parlement. 
www.tobaccotactics.org

Neutrale pakjes? Ook geen reclame!
31 mei is het Werelddag zonder Tabak. In 2016 stonden die dag 
de neutrale pakjes centraal. Minister van Volksgezondheid 
Maggie De Block besloot om het effect van neutrale pakjes 
in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk te bestuderen, met 
oog op een eventuele invoering in België vanaf 2019. Stich
ting tegen Kanker en de Nationale Coalitie tegen Tabak zetten 
hun acties onverminderd door om de overheid ervan te over
tuigen die deadline te vervroegen en tegelijk tabaksreclame 
in verkoop punten te verbieden.

Tegen de zonnebank

Stichting tegen Kanker en haar partners van de werk
groep ‘Zonnebanken’ van de Alliantie voor de Preventie van 
Huidkanker presenteerden aan de kabinetten van de minis
ters De Block en Peeters hun nota ‘Zonnebanken zonder 
gevaar bestaan niet, maatregelen om de consument beter 
te beschermen.’ Daaropvolgend namen we contact op met 
diverse Vlaamse, Waalse en federale parlementariërs.

WELK RISICO NEEM JIJ VOOR 
EEN BRUIN KLEURTJE?

Vermijd huidkanker. Vermijd zonnebanken.
Meer info op 0800 15 802.

016_STK_001_Zonnebank_275x205_NL.indd   1 13/10/16   10:19

• Door ons in te zetten voor preventie en een gezonde 
levenswijze te promoten, geven we iedereen middelen 
om zijn kankerrisico terug te dringen. 

• Een sterke positie innemen in de antitabakspolitiek, de 
zonnebankwetgeving helpen aanscherpen… lobbywerk 
is een onderdeel van onze dagelijkse activiteiten. 

Voor de sensibiliseringscampagne over de gevaren van de zonne
bank koos de Stichting voor omgekeerde humor.

In het kort...
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Kankerinfo 2016 in cijfers:
 

Aantal beantwoorde oproepen: 7097 

Aantal beantwoorde emails: 3017

Aantal personen die gebruikmaakten van  
psychologische bijstand: 91

Wie deed een beroep op Kankerinfo?
 

Mensen met kanker: 54% 

Naasten: 24%

Brede publiek en gezondheidsprofessionals: 9%

Waarom?
 

Medische vragen: 40% 

Behoefte aan een luisterend oor: 22%

Vragen over de diensten van de Stichting  
(met name financiële bijstand):  24%

4 Informatie  
 als wapen tegen kanker

Kankerinfo in het kort 

• Een gratis hulp en informatielijn, een website en 
antwoorden via email.

• Twee medewerkers en verschillende experts (artsen, gespe
cialiseerde verpleegkundigen, psychologen en maatschap
pelijk werkers) beantwoorden alle vragen over kanker.

• Kankerinfo reikt actuele en gevalideerde medische, psycho
logische en sociale informatie aan.

• Kankerinfo biedt ook een luisterend en ‘neutraal’ oor. Indien 
gewenst kan de persoon gebruikmaken van psychologische 
begeleiding via de telefoon.

• Tientallen gratis publicaties, die we regelmatig updaten.
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Stichting tegen Kanker informeert…

3 informatiedagen of -voormiddagen 
• 2 infovoormiddagen voor het brede publiek over nietconventionele geneesmiddelen.
• 1 infodag voor professionnals (zorgcoördinatoren in de oncologie).

Tijdens elke infovoormiddag organiseren we een quiz, waarbij het publiek een rode of groene kaart 
kan gebruiken om een vraag met ‘Juist’ of ‘Fout’ te beantwoorden. Dit zorgt steeds voor veel animo. 

Patiënten, naasten en  
het brede publiek 

• Kankerinfo (0800 15 802) 
• Websites en nieuwsbrief
• Publicaties 
• Preventiecampagnes 
• Informatievoormiddagen 
• Informatiestands 
• Minisite en logboekje voor jonge patiënten
• Sensibilisering over voeding tijdens en na 

kanker
• …

Professionals 

• Kankerinfo (0800 15 802) 
• Symposium 
• Conferenties
• Opleidingen (deelname Inter

universitair Certificaat voor Klinische 
Voeding, deelname aan vormingen  
van oncodiëtisten)

• Nieuwsbrief met informatie voor  
oncodiëtisten

• Sensibilisering over voeding na kanker
• …

INFORMERENOndernemingen

• Nieuwsbrief 
‘Preventie’ 

• Aanwezigheid  
tijdens evenementen 

• … 

Onze donateurs

• 25 bezoeken aan laboratoria 
ondersteund door de Stichting

• Driemaandelijks magazine 
Samen tegen kanker

De media

Stichting tegen Kanker 
als referentieexpert
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Stichting tegen Kanker en sociale media

*Nederlands en Franstalige pagina’s samen

In 2016*…

Bezochten 2 113 000 unieke bezoekers  
onze website www.kanker.be.

Telden we 26 119 fans op  
facebook.com/stichtingtegenkanker.

Solidariteitscampagne #samentegenkanker! 
• 4 februari, Werelddag tegen Kanker.
• De uitdaging: zoveel mogelijk foto’s verzamelen van mensen die kanker bestrijden of de strijd steunen.  
• Hoe? We moedigden iedereen aan om zijn foto te posten op sociale media met de hashtag #samentegenkanker.
• Er werden meer dan 500 foto’s gepost!

Van preventie tot behandelingen. Een groot aantal thema’s komen aan bod in de publicaties uitgegeven 
door Stichting tegen Kanker.

• Patiënten nemen de regie over de ziekte steeds vaker 
in eigen handen en hebben behoefte aan betrouwbare 
informatie.

• Stichting tegen Kanker reikt iedereen in een begrijpe
lijke taal kwalitatieve en gevalideerde informatie aan.

• Kankerinfo biedt ook een luisterend oor en psycholo
gische hulp.

In het kort...

Volgden bijna 3000 personen ons op Twitter: 
@Samen_tg_Kanker.  

Waren er 14 564 mensen ingeschreven op 
onze maandelijkse nieuwsbrief.
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5 De krachten bundelen

Nationale en internationale samenwerkingen

Alliantie voor de Preventie van Huidkanker
In 2013 bracht de Stichting de verschillende organisaties actief 
in huidkankerpreventie samen om de impact van preventie
boodschappen 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. De alliantie groepeert een twintigtal partners.

Nationale Coalitie tegen Tabak 
Deze coalitie groepeert elf organisaties die zich bezighouden 
met tabakspreventie. De bekendste activiteit van deze Coalitie 
is de organisatie van de Werelddag zonder Tabak (zie ook 
pagina 17).

Association of European Cancer Leagues (ECL) 
Een federatie van nationale en internationale kankerliga’s. 
Binnen de ECL maakt de Stichting deel uit van de werk
groep Patient Support voor de bevordering van patiënten
hulp op Europees niveau. We hebben een leidende rol in de 
luiken Survivorship en Rehabilitation. De Stichting neemt ook  
elk jaar deel aan de Skin Awareness Day in het Europees Parle
ment.

Smoke Free Partnership (SFP) 
Dit partnerschap van Europese gezondheidsorganisaties heeft 
de rol op zich genomen om Europese beleidsmakers te sensi
biliseren over de controle en bestrijding van tabaksgebruik.

European Society of Skin Cancer (Euroskin) 
Euroskin publiceert artikels en organiseert workshops en 
conferenties rond de strijd tegen 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 kader van de organisatie van Levensloop in België (zie 
volgende pagina). 

Union for International Cancer Control (UICC)
In kader van deze samenwerking helpt de Stichting acties 
en gemeenschappelijke prioriteiten bepalen en uitwerken.  
De UICC is de enige wereldwijde organisatie voor kankerbe
strijding.

Wereldcongres tegen kanker

Van 31 oktober tot 3 november 2016 vond in Parijs het 
Wereldcongres Tegen Kanker plaats van de Union for 
International Cancer Control (UICC). Verenigingen, 
kankerliga’s, onderzoekscentra, ziekenhuizen, universi
teiten… in totaal tekenden meer dan 3 000 ver 
tegenwoordigers uit 110 landen present om kennis op te 
doen en uit te wisselen, en ervaringen te delen. 
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Wat is Levensloop?

 24 uur bewegen tegen kanker.

Een evenement dat draait rond solidariteit met de Vechters en dat fondsen inzamelt tegen kanker. 

Jaarlijks georganiseerd door een comité van vrijwilligers, met de steun van Stichting tegen Kanker.

Gesponsorde teams wandelen of lopen in estafetteverband.

2016 in cijfers

25 edities van Levensloop in België 

3250 Vechters 
(patiënten en expatiënten)

1450 teams

Meer dan 67 150 deelnemers 
ingeschreven in teams 

3,5 miljoen euro ingezameld in één jaar*

Meer dan 10 miljoen  
ingezameld in zes jaar Levensloop! 

*Bruto, inclusief lokale kosten.Wanneer het donker wordt, gaan de kaarsjes in deze gepersonaliseerde 
papieren zakken aan, als teken van hoop en herinnering.

6 Levensloop

© Stefaan Van der Veken
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Drie ceremonies symboliseren de drie 
sleutelconcepten van Levensloop

 
De strijd van mensen met en na kanker – 
wij noemen hen Vechters – vieren en eren. 

Hulde brengen aan zij die de strijd verloren 
hebben.

Samen vechten tegen kanker.

De organisatiecomités van Levensloop heten u welkom

Vind alle data en info op www.levensloop.be.
Wilt u in uw eigen stad of streek een solidariteitsevent helpen organiseren? 
Neem contact met ons op via 02 733 68 68 of info@stichtingtegenkanker.be.

• Levensloop is een feestelijk evenement geschikt voor mensen van 
alle leeftijden, waaraan iedereen kan deelnemen op zijn of haar eigen 
manier, als vrijwillige organisator, lid van een team of als sympathisant 
of bezoeker.

• Dank aan iedereen die van de 25 fantastische edities van Levensloop 
in 2016 een succes hielp maken!

6 Levensloop

In het kort...
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7 Stichting tegen Kanker

Onze medewerkers

Stichting tegen Kanker, dat is een pluridisciplinair team van  
66 medewerkers met verschillende competenties en expertises.  

De raad van bestuur (op 31 december 2016)

Stichting tegen Kanker beschikt over een onafhankelijke en pluralistische raad van bestuur om de directie te ondersteunen en 
richting te geven. In oktober 2016 droegen professor Hamoir en professor De Neve hun rol als voorzitters over aan professor Pierre 
Coulie en professor Eric Van Cutsem. 

Onze vrijwilligers, trouw als altijd

De meeste acties van Stichting tegen Kanker zijn maar moge
lijk dankzij de inzet van circa 800 vrijwilligers. BEDANKT!
www.kanker.be/word-vrijwilliger 

Professor dokter Eric Van Cutsem, voorzitter 
Hoofd Digestieve Oncologie UZ Gasthuisberg/Leuven 

Professor aan de KU Leuven

Professor Pierre G. Coulie, voorzitter  
Professor aan de Université catholique de Louvain 

Professor Wilfried De Neve, erevoorzitter 
Professor aan de Universiteit Gent

Professor Marc Hamoir, erevoorzitter 
Hoogleraar aan de Université catholique de Louvain 

Directeur van het Institut Roi Albert II de cancérologie et hématologie 

Hoofd afdeling hoofd- en halschirurgie van de Cliniques universitaires Saint-Luc

Professor Michel Symann, erevoorzitter 
Professor emeritus aan de Université catholique de Louvain

De heer Jacques Deneef, ondervoorzitter 
Vennootschapsbestuurder (communicatiesector)

De heer Pierre Konings, ondervoorzitter en schatbewaarder 
Vennootschapsbestuurder 

De heer Philippe De Page, secretaris 
Ereprofessor aan de Université Libre de Bruxelles

Professor Dominique Bron  
Hoofd Klinische en Experimentele Hematologie aan het Jules Bordet Instituut 

Baron Andreas De Leenheer 
Ererector aan de Universiteit Gent

De heer Léon Dierckx 
Gewezen lid van een bancair directiecomité

De heer Paul Dor 
Fysica-ingenieur, vennootschapsbestuurder

Baron André Oosterlinck 
Ererector aan de KU Leuven

Baron Jean Stephenne 
Vennootschapsbestuurder (biotechnologische sector)

Meester Jean-François Taymans 
Erenotaris, ereprofessor aan de Université catholique de Louvain 

Voorzitter van het auditcomité

Dr. Michel Vanhalewyn 
Huisarts

Dr. Lieve Verplancke 
Vennootschapsbestuurder
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www.kanker.be/gift 

DIT IS HET MOMENT WAAROP ELAINE NOG STEEDS KANKERVRIJ WERD VERKLAARD. 

Laat nog anderen deze vreugde beleven. Neem Stichting tegen Kanker op in je testament.
Of stort een gift op BE45 0000 0000 8989 met “goed nieuws” als vrije mededeling.

2 1  S e p t 
1 3 : 1 7 : 0 2

2 1  S e p t 
1 3 : 1 7 : 0 4
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ELAINE, JE BENT KANKERVRIJ.‘K HEB GOED NIEUWS.

 
Meer dan 150 000 donateurs schenken ons hun 
vertrouwen.

Waaronder meer dan 8000 Vrienden van de  
Stichting, die de Stichting maandelijks steunen.

Meer dan 90%* van onze inkomsten is  
afkomstig van giften en legaten.

*Enkel de dienst Tabakstop ontvangt ook overheidsfinanciering. 

8 Dank   
aan al onze donateurs

Zo veel vrijgevigheid  

Alle acties en initiatieven in dit jaarverslag hebben één ding 
gemeen: ze zijn maar mogelijk dankzij de ongelooflijk gene
reuze steun van onze donateurs! 

Fondsenwerving 

De Stichting doet op verschillende manieren een beroep op 
de vrijgevigheid van het publiek: gepersonaliseerde brieven, 
emailings, digitale en mediacampagnes… Twee keer per jaar 
organiseert de Stichting een grote tombola.

Spontane initiatieven
Voorstellingen, concerten, loopwedstrijden of andere spor
tieve evenementen… In heel ons land worden acties ten voor
dele van de strijd tegen kanker georganiseerd. Het platform 
idonatefor.cancer.be is een ideale online tool om fondsen in 
te zamelen. 

Zij werkten zich in het zweet tegen kanker!
In 2016 vertegenwoordigden 520 personen de kleuren van de 
Stichting tijdens de 20 km door Brussel. Samen zamelden zij 
44 600 euro in!

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 der ethiek. 
Daarvan is ons lidmaatschap van de Vereniging voor Ethiek 
in de Fondsenwerving (www.vef-aerf.be) het bewijs.

Voor onze campagne ‘Testament’ mocht fotograaf Jef Boes patiënte Elaine vergezellen naar haar afspraak met de oncoloog.

Het team van de Stichting tijdens de 20 km door Brussel.
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Steun van de bedrijfswereld

Kanker is iets wat onze hele samenleving aanbelangt. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat ondernemingen zich betrokken 
voelen en iets willen doen.

Onze bevoorrechte partners in 2016:

Etex  AXA Bank en Verzekeringen  AG Plastics  L’Oréal Belux  Nationale Bank van België  Pfizer  

  La RochePosay  Patch Pharma/Eye Care  AG Insurance  BNP Paribas Fortis  Brantano   

Bank Degroof Petercam  Eurogenerics  Hallmark  IBA  IRE Elit  Janssen Pharma  Kruidvat  Proximus 

   Taxusbank  D’Ieteren/VW  TUI Belgium  RIU Hotels & Resorts  Roularta Media Group 

Stichting tegen Kanker kan rekenen op de steun van 
verschillende partners uit de bedrijfswereld. Sommige doen 
dat al jaren.

Stichting tegen Kanker steunen, is voor een bedrijf 
een manier om:
• Vorm te geven aan het MVObeleid (maatschappelijk 

verantwoord ondernemen) en een positieve impact te 
hebben op mensen hun leven.

• Medewerkers te sensibiliseren en taboes rond kanker te 
helpen doorbreken.

• Zijn reputatie en imago uit te bouwen.
• Van een zekere visibiliteit te genieten (website, Facebook, 

op evenementen…).

Farmaceutische industrie (www.kanker.be/farma)
Soms gaat de Stichting welomlijnde partnerschappen aan met de farmaceutische industrie. In die gevallen gelden er zeer strikte 
richtlijnen en is een partnerschap slechts toegelaten als: er geen promotie wordt gevoerd voor een bepaald product of genees
middel, er geen sprake is van exclusiviteit en Stichting tegen Kanker in alle vrijheid kan handelen.

Verschillende manieren om de Stichting te steunen
Giften, tombolaprijzen, logistieke steun, commerciële acties, 
sponsoring, Levensloop enzovoort. 

Hoe u ons kunt helpen?  

Contacteer Koen Van Damme via 0491 15 73 30 of  
kvandamme@stichtingtegenkanker.be en we denken er 
samen over na.

De tweede editie van de Levensloop Bedrijven vindt plaats op  
30 september en 1 oktober 2017. Een zinvolle teambuilding!
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JAARREKENING 2016 (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 2016

Ontvangsten
Het totaal van de ontvangsten bedraagt 36 275 988 euro. 
De belangrijkste bronnen zijn enerzijds legaten, goed voor  
56,31% van dat bedrag, en anderzijds giften, goed voor 
37,71%. In deze laatste vertegenwoordigt  het evenement 
Levensloop 25,52% van de giften van 2016 tegenover  
24,27% in 2015.

De andere ontvangsten vormen 5,98% van het totaal en zijn 
hoofdzakelijk afkomstig van subsidies van de verschillende 
regio’s 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. 

Verdeling van de lopende ontvangsten 2016

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 2016, 
bedroegen de administratieve en fondswervingskosten 11,9 % 
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 
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).

9 Onze cijfers
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De doelstelling van dit fonds is tweeledig:
• De financiële ondersteuning van onderzoek kunnen garan

deren, ook in minder goede jaren. 
• Extra inspanningen mogelijk maken die de budgettaire 

voorzieningen overstijgen, indien er sprake is van acute 
nood. 

Inzake legaten geniet de Stichting van verminderde succes
sierechten, ongeacht het bedrag van de nalatenschap (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 2016 bedraagt  
28 706 388 euro. Deze uitgaven zijn als volgt opgesplitst:
• De steun aan wetenschappelijk kankeronderzoek 

bedraagt 16 632 215 euro in 2016. Dit bedrag omvat 
onder meer:
• 10 000 000 euro voor steun aan wetenschappelijk  

onder zoek (projectoproep 2018).
• 1 500 000 voor steun van Etex aan wetenschappelijk 

onderzoek (projectoproep 2016).
• 1 000 000 voor steun aan de Belgian Society of Medical 

Oncology (BSMO) voor het project van professor 
Jacques De Grève: ‘Belgian Molecular Profiling program 
of metastatic cancer for clinical decision and treatment’.

• 1 509 000 extra steun voor het project ‘Spits
apparatuur’.

• 390 000 voor steun aan EORTC.
• 280 000 voor steun aan het project ‘Trace (PDX)  

Platform’, Afdeling Oncologie, KU Leuven (Professor  
Frédéric Amant).

• De sociale hulp bedraagt 4 269 949 euro.
Daarbij gaat het zowel om activiteiten die de Stichting zelf 
opzet (financiële hulp, Kankerinfo, psychologische begelei
ding, 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  
4 388 623 euro.
Hieronder vallen de kosten voor Tabakstop, informatie 
campagnes, de organisatie van symposia en publicaties 
(folders en brochures). 

• De kosten voor fondsenwerving bedragen 3 131 417 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 
284 184 euro.

  
De personeelskosten zijn in de hierboven vermelde bedragen 
inbegrepen. 

Het courant resultaat, dit is het saldo van de lopende inkomsten 
ten opzichte van de lopende kosten, bedraagt 7 569 600 euro.
Het resultaat van het boekjaar wordt positief beïnvloed door 
een netto financieel resultaat van 1 439 680 euro en door 
een voorziening voor vermindering van financiële activa 
voor een bedrag van 111 304 euro. Het uiteindelijke netto
resultaat van 9 120 585 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 infor
matiecampagne verdeeld zijn over de posten ‘informatie’ en 
‘fondsenwerving’, afhankelijk van hun respectieve belang. 
Voor elke activiteit gebeurt deze toewijzing volgens verde
lingsprincipes goedgekeurd door de raad van bestuur. De 
uitvoering ervan staat onder controle van een onafhankelijk 
revisorenkantoor. 

Tot 2014 werd de uren van personeelsleden op jaarbasis 
toegewezen aan een of meerdere activiteiten. Sinds 2015 
worden de direct toewijsbare personeelsleden volledig 
toegewezen aan de afdeling waarin de medewerker tewerk
gesteld is. Enkel de medewerkers die prestaties leveren 
voor diverse afdelingen worden verdeeld over de afde
lingen op basis van een zo correct mogelijke inschatting 
van hun effectief gepresteerde uren voor die afdelingen. 
Op die manier worden de uren van de ondersteunende 
diensten al dan niet gedeeltelijk toegewezen aan de  
activiteiten die vallen onder onze belangrijkste missies. 
Dit geeft een meer realistisch beeld, maar betekent wel dat er 
enkele verschuivingen zijn ten opzichte van de berekeningsme
thode die tot 2014 werd gehanteerd. 

Voor 2016 komen we in totaal op 97 189 werkuren, wat 
overeenstemt met een kost van 4 758 597 euro. Dit bedrag 
is de som van 3 876 109 euro voor de realisatie van de statu
taire doelen, 278 139 euro voor de algemene administratie en  
604 349 euro voor fondsenwerving.
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Verdeling van de lopende uitgaven 2016



Stichting tegen Kanker  Jaarverslag 2016 | 29 

VLOTTENDE ACTIVA

Diverse vorderingen en voorraden
Hier gaat het om bedragen die de Stichting nog moet 
ontvangen voor reeds gefactureerde prestaties, sponsor
gelden, enz. Het te ontvangen saldo van de verschillende 
Gewesten, dat ons is toegekend in het kader van het beheer 
van Tabakstop, valt hier ook onder.

Vorderingen Etex
Geen te verwachten saldo van Etex voor 2016.

Vorderingen op erfenissen
Deze rubriek slaat op het totaal van de nog te ontvangen erfe
nissen die door de raad van bestuur zijn aanvaard of waar
voor 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 2016 nog niet waren ontvangen.

Thesauriebeleggingen en beschikbare waarden
Buiten de beleggingen voorbehouden voor het dekken van de 
statutaire schulden, bedraagt de thesaurie 42 386 446 euro. 
Het betreft enerzijds beschikbare waarden 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 beleg
gingen als een goede huisvader beheerd. De boekhoudkun
dige waardering van de financiële waardestukken is deze 
van hun oor  spronkelijke verwerving. Indien hun waarde op 
31 december lager is dan de aanschaffingswaarde, wordt er 
een provisie voor waardevermindering geboekt. Meerwaarde 
wordt pas geboekt wanneer ze effectief is gerealiseerd. Op  
31 december 2016 bedroeg de gecumuleerde geboekte 
waarde vermindering van de portefeuille 226 947 euro. De 
nietgerealiseerde en niet geboekte meerwaarde kwam uit op 
5 190 332 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 informatica
park, de ontwikkeling van een aantal nieuwe softwaretoepas
singen en de implementatie 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 aange
gaan voor wetenschappelijke onderzoeksbeurzen en sociale 
steunfondsen. De betaling daarvan is immers over (meestal 
één tot vier) jaren gespreid. Het bedrag van 57 220 558 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 31/12/2016

Commentaar bij de  
verschillende balansposten
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SCHULDEN EN STATUTAIRE PROVISIES

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 het wetenschap
pelijk kankeronderzoek, voor een verschuldigd saldo van  
14 726 835 euro, waarvan de betaling in schijven gebeurt 
en gespreid is over verschillende jaren;

• de provisie voor wetenschappelijk kankeronderzoek, 
bestemd voor de projectoproep 2016, met een totaal hier
voor gereserveerd bedrag van 21 500 000 euro inclusieve 
1 500 000 euro ondersteuning van Etex;

• de provisie voor wetenschappelijk kankeronderzoek, 
bestemd voor de projectoproep 2018, met een totaal hier
voor gereserveerd bedrag van 10 000 000 euro;

• het verschuldigd saldo van de subsidies voor sociale steun, 
namelijk 601 922 euro;

• het verschuldigd saldo van de subsidies voor andere 
steun, namelijk 640 000 euro (EORTC, BSMO, Trace (PDX)  
Platform);

• de provisie voor de sociale subsidies (de sociale Grants), 
bestemd voor de projectoproep 2017, met een totaal hier
voor gereserveerd bedrag van 1 000 000 euro en het 
verschuldigd saldo van 14 449 euro voor de sociale subsi
dies (de sociale Grants) 2015;

• de provisie voor postdoctorale mandaten, bestemd voor de 
projectoproep van 2017, met een totaal hiervoor gereser
veerd bedrag van 2 564 332 euro.

PASSIVA

PATRIMONIUM (Lange Termijn Financieringsfonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek)

Op 31 december 2016 bedroeg het geconsolideerd patri
monium (Lange Termijn Financieringsfonds voor Weten
schappelijk Onderzoek) van de Stichting 72 884 469 euro, 
een verhoging van 9 120 585 euro tegenover de situatie 
op 31 december 2015. Dankzij de positieve resultaten van 
de afgelopen jaren is het Lange Termijn Financieringsfonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek verder aangegroeid, reke
ning 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 2016 versus 2015 (in euro)

ACTIVA 2016 2015

VASTE ACTIVA

Immateriële en materiële vaste activa 1.861.200 1.785.526 

Vaste activa in naakte eigendom 1.522.928 1.299.415 

Activa in aanbouw 9.620 84.188

Waarborgen en borgtochten 2.826 2.826

Toegekende geldbeleggingen (ter dekking van statutaire schulden) 57.220.558 37.620.140 

TOTAAL VASTE ACTIVA 60.617.132 40.792.095  

VLOTTENDE ACTIVA

Diverse vorderingen en voorraden 584.535 569.560 

Vorderingen Etex 0 775.000 

Vorderingen op erfenissen 23.050.089 22.153.355 

Geldbeleggingen 17.262.939 32.579.615 

Liquide middelen 25.123.507 11.980.570 

Te innen interesten 4.946 41.811 

Over te dragen kosten 302.476 479.273 

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 66.328.492 68.579.184 

TOTAAL ACTIVA 126.945.624 109.371.279 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 61.973 61.973 

PASSIVA 2016 2015

PATRIMONIUM

Startpatrimonium 4.408.912 4.408.912 

Overgedragen resultaat op 1 januari 59.354.972 47.453.231 

Overgedragen resultaat van het boekjaar 9.120.585 11.901.741 

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

72.884.469 63.763.884 

SCHULDEN EN STATUTAIRE PROVISIES

Steun aan kankeronderzoek 14.726.835 12.184.477 

Sociale steun 601.922 218.067 

Andere subsidies 640.000 0

Voorzieningen voor toekomstige statutaire schulden 31.500.000 20.000.000 

Voorziening voor spitsapparatuur 0 5.905.300

Voorziening voor de Familial Adenomatous Polyposis Association (FAPA) 0 600.000

Voorziening voor postdoctorale mandaten 2017 0 600.000

Voorziening voor postdoctorale mandaten 2017 2.564.332 1964.331

Voorzieningen voor sociale Grants 1.014.449 1.380.368 

TOTAAL STATUTAIRE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN 51.047.538 42.852.543 

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

Leveranciers 1.286.043 1.379.146 

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 999.693 917.502 

Andere schulden 80 12.000 

Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten 680.369 400.157 

Te boeken boni op erfenissen 47.432 46.047 

TOTAAL SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 3.013.617 2.754.852 

TOTAAL PASSIVA 126.945.624 109.371.279 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 61.973 61.973 
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Geconsolideerde resultatenrekening op 31 december 2016 versus 2015 (in euro)

LOPENDE ONTVANGSTEN 2016 2015

Giften 13.680.165 13.233.000 

Legaten 20.427.797 23.204.239 

Andere opbrengsten 2.168.026 1.879.985 

TOTAAL LOPENDE ONTVANGSTEN 36.275.988 38.317.224 

LOPENDE UITGAVEN 2016 2015

Steun aan wetenschappelijk onderzoek 16.632.215 16.500.054 

Sociale hulp 4.269.949 4.114.318

Informatie en preventie 4.388.623 3.882.224

Fondsenwerving 3.131.417 2.808.764

Algemene administratiekosten 284.184 250.140

TOTAAL LOPENDE UITGAVEN 28.706.388 27.555.500 

ANDERE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2016 2015

Andere opbrengsten 360 18.555

Financiële opbrengsten 1.786.892 1.556.167 

Financiële kosten 347.571 320.074 

Provisie voor waardevermindering financiële activa 111.304 114.631

COURANT RESULTAAT 7.569.600 10.761.724

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 9.120.585 11.901.741 
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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. Sindsdien 
is Stichting tegen Kanker de enige nationale kankerbestrijdende organisatie in België die kankeronderzoek financieel steunt, initia
tieven voor sociale dienstverlening op touw zet én preventie en informatiecampagnes voert. Stichting tegen Kanker is erkend als 
stichting van openbaar nut (KB van 13 december 2004).

Ondernemingsnummer 

0873 268 432

Belastingcertificaat

Voor het jaar 2016 werden de attesten afgeleverd door Stichting tegen Kanker.

Tombola’s 
 
Stichting tegen Kanker ontving van de FOD Binnenlandse Zaken de toelating om tombola’s te organiseren 
(KB van 19 december 2010, n° III/42/0134/15).

Verbonden entiteiten

Belgische Vereniging tegen Kanker, vzw
Leuvensesteenweg 479, B1030 Brussel
Nationaal nummer: 424 778 440
Oprichtingsdatum: 16/09/1983 

Œuvre Belge du Cancer, vzw
Leuvensesteenweg 479, B1030 Brussel 
Nationaal nummer: 457 127 049
Oprichtingsdatum: 4/09/1995
 
Belgische federatie tegen Kanker, vzw
Leuvensesteenweg 479, B1030 Brussel 
Nationaal nummer: 465 910 695
Oprichtingsdatum: 20/01/1999

Op nationaal niveau is Stichting tegen Kanker 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.
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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

Namens de onderzoekers, patiënten en hun familieleden,
en in naam van het hele team van Stichting tegen Kanker

Bedankt 
 

Voor verdere inlichtingen over dit jaarverslag of over de activiteiten van  
Stichting tegen Kanker kunt u ons contacteren via:

Voor alle evenementen in  
uw regio kunt u contact opnemen  

met uw regiocoördinator. 

Antwerpen
GSM 0498 12 17 64
antwerpen@kanker.be

Oost-Vlaanderen
GSM 0473 82 45 05
oostvlaanderen@kanker.be

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

Communauté germanophone
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

Limburg
GSM 0474 39 85 43
limburg@kanker.be

Brussel, Vlaams-Brabant 
GSM 0475 82 21 36
brussel@kanker.be
vlaamsbrabant@kanker.be
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