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Stichting tegen Kanker moedigt iedereen aan om zich  
in te zetten voor de strijd tegen kanker, door een steentje 

bij te dragen, zich betrokken te voelen en de juiste  
persoonlijke keuzes te maken.

We staan open voor allerlei initiatieven en verwelkomen iedereen die zich samen met ons  
wil engageren met open armen.

Stichting tegen Kanker  
pleit voor een beter  

volksgezondheidsbeleid.

We stimuleren en helpen overheden  
om meer en beter te doen in de strijd  

tegen kanker. Enkel zo kunnen we ervoor zorgen  
dat de ziekte steeds minder levens raakt  

en dat de best mogelijke zorgen beschikbaar  
blijven voor iedereen.

Stichting tegen Kanker  
schaart zich achter  
haar onderzoekers.

Dankzij hun werk zijn de genezingskansen  
vandaag hoger en blijven ze stijgen.  
Daarom besteden we onze middelen  

in de eerste plaats aan de steun  
van het wetenschappelijk kankeronderzoek.

Stichting tegen Kanker  
begeleidt patiënten  

en hun naasten.

Onder andere door betrouwbare  
en begrijpelijke informatie te verspreiden,  

en door sociale diensten aan te bieden  
die de levenskwaliteit  

van patiënten verbeteren.

Stichting tegen Kanker  
ijvert voor ieders gezondheid.

We sporen iedereen aan om gezond te leven  
en benadrukken het belang  
van preventie en opsporing.  

Hiervoor beroepen we ons op  
wetenschappelijk gevalideerde informatie.

Samen voor het leven
Er is ruimte voor hoop in de strijd tegen kanker. De wetenschap boekt vooruitgang,   de 
 begeleiding van patiënten en hun naasten verloopt steeds beter, en screening en preventie 
 winnen terrein. Stichting tegen Kanker speelt op elk van deze drie vlakken een  belangrijke rol, in 
alle onafhankelijkheid en transparantie. Onze expertise wordt dan ook nationaal en  internationaal 
erkend. Kanker terugdringen? Daar spant het hele team van Stichting tegen Kanker zich elke 
dag voor in, op een professionele, enthousiaste en integere manier.
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Voor een patiënt en zijn of haar naasten is voor
uitgang tegen kanker in de eerste plaats hogere 
 geneeskansen en betere levenskwaliteit. Dat zij 
deze vooruitgang niet meten aan de hand van meer 
 kennis over de ziekte of technische krachttoeren 
is niet meer dan normaal, hoe belangrijk deze ook 
moge zijn. Onder zoekers en zorg verleners  begrijpen 
deze verwachtingen meestal wel, maar ze onder
vinden soms toch moeite om hun  communicatie 
en kennis af te stemmen op het standpunt van de 
 patiënt en zijn omgeving. 

Een zieke wil natuurlijk in de eerste plaats  genezen. 
Maar zorgverleners spreken eerder over remissie 
en overleving. Zij zijn voorzichtig door de kans op 
recidief, die varieert van  persoon tot persoon en van 
 kanker tot kanker. Maar hun voorzichtigheid valt niet 
altijd te rijmen met de emoties die achter deze  steriele 
 concepten schuilgaan. Een patiënt ziet zichzelf niet 
als een ‘overlever’ maar wel als iemand die leeft.  
En daarom kan de term ‘overleving’ hem of haar 
 tegen de borst stuiten. Nochtans is de evolutie van 
de overlevingskans een bewijs van de  behaalde 
vooruitgang. Als we over exacte en recente 
 gegevens  beschikken, uiteraard ... 

Betrouwbare cijfers over kanker zijn lang  uit 
gebleven in België. De oprichting van een  doel
treffend  nationaal register heeft daar  gelukkig 

Boodschap van de voorzitters

Professor Marc Mareel  
Voorzitter

Professor Michel Symann            
Voorzitter

een mouw aan gepast. Onze Stichting heeft aan dit 
project  trouwens een belangrijke bijdrage  geleverd. 

De Stichting Kankerregister gaf in december 2012 
haar eerste cijfers met betrekking tot de overleving 1 
van  kanker vrij. Daaruit leren we dat de relatieve vijf
jaarsoverleving voor alle types kanker die tussen 2004 
en 2008 gediagnosticeerd werden, in België 59,5% 
 bedraagt bij mannen en 67,8% bij vrouwen.  Vergelijken 
we deze  cijfers met de globale relatieve vijfjaars
overleving in de VS tussen 1975 en 19772 – 49% voor 
alle types kanker bij elkaar – dan meten we de vooruit
gang die behaald is dankzij de wetenschap. 
Toch moeten we opletten: achter de globale cijfers 
gaan situaties schuil die sterk variëren van  kanker 
tot kanker. En zelfs al distilleren we er elk type kanker 
apart uit, dan nog zijn er sterke individuele  verschillen. 

Één ding is zeker wat de cijfers betreft: elk  gewonnen 
procent van overleving, wordt stap voor stap  behaald, 
dankzij geduldige onderzoeks inspanningen. En daarom 
schaart de Stichting zich resoluut en op lange termijn 
achter de onderzoekers. Zonder de  vrijgevigheid van 
onze donateurs, zou dat niet mogelijk zijn. Daarom 
willen wij hen hier opnieuw hartelijk danken voor hun 
hartverwarmende steun. Moge hun vrijgevigheid nooit 
aflaten, want ondanks alle behaalde vooruitgang, is 
kanker nog lang niet definitief overwonnen ...

De balans van de vooruitgang opmaken ... 

1.Cancer Survival in Belgium, Stichting Kankerregister, 2012
2. Surveillance, Epidemiology, and End Results Program, 1975 2004,  
Division of Cancer Control and Population Sciences, National Cancer Institute, 2007
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Onderzoek redt levens

In 1903, ongeveer vijf jaar nadat Marie Curie 
 radium ontdekte, gebruikten artsen voor het eerst 
radioactief materiaal tegen kanker. Het was een 
radicale aanpak voor die tijd, waarbij radioactief 
materiaal tegen of zelfs in de tumor aangebracht 
werd. Dat leidde tot enorme dosissen straling, die 
ook mogelijk levensgevaarlijke bijwerkingen voor 
de patiënt inhielden. Vandaag beschikken we over 
instrumenten als het ‘cyberknife’. Hiermee kunnen 
radiologen de radioactieve stralen per micro meter 
richten én rekening houden met de beweging die 
veroorzaakt wordt door de adem haling van de 
 patiënt. Zo blijven de gezonde  weefsels gespaard 
en de bijwerkingen beperkt.

Het cyberknife is een van de vele mooie voorbeel
den van de technologische vooruitgang in de strijd 
tegen kanker. Maar de vooruitgang is niet alleen 
technologisch. De meest spectaculaire en belang
rijkste evolutie is onze groeiende kennis van de 
moleculaire mechanismen die achter het ontstaan 
van kanker schuilgaan. Deze vooruitgang van de 
moleculaire biologie heeft de weg vrijgemaakt 
naar geneesmiddelen die zich op een bepaald on
derdeel van dat mechanisme richten. En bovendien 
zijn hulpmiddelen die de prognose en de respons 
op behandeling voorspellen, steeds preciezer ge
worden. Daarmee kunnen we  beslissen of een be
handeling al dan niet nodig is, en zo ja, het meest 
geschikte type van die  behandeling kiezen. Al die 
vooruitgang heeft  natuurlijk zijn rechtstreekse 

weerslag op de levenskwaliteit en geneeskansen 
van de patiënt. 

Wie ligt er aan de oorsprong van al die vooruit
gang? Wetenschappers, van over de hele wereld. 
Zowel fundamenteel, klinisch als translationeel 
 onderzoek is essentieel. En om vooruitgang te 
 blijven boeken, is een onafgebroken en regel matige 
 financiële steun nodig. Dankzij het  Nationaal 
 Kankerplan gaat er tegenwoordig al wel wat meer 
overheidssteun naar onderzoek, toch blijft een 
bijdrage zoals die van Stichting tegen  Kanker 
van levensbelang. Dat besloot ook  professor 
 Machiels (Université catholique de  Louvain), in ons 
 magazine Kankerinfo: “zonder steun zoals die 
van de Stichting en andere gelijkaardige bron-
nen, is het niet meer mogelijk om geavanceerd 
en uitgebreid onderzoek te voeren.”

In het kort

•	 In	iets	meer	dan	een	eeuw	zijn	kankerbehandelingen	sterk	geëvolueerd.	
•	 Dankzij	deze	vooruitgang	liggen	zowel	de	levenskwaliteit	van	patiënten	als	de	overlevings-	 
 en geneeskansen hoger.
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De financiering van het oncologisch onderzoek

Projectoproep 2012:  
een waar succes 

Trouw aan haar tweejaarlijkse traditie riep 
 Stichting tegen Kanker in de lente van 2012 de 
 onderzoekscentra van alle Belgische  universiteiten 
en ziekenhuizen op om hun meest interessante 
 oncologische projecten in te dienen voor  financiële 
steun. Oorspronkelijk was er een budget van 10 
miljoen euro voorzien. Maar na het zien van het 
grote aantal projecten van hoge  kwaliteit, besloot 
de raad van bestuur om een miljoen euro extra uit 
te trekken. Er werden 49 projecten weerhouden.

In het kort

•	 Steun	aan	wetenschappelijk	onderzoek	is	de	prioriteit	van	Stichting	tegen	Kanker.	 
 Met de Projectoproep 2012 worden 57 onderzoeksteams gesteund voor een totaal bedrag  
 van bijna 12,5 miljoen euro.
•	 Stichting	tegen	Kanker	steunt	enkel	wetenschappelijke	projecten	van	topkwaliteit,	 
 dankzij een selectieprocedure met twee wetenschappelijke raden die bijgestaan worden  
 door buitenlandse experten. 

Uitzonderlijke financiering voor projecten rond asbestgerelateerde kankers. 

Het verband tussen asbest en het risico op  kanker is bewezen. In 2012  ontving  Stichting 
 tegen  Kanker een financiering van de Etex Group.  Daarmee  hebben we een  uitzonderlijke 
oproep kunnen lanceren, voor  projecten over  kankers door asbest. De  projectoproep  leidde 
tot 8  weerhouden projecten, die in totaal 1 456 166 euro steun zullen ontvangen. Onze 
 wetenschappelijke raden selecteerden deze  projecten in alle onafhankelijkheid, volgens onze 
gebruikelijke procedures. 

In totaal selecteerden de wetenschappelijke raden 57 projecten, waarvan 8 rond asbest
gerelateerde kankers. De totale steun aan de 57 projecten bedraagt bijna 12,5 miljoen euro. 

Zonder onderzoek  
geen vooruitgang! 

Stichting tegen Kanker is de  belangrijkste privé
financier van universitair kanker onderzoek in 
 België. Om meer kennis te vergaren over de  ziekte, 
over de mogelijkheden om kanker te  voorkomen 
en over het verbeteren van  behandelingen, is het 
immers essentieel om continu inspanningen te 
 leveren op het vlak van onderzoek.

Nieuw
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Type onderzoek Oorspronkelijk 
budget

Aantal  
ingediende  
projecten

Aantal  
weerhouden 
projecten

Toegekend  
bedrag

Fundamenteel € 6 500 000 116 28 € 6 978 500

Translationeel en klinisch € 3 500 000 90 21 € 4 058 000

Totaal van de ‘klassieke’ 
projectoproep

€ 10 000 000 206 49 € 11 036 500

Asbestgerelateerde  
projectoproep

€ 1 500 000 13 8 € 1 456 166

Totaal € 11 500 000 219 57 € 12 492 666 

Een strenge  
en onpartijdige selectie

De gesteunde projecten vallen allemaal onder een 
van drie noemers: fundamenteel,  translationeel 
of klinisch onderzoek. Fundamenteel onderzoek 
 bestudeert de biologische mechanismen die 
aan de oorsprong van het kankerproces  liggen. 
 Klinisch onderzoek wil de doeltreffendheid van 
 diagnoses, behandelingen, opsporing en preventie 
 verhogen en tegelijk zorgen voor zo veel mogelijk 
 levenskwaliteit voor patiënten. En translationeel 
 onderzoek vormt de brug tussen fundamenteel en 
klinisch onderzoek. 

Ingediende projecten worden door 2 onafhanke
lijke wetenschappelijke raden beoordeeld, één 
voor fundamenteel onderzoek en één voor  klinisch 
en translationeel onderzoek. Voor elk  ingediend 
project doen we ook steeds een beroep op  
3 buitenlandse experts die in hetzelfde domein 
werken als de kandidaat. De wetenschappe
lijke raden, elk met een internationaal expert als 
 voorzitter, leggen hun keuze uit de  ingediende 
 projecten voor aan de raad van bestuur. Deze laat
ste geeft de  finale goedkeuring. Als  criteria  gelden 
de waarde en wetenschappelijke  accuratesse van 
het onderzoek, originaliteit en vernieuwing, de 

 geloofwaardigheid van de geuite  hypotheses en ten 
slotte de capaciteit van het team om het  onderzoek 
tot een goed einde te brengen. Alle  onderzoekers 
 worden opgevolgd  tijdens hun  onderzoek en 
 dienen wetenschappe lijke en  financiële verslagen 
 samen te stellen, zowel  halverwege als na afloop 
van het project. 

Een overzicht van al de gesteunde onderzoeksteams vindt u op www.kanker.be/gesteunde-projecten.

Tevens zijn er ook 84 onderzoeksprojecten die in 2008 en 2010 geselecteerd werden en waarvan de 
 financiering ook in 2012 doorliep.

Patricia Servais, PhD,  
manager Wetenschappelijk departement
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Een belangrijke functie van ons immuunsysteem is 
het vernietigen van kankercellen die in ons lichaam 
ontstaan. Maar een ontwikkelende kanker weet deze 
functie te blokkeren, door middel van zijn ‘immuunon
derdrukkende cellen’. Pleurakankers (mesothelioom) 
veroorzaakt door het inademen van asbest vezels, 
vertonen deze eigenschap ook. Professor Lison en 
zijn team willen via experimenten dit mechanisme 
beter begrijpen. De resultaten zouden moeten leiden 
tot nieuwe behandelingen die ons immuunsysteem 
terug in staat stellen om de tumorcellen te bestrijden. 

Gevolgen van de anti-inflammatoire en immuun onderdrukkende respons  
bij de pathogenese van asbestgerelateerde mesotheliomen 

Professor  
Dominique Lison
Université catholique 
de Louvain
Toegekend bedrag: 
150 000 €
Duur: 2 jaar
Type onderzoek: 
fundamenteel

Biomerkers zijn moleculen die men op het  oppervlak 
van kankercellen terugvindt. Door hun dosering in 
het lichaam na te gaan, krijgen we aanwijzingen over 
de evolutie van de kankercellen of hun reactie op een 
behandeling. Biomerkers die dat mogelijk maken, 
 heten ‘voorspellende biomerkers’.
Dankzij deze voorspellende biomerkers is het bijvoor
beeld mogelijk om borstkanker in 3 grote  categorieën 
in te delen. Elk van deze categorieën heeft zijn  eigen 
type behandeling.  Professor Bours en zijn team 
 willen deze classificatie nog preciezer maken. Dat 
zou er  bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat sommige 
 patiënten geen  agressieve chemotherapie moeten 
ondergaan als een hormoontherapie even nuttig zou 
zijn, zonder de bijwerkingen van de chemotherapie.

Tumormerkers en borstkanker

Professor  
Vincent Bours
Université de Liège
Toegekend bedrag:  
210 000 €
Duur: 2 jaar
Type onderzoek:  
klinisch

Professor  
Holger Gerhardt
Katholieke  
Universiteit Leuven 
Toegekend bedrag:  
360 000 €
Duur: 4 jaar
Type onderzoek:  
fundamenteel

Angiogenese beter begrijpen

Professor Gerhardt en zijn team  onderzoeken de me
chanismen die achter angiogenese  schuilgaan. An
giogenese is het proces dat zorgt voor de  vorming 
van nieuwe bloedvaten in een gezwel. Van zodra een 
tumor meer dan 1 mm3 groot wordt, slaagt hij erin 
van ons lichaam nieuwe bloedvaten te doen vormen. 
Zo krijgt het  gezwel de zuurstof en voeding die het 
nodig heeft.  Begrijpen hoe dat precies werkt, kan 
leiden tot nieuwe behandelingen die bijvoorbeeld 
 chemotherapie of radiotherapie doeltreffender kun
nen maken omdat die nieuwe behandelingen op de 
‘irrigatiekanalen’ (de bloedvaten) van de tumor in
werken.

Hoopgevende resultaten 

We kunnen niet alle geselecteerde projecten voorstellen, maar hieronder vindt u 3 voorbeelden. 
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Familial Adenomatous  
Polyposis Association (FAPA)

Toegekend bedrag: 570 000 €  
over een periode van 3 jaar

De FAPA is een vzw die zich inzet voor mensen 
met familiale polipose of het syndroom van Lynch 
(= HNPCC of erfelijke colorectale kanker zonder 
polypose). Dit zijn erfelijke aandoeningen van het 
spijsverteringsstelsel, die een zeer hoog risico op 
kanker geven. De FAPA beheert een register dat 
clinici, epidemiologici en wetenschappers helpt bij 
de preventie, opvolging, begeleiding en behande
ling van deze patiënten en hun familie.

EORTC: klinische studies  
op Europees niveau
European Organisation for Research and Treatment 
of Cancer (EORTC)

Toegekend bedrag: 130 000 €  
over een periode van 1 jaar

De EORTC is een internationale vereniging met 
zetel in Brussel. Ze ontwikkelt, coördineert en pro
moot klinisch onderzoek in Europa om een betere 
opvang van patiënten mogelijk te maken, om hun 
levensverwachting te doen toenemen en om hun 
levenskwaliteit te verbeteren. De toekenning van 
onze uitzonderlijke financiering valt samen met de 
vijftigste verjaardag van het EORTC.

Nieuw Nieuw op kanker.be:  
Onderzoeker in de kijker 

Dit project kwam er tegelijk met de 
 ver nieuwing van onze website. Het doel is 
om onderzoeken die financiële steun krijgen 
van Stichting tegen Kanker, aan de hand van 
een kort webfilmpje voor te stellen. In 2012 
kwamen professor Cédric Blanpain (ULB 
Erasme) en professor Viggo Van Tendeloo 
(Universiteit Antwerpen) aan bod. 

Projecten buiten het laboratorium

Stichting tegen Kanker steunt niet alleen onderzoeksprojecten in labo’s. Ook heel wat andere medisch
wetenschappelijke initiatieven kunnen op steun van de Stichting rekenen. 

www.kanker.be/onderzoek 
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Sociale dienstverlening  
voor patiënten en hun naasten

In het kort

•	 Stichting	tegen	Kanker	bouwt	haar	sociale	dienstverleningsprojecten	op	in	functie	van	de	noden	en	 
 verwachtingen van patiënten en hun naasten. We overleggen met alle actoren uit de sector. 
•	 In	december	2012	lanceerde	de	Stichting	haar	eerste	Sociale	Projectoproep.	 
 De totale enveloppe bedraagt 750 000 euro. 

Stichting tegen Kanker zet zich al vele jaren in om de medischsociale opvang van patiënten en 
hun naasten te verbeteren. Dat doet ze zowel met eigen projecten als door middel van steun aan 
 vernieuwende projecten van derden. 

Sociale Projectoproep: helpen bij het helpen
Voortaan stuurt Stichting tegen Kanker ook een  Sociale 
Projectoproep uit om de twee jaar. De  eerste oproep 
kwam er in 2012 voor een totaal budget van 750 000 
euro. De drie thema’s zijn kanker en  levenskwaliteit van 
patiënten en naasten, kanker en  socioprofessionele 
 rehabilitatie en kanker en hoge leeftijd.
Om te verzekeren dat de meest pertinente  projecten 
 geselecteerd worden, heeft de Stichting een 
onafhanke lijke sociale raad opgericht. De leden 
zijn Belgische personaliteiten met aanzien in de 
 wetenschappelijke, economische of sociale wereld. De 
 selectie vindt plaats in 2013.

www.kanker.be/socialeprojectoproep

“Projecten die in aanmerking komen,  dienen leemtes op het terrein te vullen. Dat kan  zowel voor 
 patiënten, naasten, begeleiders als  zorgverleners zijn.”

Dokter Eddy Maes
Voorzitter sociale raad en lid van de raad van bestuur van Stichting tegen Kanker

2013

Uiterste datum voor inschrijving: 31 mei 2013

Selectie van de projecten door een onafhankelijke 
sociale raad. 
Bekendmaking resultaten: december 2013 

Meer info, reglement en inschrijvingsdocument op  
www.kanker.be/socialeprojectoproep 

Stichting tegen Kanker zet zich in 
om de medisch-sociale opvang van patiënten 

en hun naasten te verbeteren.

SOCIALE
PROJECTOPROEP

Voor wie? Mutualiteiten, OCMW’s, 
verenigingen, ziekenhuizen ...

Projectthema’s:
• De levenskwaliteit van kankerpatiënten en hun naasten 

• Kanker en socio-professionele herintegratie 
• Kanker en hoge leeftijd

Totaal beschikbaar bedrag

€ 750 000

V.
U

.: 
Lu

c 
Va

n 
H

au
te

 –
 S

ti
ch

ti
ng

 t
eg

en
 K

an
ke

r 
– 

Le
uv

en
se

st
ee

nw
eg

 4
79

, B
-1

0
30

 B
ru

ss
el

 –
 s

ti
ch

ti
ng

 v
an

 o
pe

nb
aa

r 
nu

t 

STK003_A3_Aff_Socilaprojecten_NL_04.indd   1 4/12/12   16:25

2012, jaar van vernieuwing

Nieuw
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Een persoonlijke gids bij kanker  
voor patiënten van 15 tot 25 jaar 
Het Contactboekje komt voort uit een samen werking 
tussen Stichting tegen Kanker, Vivio  (persgroep 
 gespecialiseerd in gezondheids en welzijns publicaties) 
en gezondheidsprofessionals. Het is een hulpmiddel 
dat de patiënt heel zijn parcours lang kan gebruiken. 
Er zit een agenda in, verschillende opvolgfiches, maar 
ook informatie over de ziekte, de  behandelingen, 
 medische onderzoeken enzovoort. We hebben al meer 
dan 700 exemplaren gratis  uitgedeeld in Belgische 
 ziekenhuizen. 

www.kanker.be/contactboekje

“Dit boek kan voor een betere opvolging van de behandelingen zorgen, en op die manier de 
 geneeskansen verhogen. Het zal bijzonder nuttig zijn voor jonge patiënten.”

Dr. Augustin Ferrant
Hematoloog bij de Cliniques universitaires SaintLuc 
Permanent secretaris van de Académie Royale de Médecine de Belgique

CONTACTBOEKJE
Jouw persoonlijke gids bij kanker

JE KAN HET BOEKJE GRATIS KRIJGEN IN HEEL WAT BELGISCHE ZIEKENHUIZEN.

Je kan het ook gratis per mail bestellen via info@stichtingtegenkanker.be of via de rubriek 

 ‘Publicaties’ van onze website www.kanker.be 

Jouw persoonlijke gids bij kanker

» Een agenda en invulkaarten

» Informatie om de ziekte beter te begrijpen 

» Een plaats voor je vragen, ideeën, bedenkingen ...
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Patiëntenbegeleiding  
van en naar zorgcentra
De dienst patiëntenvervoer werd in 2012 
 omgevormd tot een adviesdienst.  Voortaan 
 kunnen patiënten er  terecht om te  vernemen 
 welke de meest geschikte transport instellingen 
zijn. Daarom is er ook een  interactief 
 platform op de  nieuwe website bijgekomen:  
www.kanker.be/adressen (rubriek ‘Transport’). 

Het doel van de omvorming was tweevoudig. 
 Enerzijds probeert Stichting tegen Kanker om 

Ondersteunen, informeren,  
begeleiden

De Kankerfoon: gezondheids-
professionals bieden een luisterend oor
De Kankerfoon, de telefonische hulplijn van 
 Stichting tegen Kanker is gratis en anoniem. 
 Gezondheidsprofessionals (artsen, psychologen, 
verpleegkundigen en sociaal assistenten) bieden 
er steun, een luisterend oor en wetenschappelijk 
onderbouwde informatie aan iedereen die met 
kanker geconfronteerd wordt. In 2012 namen bijna 
3 000 mensen contact op met de  Kankerfoon. 

www.kanker.be/kankerfoon

Nieuw

geen dubbel werk uit te voeren door diensten 
aan te  bieden die elders al bestaan. Anderzijds 
 betekende de omvorming dat we de  fondsen 
van onze  donateurs kunnen heroriënteren naar 
onze andere bestaande initiatieven of naar 
 vernieuwende projecten. 

We willen graag al de vrijwilligers van onze dienst 
Patiëntenvervoer van harte danken voor hun inzet 
naar de patiënten toe. 
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Welness in het ziekenhuis:  
de schoonheids consulentes  
van de Stichting
Bijna 200 ‘schoonheidsconsulentes’  verstrekken 
 gratis esthetische zorgen aan patiënten, in 
het  merendeel van de ziekenhuizen met een 
 oncologisch zorgprogramma. We organiseren 
regelmatig opleidingen met nieuwe vrijwilligers 
en de consulentes worden continu bijgeschoold. 
Ook tijdens cursussen esthetiek of verpleegkunde 
komt deze materie aan bod. 

www.kanker.be/schoonheidstips-en-welzijn  

Familiedag in Planckendael
Elke eerste zondag van oktober  organiseren 
Stichting tegen Kanker, vzw Nationale 
  Kinder kankerdag en dierenpark  Planckendael 
hun  jaarlijkse Familiedag. De 19e editie gaf  
90 kinderen met kanker en hun familie de kans om 
de ziekte even te vergeten. In totaal waren er bijna 
500 mensen aanwezig. 

Kinderkamp Tournesol,  
vakantie voor kinderen met kanker
De 24ste editie van het Kinderkamp Tournesol 
bood 54 kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar 
een weekje ontspanning te Spa. De deelnemers 
worden er steeds omkaderd door monitoren en 
een team medische vrijwilligers. 

Rekanto, bewegen om je beter te voelen 
Rekanto is een programma dat fysieke activiteit 
aanbiedt aan mensen met kanker. Het is  volledig 
afgestemd op de behoeftes van patiënten, die 
 tijdens of tot één jaar na hun behandelingen 
 gratis kunnen deelnemen. In 2012 telde Rekanto  
1 089 deelnemers en twee bekende gezichten 
 werden meter van Rekanto: Joëlle Scoriels (RTBF) 
en Geena Lisa (VRT). 

 www.kanker.be/rekanto 

“Kies voor het bewegingsprogramma Rekanto om je energie opnieuw te laten stromen, om te blijven 
voelen dat je leeft!” 

Geena Lisa
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www.kanker.be/leven-met-kanker

Individuele financiële steun
Er bestaan meerdere instellingen die financiële 
steun bieden aan mensen met kanker. Als deze 
niet kunnen tussenkomen, biedt Stichting tegen 
Kanker een eenmalige hulp aan personen die vol
doen aan de toelatingscriteria. In 2012 bedroeg 
het totaal van deze hulp 591 791 euro. 

www.kanker.be/financiele-steun

Goed gesprek, beter gevoel
Deze dienst biedt psychologische steun van 
 beperkte duur aan iedereen die met kanker kampt 
en hun naasten. Dit is een aanvulling op de steun 
die men in het ziekenhuis kan vinden. In 2012 
 vonden er 2 300 consultaties plaats. 

De Stichting heeft ook andere vernieuwende 
 projecten gesteund op gebied van psychologische 
dienstverlening, bijvoorbeeld rond mindfulness 
(opgestart door het Instituut voor Aandacht en 
Mindfulness) of het verbeteren van de kwaliteit 
van psychosociale zorgverlening (opgestart door 
vzw Oncologisch Studiecentrum Erika Thijs).

www.kanker.be/emotionele-steun  

Platform voor oncologische  
patiënten organisaties 
Dit platform bestaat nu een jaar en verenigt al  
39 patiëntenverenigingen. Stichting tegen Kanker 
coördineert het geheel. De verenigingen kunnen 
via het platform samenwerkingen opstarten en 
informatie uitwisselen. Het geeft Stichting tegen 
Kanker ook de mogelijkheid om te luisteren naar 
de patiënten. Zo kan zij haar diensten aanpassen 
volgens reële noden. 

“Het platform van oncologische patiëntenorganisaties bestaat onder
tussen meer dan een jaar. Het zorgt voor een interessante informatie 
uitwisseling rond projecten en een extra ‘vinger aan de pols’  betreffende de 
resterende noden op het terrein. Het platform biedt  door de  participatie 
van het Kankercentrum  ook een directe informatiestroom naar het 
 kabinet van Volksgezondheid. Er kwamen binnen het  platform in 2012 
heel concrete samenwerkingsinitiatieven tot stand. Zo  ondersteunde de 
Stichting enkele regionale projecten rond  lotgenotencontact, en werden 
er enkele getuigenissen gefilmd voor de nieuwe  website www.kanker.be.”

Katleen Schiepers
Projectleider psychologische steun

Betrokkenheid bij de medisch-sociale 
sector 
Stichting tegen Kanker neemt regelmatig deel aan 
nationale, Europese en wereldwijde  werkgroepen. 
In België is er onze participatie aan de werkzaam
heden van de Franstalige vzw  Aidants Proches, 
die ijvert voor de erkenning van  mantelzorgers. 
De Stichting nam onder andere ook deel aan de 
vergaderingen van de Franstalige vereniging Ligue 
des Usagers des Services de Santé (LUSS) en de 
Belgian Society of  PsychoOncology.
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Voorkomen is beter dan genezen

In het kort

•	 De	vernieuwde	website	www.tabakstop.be	staat	online	sinds	oktober	2012	en	beschikt	over	enkele	 
 nieuwe functies. Tabakstop is dé referentie voor het stoppen met roken.
•	 De	Stichting	zette	3	acties	ter	preventie	van	huidkanker	op	touw	in	2012:	de	campagne	Slimmer in  
 de Zon, in lagere scholen, het webfilmpje The Midnight Switch dat voor jongeren bedoeld was en  
 de actie Zonnebanken zijn kankermachines. 

De strijd tegen tabak: een prioriteit

Roken is vandaag nog steeds de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak door kanker. De strijd tegen tabak 
is dan ook een prioriteit voor Stichting tegen Kanker.

Tabakstop: stoppen met roken.  
Het kan! 
De verplichte vermelding van het Tabakstop 
 telefoonnummer op alle sigarettenpakjes  zorgde 
voor zeer indrukwekkende cijfers in 2011. In 
2012 konden we die niet alleen consolideren, 
er was zelfs nog een lichte stijging van 3%.  
In 2012  vonden 14 656 telefonische contacten 
met de diensten van Tabakstop plaats, tegenover 
14 287 in 2011. De website telde 109 163 unieke 
 bezoekers, wat neerkomt op een stijging van meer 
dan 7 000 nieuwe bezoekers tegenover 2011. Er 
ligt nog een potentiële groeimarge voor  Tabakstop 
wanneer het gratis nummer 0800 111 00 en 
de website www.tabakstop.be ook op roltabak 
 verplicht  vermeld zouden worden.

De goede resultaten zijn onder andere te danken 
aan enkele succesvolle PR en communicatie
campagnes. Zo was het bezoek van minister 
 Onkelinx, die plaatsnam achter de telefoon van 
Tabakstop en rokers persoonlijk aanmoedigde om 
te stoppen, een moment van grote persaandacht. 
Sinds de mogelijkheid van een persoonlijke coach 
(of proactieve begeleiding) beter bekend raakte 
via de pers, de communicatiecampagnes en de 
nieuwe site www.tabakstop.be, kent dit onderdeel 
van de werking van Tabakstop een opmerkelijke 
groei.



Jaarverslag 2012  |  Stichting tegen kanker  |  15 

Een nieuw kleedje voor Tabakstop.be
De nieuwe site www.tabakstop.be, online sinds oktober 2012, is een enorme stap voorwaarts 
 geweest: zowel naar het groot publiek als naar partnerorganisaties. www.tabakstop.be is dé 
referentiesite rond stoppen met roken. De site bevat een aantal nieuwe online mogelijkheden 
(nicotine verslavingstest,  besparingscalculator,  lichaamsscan, getuigenissen van  exrokers en 
filmpjes die misvattingen over tabak  ontkrachten).

Opvallende communicatie campagnes
Naast de nieuwe site waren er in 2012 ook heel wat communicatiecampagnes. Aan  Franstalige 
kant werd een tvspot via diverse zenders  uitgezonden. Dankzij de Fédération Wallonie
Bruxelles kreeg Tabakstop de zendtijd gratis aangeboden. Aan Nederlandstalige kant  werden 
radiospots gemaakt die in het najaar gelanceerd werden. 

Er werd een nieuwe folder Tabakstop, uw  partner aangemaakt, om de dienstverlening van 
 Tabakstop onder de aandacht te  brengen in  ziekenhuizen, bij artsen of bij andere gezondheids
professionals. Op die manier willen we meer doorverwijzingen vanuit de  gezondheidszorg 
mogelijk maken.

Inspelen op de maatschappij
In 2012 voerden we een extra enquête uit, naast onze tweejaarlijkse rookenquête. Uit de 
extra bevraging blijkt onder andere dat 77% van de  rokers op de hoogte is dat er een gratis 
 telefoonlijn bestaat die rokers informeert over het  stoppen met roken. 

Nieuw

Nieuw
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Positief resultaat lobbywerk:  
draagvlak rookverbod in cafés 
neemt toe 
Uit onze tweejaarlijkse rookenquête 
blijkt ook dat het rook verbod in  cafés 
één jaar na zijn invoering de steun 
van de overgrote  meerderheid van de 
 bevolking heeft. Een vergelijking met 
de  resultaten van de eerste enquête 
sinds de invoering van het rookverbod 
in cafés op 1 juli 2011, bevestigt belang
rijke  tendensen die ook in het buitenland 
werden vastgesteld: de steun voor een 
rookvrije horeca groeit na de invoering 
ervan. 

Lobbyen tegen tabak

Neutrale sigarettenpakjes  
verleiden jongeren niet
Op 29 februari 2012 vond in het Europees 
 parlement op initiatief van Stichting  tegen Kanker, 
in  samenwerking met het Smoke Free Partnership, 
een hoorzitting over neutrale  sigarettenpakjes 
plaats. 

Het initiatief was een succes. Veel Europarlements
leden en ambtenaren uit de 26 andere  Europese 
lidstaten van alle politieke kleuren namen hieraan 
deel. Ook heeft minister Onkelinx er als eerste 
 Europese minister via haar vertegen woordigers 
 laten bevestigen dat zij voorstander is van  neutrale 
 sigarettenpakjes. 

In mei 2012 maakte de Nationale Coalitie tegen 
 Tabak – waarvan de Stichting deel uitmaakt – haar 

“Om te onderzoeken of jongeren gevoelig zijn voor neutrale sigarettenverpakkingen dit zijn  verpakkingen 
die ontdaan zijn van alle aantrekkelijke eigenschappen zoals kleuren en logo’s deed de Stichting een 
 beroep op de expertise van mijn onderzoekgroep met kwalitatief onderzoek.
Het feit dat men bij de Stichting niet zomaar over één nacht ijs wil gaan, maar een wetenschappe
lijke basis wil hebben voordat men een belangrijke beslissing neemt of parlementaire hoorzittingen 
 organiseert, getuigt van een doordacht beleid en visie. Op die wijze kunnen academici meehelpen om de 
juiste  beleidskeuze te maken en zo het roken terug te dringen.” 

Prof. dr. Guido Van Hal, Epidemiology and Social Medicine, Medical Sociology and Health Policy, 
 University of Antwerp  Prof. dr. Guido Van Hal is medisch socioloog en houdt zich bezig met  enerzijds 
kanker preventie en anderzijds met drugs etc.

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Belgische bevolking Rokers

resultaten bekend over onderzoek naar de lagere 
aantrekkingskracht van neutrale verpakkingen op 
jongeren: het pakje wordt als saai ervaren en de 
gezondheidsboodschappen vallen meer op. 

Stijging aantal voorstanders rookvrije cafés 2005 – 2012
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Het belang van zonnepreventie neemt zeker 
niet af. Ook dit jaar steeg het aantal huid kankers 
weer met 5%. De onderstaande doelen en 
prioriteits gebieden werden gedefinieerd om op 
termijn de frequentie van huidkanker in België te 
 verminderen.

Huidkankerpreventie:  
een must om het stijgend aantal gevallen een halt toe te roepen!

De jongerencampagne richtte zich naar de doelgroep 15 tot 30 jaar. 1 500 000 mensen 
 bekeken onze Youtubeclip The Midnight Switch en duizenden bezochten onze campagne site  
slimmerindezon.be. Een posttest van de campagne wees uit dat onze boodschap goed werd begrepen. 
Via Boomerangkaarten en posters kende de campagne ook een  verspreiding  binnen de gezondheids en 
fitnesscentra, aan de kust en bij de studenten. Heel wat jongerengroepen en lokale organisatoren van 
 evenementen bestelden ons campagne materiaal.

En ten derde ging in 2012 de zonnebankencampagne van start. Met de  slagzin  zonnebanken 
zijn kankermachines probeerden we te wijzen op de  gevaren van de  zonnebank en het aantal   
gebruikers ervan te verminderen. De campagne maakte gebruik van boodschappen op trams en bussen 

in 11 steden en van folders die verspreid werden via 
 winkelketens. Het doel was het publiek te sensibiliseren 
voor de gevaren van de zonnebank. Bovendien  richtten 
we ons tot de publieke opinie en beleids makers: we 
vroegen om een registratie van zonnebanken, betere 
 controle en naleving van de wet,  sanctionering van de 
inbreuken en het  verbieden van misleidende reclame.

www.kanker.be/gezond-leven

Drie  geslaagde  
campagnes 
De  scholencampagne  werd 
half maart  ge lanceerd. 
 Bijna 5 000 lagere 
 scholen ontvingen onze 
 mailing met nieuwe fol

ders voor de ouders, posters en  stickers. Om 
een echt beleid binnen de scholen te  stimuleren, 
werd er ook een folder verspreid Hoe wordt 
uw school zonneslim? en een instrumentarium 
 (scholengids, informatie fiches en  activiteitenboek) 
beschikbaar gesteld op onze website  
www.kanker.be/zonneslimmeschool.  Scholen 
 konden zich  registreren als partnerschool, 
 enquêtes  invullen, deelnemen aan de wedstrijden 
enz. Voor deze campagne werd er nauw samen

gewerkt met de VLOR (Vlaamse  Onderwijsraad) 
en met bijna alle provinciebesturen en het CLPS 
Brussel (Centre local de promotion de la santé 
de Bruxelles). Ook waren we aanwezig op de 
scholenbeurzen VIRBO (Vereniging van Directies 
 Basisscholen van het Gemeenschapsonderwijs) 
en COV (Christelijk Onderwijzerverbond) en werd 
onze campagne uitgedragen via verschillende 
websites (Klascement, Gezondopschool, Yeti en 
Klasse). 

Het Internationaal Agentschap voor Onderzoek over 
Kanker (IARC) plaatst zonnebanken in de hoogste 

categorie van kankerverwekkers, samen met tabak en 
asbest. Van die laatste twee weet iedereen ondertussen 
hoe schadelijk zij zijn. Maar weinig mensen kennen de 

risico’s van bruinen met een zonnebank.

Zonnebanken in hun blootje

Meer weten?
Wil je meer informatie over zonnepreventie?
Surf naar www.slimmerindezon.be. Of www.kanker.be
Je kan ook folders bestellen op www.kanker.be/publicaties,
via e-mail naar preventie@stichtingtegenkanker.be
of per telefoon op het nummer 02 733 68 68.
 

Een initiatief van

Stichting
tegen Kanker V.U.: Luc Van Haute - Stichting tegen Kanker, Stichting van openbaar nut - Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel - 0873.268.432 - 1.9.8
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Een essentiële missie: het publiek informeren

Eind september 2012 is de nieuwe versie van www.kanker.be online geplaatst. 

De opmaak is actueler, de navigatie is  vereenvoudigd en er zijn verwijzingen naar de  belangrijkste 
 sociale media. De inhoud is nog steeds gebaseerd op wetenschappelijk  gevalideerde informatie die 
tevens op een toegankelijke en begrijpbare manier wordt gebracht. De website bevat een aantal 
nieuwe rubrieken  (Onderzoeker in de kijker, Getuigenissen, ...) die een meer menselijk beeld van de 
Stichting en haar diensten geven. Er is een platform voor  online donaties bijgekomen. Hiermee kan 
iedereen een eenmalige gift of  permanente  opdrachten uitvoeren. En ten slotte is er de  mogelijkheid 
om zich in te schrijven voor de  digitale nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven van de activiteiten van 
Stichting tegen Kanker. 

Ook www.tabakstop.be kreeg een nieuw kleedje. Onze dienst voor hulp bij en informatie over  stoppen 
met roken kent steeds meer succes, en daarom kon een digitale ondersteuning van hoge kwaliteit niet 
 uitblijven. De nieuwe site biedt een verslavingstest, een vraagantwoordforum, uiteenlopende tips en 
heel wat  getuigenissen. 

Twee volledig vernieuwde websites

In het kort

•	 Stichting	tegen	Kanker	waakt	er	streng	over	dat	ze	altijd	wetenschappelijk	gecontroleerde	informatie	 
 verstrekt.
•	 In	2012	werden	bijna	60	brochures	en	folders	aangepast	aan	de	laatste	nieuwe	medische	en	 
 wetenschappelijke bevindingen.
•	 Stichting	tegen	Kanker	organiseerde	4	Infodagen	voor	het	grote	publiek	in	2012.	In	totaal	waren	er	 
 meer dan 1 400 bezoekers.  

Nieuw
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Publicaties 

De Stichting geeft tientallen publicaties uit voor het 
grote publiek. De thema’s variëren van  preventie 
tot types kanker en soorten  behandeling. In 2012 
hebben we bijna 60  brochures geactualiseerd in 
functie van nieuwe medische en  wetenschappe lijke 
inzichten. Ook het boekje Gezondheid van kop tot 
teen werd geactualiseerd en verspreid onder de 
200 000 donateurs van Stichting tegen Kanker. 

Infodagen voor het grote publiek

Elk jaar organiseert Stichting tegen Kanker Infodagen voor het grote publiek. De thema’s van 2012  waren 
‘vooruitgang van de oncologie’ en ‘borstkankers’. Elke Infodag kent zowel een Nederlandstalige als een 
Franstalige editie. Er waren meer dan 1 400 deelnemers aanwezig. 

Labobezoeken

Meer dan 630 donateurs kregen de kans een 
kijkje te nemen achter de schermen van het 
 wetenschappelijk onderzoek, tijdens de 24 labo
bezoeken bij laboratoria die financiële steun 
van de Stichting genieten. Door de belangrijke 
 doorbraken die een team van gemotiveerde 
 onderzoekers op deze bezoeken onthullen, zien 
onze donateurs ook echt dat hun bijdrage een 
 verschil maakt voor de toekomst.

www.kanker.be/publicaties
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Levensloop, 24 uur in beweging tegen kanker

Solidariteit in beweging

Levensloop is een internationaal concept dat 
 Stichting tegen Kanker in 2011 voor het eerst in 
 België introduceerde. Solidariteit is het sleutel
woord. Elk lokaal evenement wordt jaarlijks geor
ganiseerd door lokale vrijwilligers in het hart van 
een gemeente of stad, op initiatief en met onder
steuning van  Stichting tegen Kanker. Levensloop 
zet de Vechters –  patiënten en voormalig patiënten 
– centraal en elke Levensloop is een teken van hoop, 
van troost, van herinnering, van dankbaarheid. 

Het concept Levensloop ontstond in 1985 in de 
 Verenigde Staten. Sindsdien is het uitgerold in 
meer dan 20 landen en brengt het miljoenen 
 mensen op de been voor één gemeenschappelijk 
doel: vechten tegen kanker. 24 uur lang wisselen 
teams van vrienden, familieleden, clubgenoten, 
verenigingsleden, collega’s … elkaar af op een 
 aflossingsparcours om geld in te zamelen voor de 
strijd tegen kanker. Maar Levensloop is meer dan 
dat. Het is ook een feestelijk evenement.  Bezoekers 
kunnen genieten van sportieve demonstraties, 
concerten, spektakel … Een perfect samenspel van 
feest en solidariteit. 

2012 is het 2de jaar van Levensloop in België. We 
verzamelden in totaal 505 Vechters en 257 teams 
en verwelkomden zo goed als 10 000 bezoekers. 
De opbrengst bedroeg bijna 500 000 euro.

In het kort

•	 Levensloop	is	een	lokaal	solidariteitsevenement	dat	jaarlijks	georganiseerd	wordt	door	vrijwilligers.	 
 Deelnemen aan Levensloop is de Stichting helpen levens te redden.
•	 De	zes	Levenslopen	van	2012	(Braine-l’Alleud,	ICB,	CWT	against	Cancer,	Verviers,	Sint-Truiden,	 
 MarcheenFamenne) brachten bijna 500 000 euro op voor de strijd tegen kanker.
•	 Carlson	Wagonlit	Travel	against	Cancer	(CWT	against	Cancer)	was	de	eerste	Levensloop	die	door	 
 een bedrijf werd georganiseerd.
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De Levenslopen voor 2013 staan al in de  steigers. Onze medewerkers voeren prospectie in heel België 
voor de Levenslopen in 2014. Kent u een ideale locatie voor een Levensloop in uw buurt? Heerst er een 
sterk gemeenschapsgevoel in uw gemeente? Is er een ziekenhuis met een  departement oncologie in uw 
omgeving en wilt u mee bouwen aan een jaarlijks feest in solidariteit met de Vechters? 
Bel ons op het nummer 02 733 68 68.

Hulde aan de Vechters  
in drie sleutelmomenten
Alle Vechters zijn de eregasten van Levensloop. 
Een Vechter is iemand die kanker overwonnen 
heeft of nog in behandeling is. De vrijwilligers 
 werken solidair samen om zoveel mogelijk fondsen 
te werven, maar ook om Vechters te bewijzen dat 
ze er niet alleen voor staan. 

Levensloop begint officieel na het eerste sleutel
moment: de Openingsceremonie. De Vechters 
leggen de eerste ereronde af en worden daarna 
vergezeld door alle mensen die hen ondersteunen 
in hun strijd. 

Een tweede sleutelmoment is de 
 Kaarsen ceremonie. Iedereen kan een kaars 
met een  papieren zakje kopen waarop men een 
 persoonlijke boodschap schrijft of tekent. Deze 
 lantaarns worden aangestoken langs de piste bij 
het vallen van de nacht. Ze zijn bedoeld om  mensen 
te  herdenken die overleden zijn aan de gevolgen 
van kanker, maar ook om mensen te steunen die 
 momenteel tegen de ziekte vechten. 

Het derde en laatste sleutelmoment is de 
 Slotceremonie. In de Slotceremonie loopt  iedereen 
samen een laatste ereronde om de  mensen in de 
bloemetjes te zetten die Levensloop mee mogelijk 
maakten.

We willen élke Vechter van élke Levensloop 
 bedanken voor zijn moed, elke vrijwilliger voor zijn 
enthousiaste inzet en elke deelnemer en bezoeker 
voor zijn bijdrage aan de strijd tegen kanker! 

Bedankt!
www.levensloop.be
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Stichting tegen Kanker werkt met een team van 
regiocoördinatoren. Hun aanwezigheid op het 
 terrein vormt een onmisbare hoeksteen voor de 
organisatie. Dankzij hun contact met het terrein 
raken de diverse activiteiten van Stichting tegen 
Kanker bekend en krijgen ze een gezicht in de 
 regio’s. 

Door hun netwerkactiviteiten verzekeren zij dat 
de drie pijlers en activiteiten van Stichting tegen 

Aanwezigheid op het terrein en 
regionale activiteiten

In het kort

•	 Stichting	tegen	Kanker	werkt	met	een	team	regionale	coördinatoren.	Voor	elke	provincie	is	er	een,	 
 en ook in de Duitstalige Gemeenschap. 
•	 De	regionale	coördinatoren	zijn	de	ogen,	oren	en	handen	van	de	Stichting,	die	voeling	met	 
 het terrein verzekeren.

 Kanker opvallend aanwezig zijn bij een groot en 
divers publiek. 

Hun ondersteuning gaat van het aanwezig zijn met 
een informatiestand, het geven en  organiseren 
van presentaties en informatie sessies tot het ver
zekeren van visibiliteit in pers en media. Elke re
giocoördinator is als het ware een ambassadeur 
van Stichting tegen Kanker in zijn of haar regio.
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Breed engagement  
in elke uithoek van het land 

Een greep uit de activiteiten  
van de regiocoördinatoren 

Een kijkje achter de schermen van het 
onderzoek
Onze regiocoördinatoren zorgden er, samen met 
het Wetenschappelijke departement, voor dat de 
24 labobezoeken vlot verliepen en de deelnemers 
tegelijkertijd de belangrijke aspecten van de mis
sie van Stichting tegen Kanker meekregen. 

Vrijwilligers – de rechterhand van de 
regiocoördinator op het terrein
Of het nu een schoonheidsconsulente is die 
schoonheidsverzorgingen geeft, een  vrijwilliger 
die de infokioksen en informatiestanden van 
 Stichting tegen Kanker bemant of een voorzit
ter of lid van een Levensloopcomité – de regio
coördinatoren kunnen in hun activiteiten steeds 
steunen op een groep fantastische vrijwilligers 
die zich  enthousiast inzetten voor Stichting  tegen 
Kanker. Voor de vrijwilligers in de regio’s zijn de 
regiocoördinatoren dan ook vaak het eerste 
 aanspreekpunt voor allerlei praktische zaken en 
informatie van Stichting tegen Kanker. 

Initiatieven met voeling voor het terrein
De gezondheidsprofessionals op het terrein zijn 
vaak een belangrijke bron van informatie en in
spiratie om de juiste dingen te doen of te onder
steunen. Ze helpen ons de beste initiatieven te 
kiezen om te steunen. Zij staan immers elke dag in 
contact met de patiënten en weten exact waar de 
noden zijn. Daarom onderhouden de de regiocoör
dinatoren nauwe banden met hen. 

Labobezoek

Regiocoördinatrice Virginie met de leden van de dienst 
oncologie in het ‘ziekenhuis Clinque Saint-Luc Bouge’. 

Vrijwilligerscomité Levensloop Braine-l’Alleud

Levensloop: kanker bestrijden in jouw 
dorp of stad
In 2012 droegen de regiocoördinatoren in samen
werking met het departement Fundraising, bij tot 
het verwezenlijken van 6 succesvolle Levenslopen. 
Ze werken elke keer mee aan de organisatie van 
het evenement en staan de vrijwilligerscomités 
van begin tot eind met raad en daad bij. 

Levensloop heeft in 2012 bewezen dat het een 
 regionale hefboom is voor het bekend  maken 
en realiseren van de missie van Stichting  tegen 
 Kanker op het terrein. Stichting tegen  Kanker 
is er via  Levensloop in geslaagd de lokale 
 gemeenschappen in al hun facetten, van jong tot 
oud, van welke cultuur dan ook, van mobiel tot 
minder mobiel, te kunnen sensibiliseren in de strijd 
tegen kanker. 
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Doelstellingen behaald  
dankzij een geëngageerd team

Samen voor het leven

Om effectief strijd te kunnen leveren tegen kanker 
zijn er mensen nodig met diverse  competenties: 
 wetenschappelijke nauwkeurigheid, het vermogen 
om helder en begrijpelijk te communiceren, een 
 onberispelijk administratief en financieel beheer 
enzovoort. Stichting tegen Kanker brengt al deze 
 vaardigheden samen in een multidisciplinair team 
van managers, experts, medewerkers en vrijwilli
gers. Mannen en vrouwen die hand in hand samen
werken voor een  maximale vooruitgang tegen de 
ziekte. 

Een complementair team

Drie departementen zetten zich elke dag in voor 
de drie pijlers van Stichting tegen Kanker. Het 
Weten schappelijke departement ondersteunt 
 oncologisch onderzoek in België, het departement 
Sociale Dienst verlening begeleidt patiënten en 
hun naasten die door kanker getroffen worden en 
het departement  Preventie werkt aan het promo
ten van gezonde leefstijlen. 
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Daarnaast zijn er ook een aantal onder
steunende en transversale departementen, zoals 
 Finance &  Administration, Human Resources en 
 Knowledge  Management. En ten slotte zijn er de 
 departementen  Fundraising en Communicatie, die 
zorgen voor de fondsenwerving, de  ontwikkeling 
van de naams bekendheid en de informatie
verstrekking aan het grote publiek. 

Onze 55-tal medewerkers werken allen vanuit een 
sterk engagement voor de missie en de  doelen van 
 Stichting tegen Kanker. Ze zetten zich  enthousiast 
in voor de verwezenlijking van de  objectieven en 
acties van Stichting tegen  Kanker. Om het  geheel 
aan  objectieven en resultaten te behalen, is er 
in 2012 een nieuw  evaluatie en ontwikkeling
proces voor onze  medewerkers  geïmplementeerd. 
 Vanuit de missie en visie van  Stichting tegen 
 Kanker  worden er jaar plannen uitgewerkt en 
deze resulteren in  individuele  objectieven voor 
alle mede werkers. Dit leidt tot meer betrokken
heid, resultaat gerichter werken en meer aandacht 
voor de samen werking tussen de verschillende 
afdelingen. Ook dit is één van de belangrijkste 
 competenties  binnen  de  Stichting. Het is immers 

door alle krachten en competenties te bundelen 
dat we vooruitgang kunnen  behalen in onze strijd 
tegen kanker. 

Een multidisciplinair team

Aan het hoofd van Stichting tegen  Kanker staat 
de raad van bestuur. De  pluralistische samen
stelling en nauwgezetheid van de onafhankelijke 
en onbezoldigde  leden  verzekert de effectiviteit 
van deze raad. De bestuurders komen zowel uit 
de  academische en wetenschappelijke sfeer als uit 
de burgerlijke maatschappij en hun wederzijdse 
 expertisedomeinen vullen  elkaar aan. 

De raad van bestuur stelt het strategische plan 
op, dat de initiatieven van de  Stichting op elk 
 niveau vorm geeft. De raad ondersteunt en 
 oriënteert het directieteam, dat instaat voor het 
dagelijkse  beheer van Stichting tegen Kanker. De 
complemen taire competenties van dit vierkoppige 
team  verenigen kennis van zaken op het gebied 
van management, wetenschap en financiën. 
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Raad van bestuur op 31/12/2012

Professor Marc Mareel, Voorzitter
Eregewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

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

De heer Jacques Deneef, Ondervoorzitter
Vennootschapsbestuurder (communicatiesector)

De heer Pierre Konings, Ondervoorzitter
Vennootschapsbestuurder

De heer Léon Dierckx, Schatbewaarder
Gewezen lid van een bankdirectiecomité

Meester Philippe De Page, Secretaris
Advocaat aan de Brusselse balie
Professor aan de Université Libre de Bruxelles

Baron Andreas De Leenheer
Ererector van de Universiteit Gent

Professor Wilfried De Neve (sinds 14/11/2012)
Buitengewoon hoogleraar aan de  
Universiteit Gent

Professor Marc Hamoir (sinds 14/03/2012)
Gewoon hoogleraar aan de Université  
catholique de Louvain
Voorzitter van het Kankercentrum en hoofd  
van de dienst Gelaat en Halschirurgie van de 
Cliniques universitaires SaintLuc 

Dokter Eddy Maes
Chirurg oftalmoloog en gewezen  
OCMWvoorzitter

Baron André Oosterlinck
Voorzitter van de Associatie KU Leuven
Ererector van de Katholieke Universiteit Leuven

Barones Martine Piccart
Professor aan de Université Libre de Bruxelles
Hoofd van de dienst geneeskunde en het labo 
voor klinisch onderzoek en experimentele  
oncologie van het Jules Bordet Instituut

Mevrouw Lieve Stappers
Afgevaardigd bestuurder van SAMMAN

Baron Jean Stéphenne
Speciaal adviseur van de CEO  
van GlaxoSmithKline Vaccines

Meester Jean-François Taymans
Erenotaris  Erehoogleraar aan de Université 
catholique de Louvain 

Baron Tony Vandeputte
Ereafgevaardigd bestuurder  
van het Verbond van Belgische Ondernemingen
Senior Advisor ICCBelgië

Professor Eric Van Cutsem (sinds 14/11/2012)
Hoofd Digestieve Oncologie UZ  
Gasthuisberg Leuven
Professor aan de KULeuven

Dokter Michel Vanhalewyn
Huisarts

Beheersorganen, wetenschappelijke raden  
en medewerkers
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Wetenschappelijke raad  
‘Klinisch en translationeel  
onderzoek’ op 31/12/2012

Professor Thierry Philip, Voorzitter 
Centre Léon Bérard (Lyon, France)

Professor Ahmad Awada 
Institut Jules Bordet, Bruxelles

Professor Yves Beguin 
Université de Liège

Professor Zwi Berneman 
Universiteit Antwerpen

De heer Jan Bogaerts 
EORTC, Brussel

Professor Jacques De Grève 
Vrije Universiteit Brussel

Professor Wilfried De Neve (tot 13/11/2012)
Universiteit Gent

Professor Ivo De Wever 
Katholieke Universiteit Leuven

Professor Patrick Flamen 
Institut Jules Bordet, Bruxelles

Professor Vincent Grégoire 
Université catholique de Louvain

Professor Geneviève Laureys 
Universiteit Gent

Professor Jean-Pascal Machiels 
Université catholique de Louvain

Professor Eric Van Cutsem (tot 13/11/2012) 
Katholieke Universiteit Leuven

Wetenschappelijke raad  
’fundamenteel onderzoek’  
op 31/12/2012

Professor Anne Dejean-Assémat, Voorzitter  
Institut Pasteur (Paris, France) 

Professor Geert Berx 
Universiteit Gent

Professor Marc Bracke 
Universiteit Gent

Professor Peter Carmeliet 
Katholieke Universiteit Leuven

Professor Jean-Jacques Cassiman

Katholieke Universiteit Leuven

Professor Olivier Feron 
Université catholique de Louvain

Professor Agnès Noel 
Université de Liège

Professor Jacques Piette 
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

De heer Luc Van Haute 
Algemeen directeur

Directiecomité

De heer Pol Stas 
Financieel en administratief directeur

Mevrouw Nathalie Hubaille 
Operationeel directeur

Dokter Didier Vander Steichel 
Medisch en wetenschappelijk directeur
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Onze positionering: internationaal sterk

Grensoverschrijdend  
kanker bestrijden

Kanker is een globaal probleem. De ziekte 
treft alle lagen van de maatschappij en maakt 
geen  onderscheid tussen ras of geloof.  Daarom 
slaan kankerbestrijdende organisaties over 
heel de  wereld de handen in elkaar om met een 
 gezamenlijke inspanning kanker zoveel mogelijk 
terug te dringen. 

Stichting tegen Kanker heeft een reputatie die 
de grenzen van België overschrijdt. We zijn actief 
 binnen verschillende Europese en wereldwijde 
 verenigingen voor de strijd tegen kanker, en – door 
onze uitzonderlijke expertise op vele  gebieden – 
een erkend gesprekspartner.

Stichting tegen Kanker is lid van een aantal 
 internationale organisaties:
• de Association of European Cancer Leagues  
 (ECL), een federatie van nationale en regionale  
 kankerliga’s met 23 leden. 

• de Union for International Cancer Control  
 (UICC). Dankzij deze samenwerking kan de  
 Stichting de internationale acties en   prioriteiten 
 op het gebied van kankerbestrijding mee  
 definiëren en uitvoeren. De UICC is de enige  
 wereldwijde organisatie in de strijd tegen  
 kanker en behandelt alle aspecten die met de  
 ziekte te maken hebben. 

• International Cancer Information Service  
 Group (ICISG). Dit netwerk verenigt wereldwijd  
 meer dan 50 organisaties actief in publieke  
 informatieverstrekking over kanker. Onze  
 Kankerfoon is een mooi voorbeeld van zulke  
 informatieverstrekking en van de vruchten die  
 een dergelijke samenwerking kan afwerpen. 

Europese en wereldwijde acties

De strijd tegen tabak is een domein waarbij 
 samenwerking op Europees niveau tot haar volle 
recht komt. Acties moeten gecoördineerd  verlopen, 
bijvoorbeeld om grensaankopen te  vermijden. 
De ‘Smoke Free Partnership’ (SFP), waaraan 
ook de tabaksexpert van Stichting  tegen Kanker 
 actief meewerkt, is hier een mooi  voorbeeld van. 
De SFP genereert samen met  andere  Europese 
 gezondheidsorganisaties  politieke aandacht 
voor tabakscontrole en –bestrijding bij Europese 
beleids makers.

Daarnaast nam de Stichting deel aan het congres 
‘Euromelanoma’, een initiatief om de opvallende 
opmars van huidkanker een halt toe te roepen. 

De Stichting werkte ook samen met Europa donna, 
de Europese coalitie tegen borstkanker met 
 leden in 48 landen, voor de organisatie van haar 
 Infodag rond borstkanker voor het brede publiek   
(12 oktober 2012). De dag werd een succes dankzij 
de enthousiaste sprekers en de vele aanwezigen. 

Sinds 2011 werken we samen met de American 
 Cancer Society (ACS). In 2011 haalde de  Stichting 
hun evenement ‘Relay for Life’ naar België 
en  doopte het ‘Levensloop’. Het is een hart
verwarmend ‘community event’ – een evenement 
dat helemaal door geëngageerde vrijwilligers 
 gedragen wordt. Tijdens de International  Summit 
van Relay for Life in Nashville werden België 
en de Stichting warm onthaald in de Relay for  
Lifefamilie die onder tussen al meer dan  
20 landen telt! 
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Trouwe en toegewijde steun van vele vrijwilligers

Een zeer breed engagement 
Vrijwilligers maken verschillende van onze  diensten 
mogelijk: schoonheidsverzorging in ziekenhuizen 
en activiteiten voor kinderen en  jongeren zijn 
maar enkele voorbeelden van  diensten waarbij 
vrijwilligers rechtstreeks in  contact staan met de 
patiënten. Daarnaast  worden zij, in functie van hun 
profiel en wensen, ingezet bij fondsen wervende 
activiteiten. Ook de gehele organisatie en 
 coördinatie van Levensloop, de belangrijke nieuwe 
activiteit van de Stichting die in 2011  gestart werd, 
wordt  volledig gerealiseerd door vrijwilligers.

Anderen ondersteunen de Stichting door  middel 
van administratieve/logistieke taken of in een 
 expertenrol. Zo kon de Stichting dit jaar al  rekenen 
op de structurele ondersteuning van een aantal 
nieuwe vrijwilligers in ons kantoor te Brussel. 

Ten slotte spelen onze vrijwilligers eveneens een 
belangrijke rol in het doorgeven van informatie 
over de diensten van Stichting tegen Kanker, het 
bemannen van informatiestands of het  aanvullen 
van infokiosken. Gepensioneerden, werknemers en 
mensen tussen twee jobs in, steunen de  Stichting 
op verschillende vlakken. Dat doen ze  zowel in 
functie van de noden van patiënten en zorg
verleners, als in functie van hun eigen  ervaring, 
beschikbaarheid en voorkeuren.

Bedankt!

Vele activiteiten van Stichting tegen Kanker  zouden niet kunnen voortbestaan zonder de  geëngageerde 
inzet van onze ruim 500 vrijwilligers. 

In 2012 heeft Stichting tegen Kanker haar  vrijwilligerswerking grondig geanalyseerd. Een van de 
 belangrijkste conclusies daaruit is dat de Stichting naar een uniform en gestructureerd vrijwilligers
beleid wil groeien. Vrijwilligers hebben immers altijd een essentiële rol gespeeld in de werking van de 
Stichting en zij zullen in de  toekomst nog meer belangrijke spilfiguren vormen in het realiseren van 
onze activiteiten en diensten. 

De Stichting draagt uit naam van alle patiënten 
een warm hart toe aan alle vrijwilligers en  bedankt 
hen voor een schitterend jaar. Hun  engagement 
maakt voor vele patiënten en hun families elke dag 
opnieuw een groot verschil!

“Tijdens en voor Levensloop heb ik heel 
veel nieuwe mensen leren kennen en ook 
veel  mensen beter en anders leren kennen. 
In mijn beroepsleven heb ik zelden of nooit 
zo’n  voldoening gehad, zo’n enthousiasme 
 gevoeld, zo’n dankbaarheid gekregen, zo’n 
respect  verdiend dan in de periode voor en 
vooral tijdens Levensloop en hiervoor ben ik 
jullie allemaal ontzettend dankbaar.” 

Dirk Benaets, verantwoordelijke teams,  
Comité Levensloop SintTruiden
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Onze donateurs: vrijgevig als altijd

Alle initiatieven en acties in dit jaarverslag hebben 
een ding gemeen: ze zijn maar mogelijk dankzij de 
genereuze steun van onze donateurs! 

In 2012 hebben we twee takken van onze fondsen
werving een extra impuls gegeven: de steun door 
partners en het solidariteitsevenement Levens
loop. Samen met de giften en legaten steunt de 
fondsenwerving van Stichting tegen Kanker nu op 
vier stevige pijlers. 

De operationele inkomsten van Stichting  tegen 
 Kanker worden integraal gebruikt om haar 
 statutaire activiteiten te financieren, na aftrek 
van de administratieve en fondsenwervingkosten 
(in 2012 bedroegen deze fondsenwervingkosten 
10,42% van de  uitgaven). 

Concreet investeren we bijna al onze inkomsten 
 integraal en nagenoeg onmiddellijk in steun aan 
wetenschappelijk onderzoek, sociale dienstver
lening en preventiecampagnes. 

Legaten vormen de enige uitzondering hierop: 
net zoals de andere inkomsten, 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 een reserve of patrimonium. 
De bedoeling van deze reserve is dus dubbel.  
We gebruiken ze om:
• in minder voorspoedige jaren toch dezelfde  
 financiële ondersteuning aan onderzoek  
 te garanderen;
• een extra inspanning te kunnen leveren zelfs  
 als de middelen van het lopende jaar dat niet  
 toelaten. Die inspanning kan nodig zijn wanneer  
 er een acute nood vastgesteld wordt in één van  
 onze statutaire activiteitsdomeinen.

Giften

In 2012 kwam 42,9% van onze inkomsten voort 
uit giften. Stichting tegen Kanker doet regelmatig 
een beroep op de vrijgevigheid van het publiek. 
Daarvoor sturen we meerdere malen per jaar een 
persoonlijke brief. Zo informeren we sympathisan
ten over onze acties en over actuele ontwikkelin
gen in de strijd tegen kanker, en moedigen we hen 
aan ons te blijven steunen. 

Wanneer we ons beroepen op het publiek  gebeurt 
dat altijd met respect voor de donateurs en 
 volgens de regels van de ethiek. Daarvan is ons 
lidmaatschap van de Vereniging voor Ethiek in de 
Fondsenwerving (www.vefaerf.be) het bewijs.

In het kort

•	 Bedankt aan onze donateurs: meer dan 90% van de operationele inkomsten van Stichting tegen  
 Kanker is het gevolg van hun vrijgevigheid.
•	 Het	totaal	van	de	ontvangen	giften	in	2012	bedraagt	8	945	839	euro.
•	 Het	totaal	van	de	ontvangen	legaten	in	2012	bedraagt	10	007	447	euro.
•	 Onze	nieuwe	bronnen	van	inkomsten	–	fundraising	via	partners	en	het	solidariteitsevenement	 
 Levensloop – groeien snel ! 
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De Stichting gaat digitaal
In 2012 organiseerden we onze eerste online fondsen
wervingscampagne op www.ikbengeraakt.be. In het 
kader van de internationale maand van de borst
kanker (oktober), vroeg Stichting tegen Kanker 
om meer steun voor  wetenschappelijk onderzoek.  
Daarnaast  ontwikkelden we digitale nieuwsbrieven en 
 vernieuwden we onze website www.kanker.be.

We konden ook rekenen op de vrijgevigheid en so
lidariteit van mensen die hun naasten vroegen om 
de Stichting te steunen naar  aanleiding van een 
verjaardag, bruiloft of overlijden. Dat kon dankzij 
onze vernieuwde website ook heel  gemakkelijk 
 online, via de pagina voor occasionele giften: 
 idonatefor.cancer.be.

Legaten

Legaten maken een aanzienlijk deel uit van onze 
inkomstenbron (48% van het totaal in 2012). 
Stichting tegen Kanker geniet verminderde 
 successierechten, ongeacht het bedrag van de 
nalatenschap (8,8% voor Vlaanderen, 6,6% voor 
Brussel en 7% voor Wallonië). Daardoor komt 
het grootste deel van een legaat aan Stichting 
tegen Kanker ook effectief ten goede aan onze 
 doelstellingen. 

Partners

Bedrijven 
Stichting tegen Kanker krijgt ook steun van 
 partners. Etex Group is de meest recente, maar 
ook een van de belangrijkste.  

Stichting tegen Kanker is volledig onafhanke
lijk. Meer dan 90% van haar inkomsten komt 
van de vrijgevigheid van haar donateurs. Enkel 
onze dienst Tabakstop krijgt steun van de over
heid voor de financiering en bekendmaking van 
de dienst. De steun van de overheid is goed 
voor 3,9% van de inkomsten van Stichting 
 tegen Kanker. 

Particulieren 
Ook op individueel niveau zijn er verschillende 
acties en initiatieven. Mensen organiseren een 
voorstelling, concert, wandeltocht, loopwedstrijd 
of een andere activiteit en het geld dat daarmee 
wordt ingezameld gaat geheel of gedeeltelijk naar 
de Stichting. Wij danken hen voor hun inzet en 
 vrijgevigheid!

Farmaceutische industrie
In bepaalde gevallen werkt de Stichting ook  samen 
met de farmaceutische  industrie. De richtlijnen 
voor dit soort samen werking zijn uiterst strikt.  

Samenwerking is toegelaten indien:
• zij geen promotie bevat voor een welbepaald 
 product of geneesmiddel;
• zij geen exclusiviteit verleent;
• zij Stichting tegen Kanker alle vrijheid geeft.

Meer informatie vindt u op www.kanker.be/farma.

Levensloop 2012
Levensloop is een hartverwarmend en snel 
 groeiend solidariteitsevenement dat gemeen
schappen mobiliseert tegen kanker. 2012 is het 
tweede jaar van Levensloop in België. We ver
zamelden in  totaal 505 Vechters en 257 teams. De 
 opbrengst  bedroeg bijna 500 000 euro. 

Meer informatie hierover vindt u op p. 20 & 21.

Bedankt!

Borstkanker. Een stille vijand.
Ik vecht er al jaren tegen.
Maar ik geef niet op. Nooit.
Al val ik erbij neer.
Ik sta ermee op
en ik ga ermee slapen.
Maar ik heb meer tijd nodig.
En tijd kost geld.
Daarom heb ik je hulp nodig.
Het is niet voor mij.

Hoop ik.

Dokter Alexandra Van Keymeulen bestudeert 

de ontwikkeling van borstkanker om de behandelingen 

doeltreffender te maken.

Borstkanker raakt ons allemaal.
Dankzij wetenschappelijk onderzoek genezen steeds meer vrouwen van borstkanker. Maar nog niet allemaal. 

We willen de geneeskansen blijven verhogen, zodat er hoop is voor iedereen. 

Zeg neen tegen borstkanker: steun ons op www.ikbengeraakt.be of via BE45 0000 0000 8989 (mededeling: ‘geraakt’)

en help mee om iedereen te sparen.

STTKGEN2T015_borstkankercampagne_Flyer_200x257_NL.indd   1 12/09/12   12:18

De volledige lijst van partners vindt u op  
www.kanker.be/partners2012.

Onze bevoorrechte partners 2012 

• Etex
• Brantano
• Deloitte
• Beiersdorf
• AXA Belgium

• Roularta
• Kruidvat
• JC Decaux
• Hilton
• D’Ieteren Car Centers
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GEcONSOLIDEERDE JAARREKENING 2012

Inkomsten
Het totaal van de inkomsten bedraagt  
20 840 974 euro. De belangrijkste bronnen van 
 inkomsten zijn enerzijds giften, goed voor 42,9% 
van dat bedrag, en anderzijds legaten, goed voor 
48%. De andere opbrengsten  vormen 9,1% van 
het totaal en zijn hoofdzakelijk afkomstig van 
 subsidies van het RIZIV voor het beheer van 
 Tabakstop, van sponsors en van de  facturatie 
van  verplaatsingskosten aan patiënten die wij 
 vervoerden (zij krijgen deze kosten terug betaald 
door hun  ziekenfonds). 
Het evenement  Levensloop, dat in 2011 door 
 Stichting tegen  Kanker in België geïntrodu
ceerd werd, was in 2012 goed voor 2,4% van de 
 inkomsten  tegenover 0,6% in 2011. 

Stichting tegen Kanker ontving een financiering 
ter waarde van 375 000 euro van de Etex Group, 
om de onderzoeksprojecten rond  mesotheliomen 
en  andere asbestgerelateerde kankers te 
 ondersteunen. Dit mecenaat zal vier jaar duren. 
 Stichting tegen Kanker financiert er projecten 
rond kankers door asbest mee, voor een totaal 
 bedrag van 3 miljoen euro. 
Wat betreft relaties met bedrijven hanteert 
 Stichting tegen Kanker strenge gedrags regels. Een 
sponsor mag in geen geval meer dan 5% van het 
budget van Stichting tegen Kanker  overschrijden 
en mag ook niet van structurele aard zijn. Voor 

 informatie over een eventuele  samenwerking 
neemt u contact op met Kelly Oste, manager 
 departement Fundraising, op 02 743 37 30.

Verdeling van de lopende inkomsten 2012

Jaarrekening 2012 (in €)
Operationele consolidatie op het niveau van Stichting tegen Kanker

In dit jaarverslag bundelt de naam ‘Stichting tegen Kanker’ 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 2012

Legaten 48%
Giften 42,9%

Andere  
9,1%

Andere inkomsten 
9,1%

Bedrijven 3,5%

Patiënten

vervoer  

1,6%

Tabakstop  
3,9%

Diversen  
0,1%
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Bestemming van de uitgaven 
Het totaal van de lopende uitgaven in 2012 bedraagt 
19 641 888 euro. Deze uitgaven zijn opgesplitst als 
volgt:

•	 De	steun	aan	wetenschappelijk	kankeronderzoek	

bedraagt 8 552 617 euro in 2012.  

Dit bedrag omvat onder meer:

»  6 000 000 euro voor steun aan wetenschappelijk 

onderzoek (projectoproep 2014). 

»  1 036 000 euro werd toegevoegd aan de 10 000 000 

euro reserve die in 2010 en 2011 gemaakt werd om de 

in 2012 geselecteerde onderzoeksprojecten te steunen. 

Het totale bedrag dat toegekend werd aan de financie

ring van wetenschappelijke onderzoeksprojecten loopt 

op tot 11 036 000 euro. 

»  375 000 euro om de onderzoeksprojecten rond me

sotheliomen en andere asbestgerelateerde kankers te 

financieren. 

»  773 255 euro die overeenstemmen met andere weten

schappelijke onderzoekssubsidies toegekend in 2012.

•	 De	sociale	hulp	bedraagt	4	570	219	euro.	 

Daarbij gaat het zowel om activiteiten die Stichting tegen 

Kanker zelf opzet (patiëntenbegeleiding naar zieken

huizen, financiële hulp, de Kankerfoon, psychologische 

begeleiding, schoonheidsverzorging, een bewegingspro

gramma op maat van patiënten, enz.), als om de finan

ciering van projecten georganiseerd door verschillende 

sociale actoren.

De personeelskosten zijn in  bovenstaande  bedragen inbegrepen. 
Het saldo van de lopende  inkomsten ten opzichte van de  lopende uitgaven bedraagt 1 199 086 euro. 
Het resultaat van het boekjaar wordt positief  beïnvloed door een netto financieel resultaat 
van 899 102 euro en door andere opbrengsten voor een bedrag van 3 500 euro. Een terug
name van de voorziening voor waarde vermindering van financiële activa voor een bedrag van  
490 571 euro beïnvloedt dit resultaat positief. 
Een last met betrekking tot een eerder boekjaar werd ingebracht voor 43 721 euro. 
Het uiteindelijke nettoresultaat van 2 548 538 euro wordt toegevoegd aan het patrimonium  
van de Stichting.

Berekening en opdeling van de uitgaven
De uitgaven worden steeds rechtstreeks toe gewezen aan één of verschillende activiteiten. Zo kan de kost van 
een informatiecampagne zijn  verdeeld over de posten ‘informatie’ en ‘fondsen werving’, afhankelijk van hun 
 respectievelijk  belang. Voor elke activiteit gebeurt deze toe wijzing volgens verdelingsprincipes  goedgekeurd 
door de raad van bestuur. De  uitvoering ervan staat onder controle van een onafhankelijk  kabinet van revisoren. 

Volgens hetzelfde principe wijzen we de werktijd van elk personeelslid op jaarbasis toe aan een of meer  specifieke 
activiteiten. Voor 2012 komen we in totaal op 106 935 werkuren, wat overeenstemt met een kost van 3 760 633 
euro. Dit bedrag is de som van 2 971 735 euro (79%) voor de realisatie van de  statutaire doelen, 282 530 euro 
(7,5%) voor de  algemene administratie en 506 369 euro (13,5%) voor fondsenwerving.

Steun aan wetenschappelijk onderzoek
Informatie en gezondheidspromotie

Sociale hulp
Fondsenwervingskosten
Algemene administratiekosten

43,5%

20,5%

23,3%

10,4%

2,3%

Verdeling van de lopende uitgaven 2012

•	 De	kosten	voor	informatie	en	gezondheidspromotie	

bedragen 4 027 841 euro.  

Hieronder vallen de kosten voor Tabakstop, informatie

campagnes, de organisatie van symposia, publicaties  

(zoals folders en brochures), enz.

•	 De	kosten	voor	fondsenwerving	bedragen	10,42%	

van de lopende uitgaven.  

Hier zijn de directe uitgaven van fondsenwerving inbegre

pen, zoals mailings en televisiecampagnes. 

•	 De	puur	administratieve	kosten	bedragen	2,27%	van	

de lopende uitgaven, dit is los van specifieke activiteiten. 
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VASTE AcTIVA

Immateriële en materiële vaste activa
Deze post omvat hoofdzakelijk het gebouw van 
Stichting tegen Kanker aan de Leuvensesteen
weg 479 te 1030 Brussel. Stichting tegen Kanker 
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, vrijwilligers
groepen en andere organisaties.

Vaste activa in naakte eigendom
Deze post omvat goederen (gebouwen en 
 financiële activa) uit erfenissen of giften waarop 
een vruchtgebruik rust. Meestal worden ze pas te 
gelde gemaakt na verloop van het vruchtgebruik.

Andere vorderingen op  
meer dan een jaar
Deze post stemt overeen met een voorschot van 
360 000 euro, toegekend aan de Stichting Kan
kerregister om in de financiering te voorzien van 
het registreren en bijwerken van gegevens om
trent alle kankergevallen in België. 

Geldbeleggingen ter dekking  
van statutaire schulden 
Deze post omvat de gereserveerde geldbeleg
gingen waarmee Stichting tegen Kanker de ver
plichtingen dekt die ze is aangegaan voor we
tenschappelijke onderzoeksbeurzen en sociale 
steunfondsen. De betaling daarvan is immers over 
(meestal één tot vier) jaren gespreid. Het bedrag 
van 36 339 325 euro dekt de lopende verplichtin
gen, die bij de passiva terug te vinden zijn onder 
de rubriek ‘statutaire schulden’. Het bedrag geldt 
als betalingsgarantie voor de medecontractanten. 

GEcONSOLIDEERDE BALANS OP 31/12/2012
commentaar bij de verschillende balansposten

VLOTTENDE AcTIVA

Diverse vorderingen en voorraden
Hier gaat het om bedragen die de Stichting 
nog moet ontvangen voor reeds gefactureerde 
 prestaties, sponsorgelden, enz. We vinden daar 
ook het te ontvangen saldo van het RIZIV, dat ons 
is toegekend in het kader van het beheer van Ta
bakstop (203 784 euro). 

Vorderingen Etex
Deze post omvat het nog te ontvangen saldo voor 
de jaren 20132014. 

Vorderingen op erfenissen 
Deze post slaat op het totaal van de nog te  innen er
fenissen die door de raad van bestuur zijn aan vaard 
of waarvoor Stichting tegen Kanker bij mini sterieel 
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 ver kopen onroerende goederen (huizen, 
 appartementen en gronden) die zijn nagelaten aan 
Stichting tegen Kanker, maar op 31 december 2012 
nog niet waren gerealiseerd. 

Thesauriebeleggingen en  
beschikbare waarden
Buiten de beleggingen voorbehouden voor het 
dekken van de statutaire schulden, bedraagt de 
thesaurie 22 258 398 euro. In navolging van de 
beslissing van de raad van bestuur worden de 
beleggingen beheerd volgens het ‘goede huis
vader’principe. De boekhoudkundige waarde van 
de aandelen is de waarde van hun oorspronkelij
ke verwerving. Indien de waarde op 31 december 
lager is dan de acquisitiewaarde, wordt voor die 
aandelen een provisie voor waardevermindering 
geboekt. Meerwaarde wordt pas geboekt wan
neer ze effectief is gerealiseerd. Op 31 december 
2012 bedroeg de gecumuleerde geboekte waarde
vermindering van de portefeuille 463 765 euro. De 
nietgerealiseerde en nietgeboekte meerwaarde 
kwam uit op 3 478 023 euro.
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PATRIMONIUM

Op 31 december 2012 bedroeg het geconsolideerd patrimonium van 
de Stichting 44 534 085 euro. Dat is 2 548 538 euro meer dan op 
31 december 2011. Dankzij de positieve resultaten van de afgelopen 
jaren is het patrimonium gegroeid, na het volledig nakomen van de 
statutaire verbintenissen. Dit opgebouwde patrimonium garandeert 
het voortbestaan van de initiatieven van Stichting tegen Kanker. Het is 
een fundamenteel element voor de stabiliteit en de kwaliteit van haar 
dienstverlening.

ScHULDEN EN STATUTAIRE  
PROVISIES

Steun aan wetenschappelijk kankeronderzoek en sociale 
hulpverlening
Deze post slaat op het geheel van verbintenissen die Stichting tegen 
Kanker is aangegaan voor steun aan het wetenschappelijk kanker
onderzoek en voor sociale hulpverlening. Het gaat om:

• Definitief toegekende subsidies aan het wetenschappelijk   
 kankeronderzoek, waarvan de betaling gebeurt in schijven,  
 gespreid over verschillende jaren. In totaal gaat het om  
 een bedrag van 17 816 114 euro.

• Het saldo van sociale subsidies en andere subsidies aan derden,  
 nl. 399 385 euro.

• De provisie voor wetenschappelijk kankeronderzoek, bestemd voor  
 de projectoproep 2014, met een totaal hiervoor gereserveerd  
 bedrag van 6 000 000 euro.

• De provisie voor het financieren van onderzoek naar  
 mesotheliomen en andere asbestgerelateerde kankers, voor een  
 bedrag van 1 500 000 euro

• Een provisie voor een bedrag van 750 000 euro voor de Sociale  
 grants. Deze projectoproep wordt in 2013 uitgestuurd. 

• Het saldo van de provisie voor sociale projecten van 2009,  
 nl. 29 395 euro.
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Geconsolideerde jaarbalans  
op 31 december 2012 versus 2011 (in €)

ACTIVA 2012 2011

VASTE ACTIVA

Immateriële en materiële vaste activa 1.816.407 1.868.433

Vaste activa in naakte eigendom 1.256.449 1.228.774

Waarborgen en borgtochten 2.826 2.826

Andere vorderingen op meer dan één jaar 360.000 360.000

Subtotaal 3.435.681 3.460.033

Toegekende geldbeleggingen (ter dekking van statutaire schulden) 36.339.325 34.494.833

Subtotaal vaste activa 39.775.006 37.954.866

VLOTTENDE ACTIVA

Diverse vorderingen en voorraden 378.709 548.563

Vorderingen Etex 1.162.500   

Vorderingen op erfenissen 9.325.158 7.553.218

Geldbeleggingen 19.718.767 16.285.560

Liquide middelen 2.539.631 2.849.117

Te innen interesten 77.233 120.431

Over te dragen kosten 335.406 336.244

Over te dragen kosten Etex 1.162.500   

Subtotaal vlottende activa 34.699.903 27.693.133

TOTAAL ACTIVA 74.474.909 65.647.999

Orderrekening 61.973 61.973

PASSIVA 2012 2011

PATRIMONIUM

Startpatrimonium 4.408.912 4.408.912

Overgedragen resultaat op 1 januari 37.576.635 34.804.709

Overgedragen resultaat van het boekjaar 2.548.538 2.771.926

Patrimonium op 31 december 44.534.085 41.985.548

STATUTAIRE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN

Steun aan kankeronderzoek 17.816.114 10.401.169

Sociale hulp 399.385 526.116

Voorzieningen voor toekomstige statutaire schulden 6.000.000 10.000.000

Voorzieningen voor toekomstige statutaire schulden  Etex 1.500.000 

Voorzieningen voor sociale grants 750.000 375.000

Voorzieningen voor toekomstige sociale hulpverleningsprojecten 29.395 282.904

Subtotaal statutaire schulden en voorzieningen 26.494.894 21.585.188

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

Leveranciers 1.235.836 945.935

Fiscale, sociale en weddenschulden 674.578 629.362

Andere schulden 119.299 133.351

Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten 68.385 155.883

Te boeken boni op erfenissen 185.331 212.732

Over te dragen opbrengsten  Etex 1.162.500 

Subtotaal schulden op ten hoogste één jaar 3.445.929 2.077.263

TOTAAL PASSIVA 74.474.909 65.647.999

Orderrekening 61.973 61.973
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Geconsolideerde resultatenrekening  
op 31 december 2012 versus 2011 (in €)

LOPENDE ONTVANGSTEN 2012 2011

Giften 8.945.839 8.163.212

Legaten 10.007.447 9.597.562

Andere opbrengsten 1.887.688 1.544.060

Totaal lopende ontvangsten 20.840.974 19.304.834

LOPENDE UITGAVEN 2012 2011

Steun wetenschappelijk onderzoek 8.552.617 5.365.738

Sociale hulp 4.570.219 4.994.830

Informatie en gezondheidspromotie 4.027.841 4.361.782

Fondsenwerving 2.045.906 1.893.991

Algemene administratiekosten 445.305 397.247

Totaal lopende uitgaven 19.641.888 17.013.588

COURANT RESULTAAT 1.199.086 2.291.246

ANDERE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2012 2011

Andere opbrengsten 3.500 44.221

Financiële opbrengsten 1.274.541 1.272.949

Financiële kosten 375.439 460.029

Diverse belastingen en taxen 43.721 

Provisie voor waardevermindering financiële activa 490.571  376.461

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 2.548.538 2.771.926
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Nuttige informatie over Stichting tegen Kanker
Historiek
Stichting tegen Kanker verenigt diverse vzw’s onder één noemer die in de loop der tijd in het leven  werden geroepen en 
 verschillende benamingen droegen zoals ‘bond’, ‘werk’, ‘vereniging’ en ‘federatie’. Met de  oprichting van Stichting tegen Kanker 
bestaat er in België voortaan één enkele nationale organisatie voor de strijd tegen kanker: Stichting tegen Kanker. Zij houdt zich 
bezig met de steun aan wetenschappelijk  onderzoek, sociale dienstverlening, informatieverstrekking en gezondheidspromotie. 
Stichting tegen  Kanker werd op 13 december 2004 in een Koninklijk Besluit erkend als stichting van openbaar nut.

Ondernemingsnummer 0873 268 432

Fiscale aftrek: Voor 2012 werden de fiscale attesten afgeleverd door Stichting tegen Kanker.

Tombola’s: Stichting tegen Kanker kreeg de goedkeuring van de FOD Binnenlandse Zaken (KB van 19 december 2010) om 
 tombola’s te organiseren (nr. III/42/CD.585.13405).

Verbonden entiteiten
Belgische Vereniging tegen Kanker, vzw
Leuvensesteenweg 479, B1030 Brussel
Nationaal nummer: 424778440
Oprichtingsdatum: 16/09/1983

Œuvre Belge du Cancer, vzw
Leuvensesteenweg 479, B1030 Brussel
Nationaal nummer: 457127049
Oprichtingsdatum: 4/09/1995
 
Nationaal lidmaatschap
Op nationaal vlak is Stichting tegen Kanker lid van de  
vzw Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF), opgericht in 1996,  
en van de vzw Belgische Netwerk van Stichtingen, opgericht in 2005.

Bijlages

Belgische Federatie tegen Kanker, vzw
Leuvensesteenweg 479, B1030 Brussel
Nationaal nummer: 465910695
Oprichtingsdatum: 20/01/1999
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Als het totaal van uw giften in 2012 minstens 40 euro bedraagt, bezorgt Stichting tegen Kanker u in de loop van het eerste 

 kwartaal van 2012 een fiscaal attest. Voor meer informatie over dit jaarverslag of over de activiteiten van Stichting tegen Kanker 

kunt u contact opnemen met ons via de gegevens hieronder.

Stichting tegen Kanker
Stichting van openbaar nut
Leuvensesteenweg 479 | 1030 Brussel
tel. + 32 2 733 68 68 | fax 02 734 92 50
BE45 0000 0000 8989 | BIC BPOTBEB1
info@stichtingtegenkanker.be | www.kanker.be
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