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Stichting tegen Kanker aan je zijde
Tijdens en na kanker

Alle activiteiten van Stichting tegen Kanker zijn maar mogelijk dankzij de
steun van onze donateurs.

Indien ook jij onze acties graag wil steunen,  
neem dan een kijkje op www.kanker.be/steun-ons, 
of doe een gift op rekening BE45 0000 0000 8989 (BIC BPOTBEB1).

Van hoop naar overwinning!

Leuvensesteenweg 479 • 1030 Brussel
T. 02 733 68 68 • info@kanker.be • www.kanker.be
Steun ons: IBAN: BE45 0000 0000 8989 • BIC: BPOTBEB1

Volg ons op
www.facebook.com/stichtingtegenkanker



3

In de strijd tegen kanker sta je niet alleen

De schok van de diagnose, de behandelingen en hun bijwerkingen, de angst voor de 
ziekte ... Kanker gooit niet alleen het leven van de zieke, maar ook dat van zijn 
naasten compleet overhoop. 

Gelukkig genezen er meer en meer mensen en kan de ziekte steeds beter worden 
behandeld. Het is daarom belangrijk om zieken en hun naasten een kwaliteitsvol leven 
aan te bieden tijdens, maar ook na de ziekte.

Hen zo goed mogelijk begeleiden, is dan ook een van de voornaamste opdrachten van 
Stichting tegen Kanker. In samenwerking met onder meer de ziekenhuizen, medisch 
personeel en vrijwilligers organiseert en/of financiert Stichting tegen Kanker een hele 
reeks activiteiten om dit te kunnen waarmaken.

Want in de strijd tegen kanker sta je niet alleen!
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De aanpak van Stichting tegen Kanker vertrekt vanuit de noden van kanker-
patiënten en hun naasten. Onze acties concentreren zich op de volgende thema’s: 

Preventief Tijdens de behandeling Na de behandeling

• Roken 
• Overgewicht 
• Voeding 
• Lichaamsbeweging 
• Alcohol 
• UV

• Wetenschappelijk onderzoek 
• Lichaamsbeweging 
• Psychologische steun 
• Voeding 
• Onco-esthetiek

• Lichaamsbeweging 
• Voeding 
• Psychologische steun 
• Professionele re-integratie

Stichting tegen Kanker, onze visie
Sinds 1924 is Stichting tegen Kanker op nationaal niveau één van de 
grote actoren op het gebied van kankerbestrijding in België. Als nationale 
en onafhankelijke organisatie kunnen wij de situatie met een brede en 
onafhankelijke blik benaderen, en prioriteiten en te ondernemen acties bepalen. 
Niet alleen zijn we aanwezig in alle regio’s van het land, we maken ook deel uit 
van een uitgebreid internationaal netwerk. 

Onze visie   

Van hoop naar overwinning!

Hoop op een wereld waarin het leven het haalt van kanker: door dankzij onderzoek de 
kansen op genezing te verhogen en ongeneeslijke kankers te herleiden tot chronische 
ziekten, en door dankzij preventie de risico’s te verminderen. Zonder het verbeteren 
van de levenskwaliteit van personen getroffen door kanker uit het oog te verliezen, 
voor, tijdens en na de ziekte.

Wist je dit al? 

85 000

Tussen 1990 en 2014 konden dankzij 
de vooruitgang in het kankeronderzoek 
85 000 extra levens worden gered in 
België.1

Volgens een recent onderzoek naar 
preventie is tot 50% van alle kankers 
te voorkomen.2 

Tot 50%

Tijdens de afgelopen tien jaar hebben 330 000 
personen in België een vorm van kanker overwonnen.  

330 000

1 Website van de Stichting tegen Kanker (2018) 'Onderzoek redt levens… maar hoeveel precies?' laatste update op  
  30/8/2018: www.kanker.be/nieuws/onderzoek-redt-levens-maar-hoeveel-precies. 
2 HEYMACH, J. ET. AL. (2018), Clinical Cancer Advances 2018: Annual Report on Progress Against Cancer From the 
  American Society of Clinical Oncology, in: Journal of Clinical Oncology, januari 2018, pp.1 -27. 
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Op zoek naar antwoorden op vragen over 
de ziekte?

Onze dienst Kankerinfo 

Bij Kankerinfo kun je terecht voor al je vragen over kanker, voor een luisterend oor 
en voor steun. Het team van Kankerinfo bestaat uit gezondheidsprofessionals: 
artsen, psychologen, maatschappelijk assistenten en verpleegkundigen. Zij 
beantwoorden vragen over de medische, psycho-emotionele en sociale aspecten van 
de ziekte, maar ook over de diensten en activiteiten van Stichting tegen Kanker en 
de structuren die de Stichting financiert.
 
Kankerinfo is er niet alleen voor personen getroffen door de ziekte, maar ook voor hun 
omgeving, in de breedst mogelijke zin: familie, vrienden, collega's, leerkrachten enz. 
Via Kankerinfo kan je tevens de informatiebrochures aanvragen die Stichting tegen 
Kanker uitgeeft. Kankerinfo blijft aan je zijde en helpt je beter te begrijpen wat je 
allemaal overkomt. 

Kankerinfo geeft een algemene uitleg, maar stelt geen diagnose, deelt geen namen 
van artsen mee en neemt geen standpunt in over de kwaliteit van een ziekenhuis of 
de noodzaak van een behandeling of product. Jouw behandelende arts en jouw 
medisch team in het ziekenhuis blijven de referentiepersonen voor alle persoonlijke 
informatie met betrekking tot jouw medisch dossier.  

Hoe kun je contact opnemen met Kankerinfo?
Kankerinfo is een gratis dienst voor informatie, ondersteuning en een luisterend 
oor, gefinancierd door Stichting tegen Kanker. Contact opnemen doe je zo:

 • telefonisch (gratis groen nummer) via 0800 15  802, van maandag tot vrijdag, 
van 9 tot 18 uur;

 • via e-mail: kankerinfo@stichtingtegenkanker.be ;
 • via Messenger op de Facebook-pagina van Stichting tegen Kanker.

Onze brochures: voor betrouwbare en begrijpelijke informatie    

Wij bij Stichting tegen Kanker doen er alles aan om ervoor te zorgen dat zieken en 
hun naasten een antwoord vinden op de vele vragen die kanker oproept. 

Stichting tegen Kanker publiceert meer dan 80 brochures rond verschillende thema's:
 • informatie over verschillende types van kanker en hun behandelingen;
 • advies om zo goed mogelijk om te gaan met de ziekte en de behandelingen;
 • tips met betrekking tot preventie en screening;
 • specifieke informatie over stoppen met roken enz.

Hoe vraag je onze gratis brochures aan? 
•  Bestel ze via onze website www.kanker.be/publicaties.
•  Bel Kankerinfo op het nummer 0800 15 802.
•  Onze brochures zijn ook beschikbaar in de infokiosken van ziekenhuizen.

Kankerinfo is een gratis dienst voor informatie, ondersteuning en een luisterend oor 
door zorgprofessionals, gefinancierd door Stichting tegen Kanker.
Contact opnemen doe je zo:
• telefonisch (gratis groen nummer) via 0800 15 802, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 18 uur;
• via e-mail: kankerinfo@stichtingtegenkanker.be;
• via Messenger op de Facebook-pagina van Stichting tegen Kanker.
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Onze website www.kanker.be

De website van Stichting tegen Kanker – kanker.be – bevat preventietips, 
medische en wetenschappelijke informatie, getuigenissen en contact gegevens van 
personen die je kunnen helpen, zoals psychologen of diëtisten gespecialiseerd in 
de behandeling van mensen met kanker enz.
Alle informatie op de website kanker.be is wetenschappelijk gevalideerd en wordt 
regelmatig bijgewerkt.

Kanker.be biedt zonder enige twijfel een antwoord op de meeste vragen en kan je 
gedurende de hele ziekte begeleiden. 
Je kunt er bovendien rechtstreeks publicaties – zoals brochures, ons magazine, 
boeken enz. – bestellen of rechtstreeks downloaden.

Op zoek naar een schat aan informatie over kanker?
Ga dan naar onze website www.kanker.be
 

Ons magazine 'Samen tegen Kanker'

Het doel van het magazine van Stichting tegen Kanker:
 • de acties die Stichting tegen Kanker voert, financiert of ondersteunt bekendmaken. 

Sommige daarvan richten zich tot patiënten, wanneer het gaat over fysieke activiteit 
en beweging bijvoorbeeld, schoonheids behandelingen, ontmoetingsplaatsen voor 
patiënten maar ook Levensloop van Stichting tegen Kanker voor het ruime publiek;

 • het brede publiek informeren over verschillende aspecten van kanker, op een 
wetenschappelijk sterk onderbouwde manier. Je kan informatie vinden over de 
vooruitgang in het onderzoek en de behandeling van kanker;

 • de initiatieven van andere organisaties bekendmaken. Bijvoorbeeld wanneer ze 
ontmoetingsmomenten organiseren voor zieken, hun naasten en iedereen die met kanker 
te maken heeft (bijvoorbeeld via symposia, congressen van partnerorganisaties, ...) enz.

Wil je Samen tegen Kanker graag inkijken of ontvangen?
Je kan de recente nummers van Samen tegen Kanker inkijken en downloaden via de 
website www.kanker.be. Je kan er ook het laatst verschenen nummer bestellen. Het wordt 
je dan gratis toegestuurd. Dit magazine kan je ook aanvragen via Kankerinfo.

Kankerinfo is een gratis dienst voor informatie, ondersteuning en een luisterend oor 
door zorgprofessionals, gefinancierd door Stichting tegen Kanker.
Contact opnemen doe je zo:
• telefonisch (gratis groen nummer) via 0800 15 802, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 18 uur;
• via e-mail: kanker@stichtingtegenkanker.be;
• via Messenger op de Facebook-pagina van Stichting tegen Kanker.
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Wil je een ontspanningsmoment bieden  
aan je zieke kind?
Kanker komt gelukkig niet vaak voor bij kinderen en hun genezingskansen zijn groot. 
Maar toch... de behandelingsperiode vereist een voortdurende medische opvolging en 
is zowel voor de jonge patiënten als voor hun omgeving (familie, vrienden enz.) erg 
zwaar. 

Stichting tegen Kanker biedt aangepaste initiatieven die zieke kinderen de kans 
geven om even op adem te komen. Zo organiseert de Stichting een jaarlijks 
ontmoetingsmoment waaraan kinderen samen met hun gezin kunnen deelnemen.

 • De Familiedag richt zich tot gezinnen met een kind dat kanker heeft. Dit evenement wordt 
één keer per jaar georganiseerd in dierentuin Planckendael en geeft gezinnen de kans om 
samen met hun zieke kind iets leuks te doen en de ziekte een paar uur te vergeten.

 • Kinderkamp Tournesol (in Wallonië) is een verblijf van een week, midden in de natuur, 
voor kinderen en jongeren in behandeling. Een week vol leuke, maar aangepaste 
activiteiten onder toezicht van artsen en verpleegkundigen. Zo kan men de behandeling 
verderzetten zonder dit unieke moment, waar zieke kinderen zo van genieten, al te veel 
te verstoren.

Wil je zieke kind graag 
deelnemen aan Kinderkamp 
Tournesol? Zin om deel te 
nemen aan Familiedag?
Informeer je bij je ziekenhuis. Als het 
ziekenhuis aan deze initiatieven deelneemt, 
kan je daar verdere inlichtingen verkrijgen.

Tabakstop

Stoppen met roken? Dat kan!  

Wanneer iemand zonder hulp probeert te stoppen met roken, bedraagt het risico op 
herval circa 95 à 97%. Zoekt hij hulp, dan verdrievoudigt zijn slaagkans! Zeker de 
eerste weken van een rookstoppoging zijn bijzonder moeilijk; de persoon kampt 
met vele vragen, moeilijke momenten en zelfs angst. 

Op zoek naar een tabakoloog of begeleiding in een groep?  
Neem telefonisch contact op met Tabakstop via 0800 111 00, vul het online formulier 
in of ga naar www.tabakstop.be/hoe-stoppen-met-roken.

Wat doet een Tabakoloog? 
Een tabakoloog is een gezondheidsprofessional, bijvoorbeeld een arts of psycholoog,  
die je kan helpen om te stoppen met roken.

Via Tabakstop vind je alle informatie die je nodig hebt, maar kan je je ook 
voorbereiden op jouw rookstoppoging of genieten van begeleiding. Dit kan via  
de tabakstop-app, chat of telefonische counseling. 

Tabakstop is een dienst van Stichting tegen Kanker. De dienst wordt gefinancierd 
door het Vlaams Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.
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Beter leven met kanker

De ziekte, de behandelingen en hun bijwerkingen, het gezinsleven, de psychologische 
gevolgen van de ziekte ... Het leven van mensen met kanker wordt volledig op zijn kop 
gezet! 
Als ondersteuning van een zorgaanbod gebaseerd op een 'integratieve behandelaanpak' 
van patiënten (namelijk een combinatie van conventionele behandelingen, die uiteraard 
noodzakelijk blijven, en een aantal betrouwbare en veilige alternatieve behandelingen), 
financiert Stichting tegen Kanker welzijnscentra of ondersteuningshuizen die 
samenwerken met een ziekenhuis. Deze centra bieden het praktische, emotionele en 
sociale onthaal dat mensen met kanker zo hard nodig hebben.

Als je even op adem wilt komen, dan vind je er naast de louter medische behandeling 
ook diverse activiteiten zoals massages, ontmoetingen met lotgenoten, beautytips, 
technieken die je helpen om te gaan met de pijn, creatieve ateliers die je de ziekte even 
doen vergeten enz.
Je kunt er terecht om te genieten van zorgen die je beter in je vel doen voelen, je wat 
opbeuren ... Kortom, die je helpen om zo goed mogelijk met kanker te leven!

Benieuwd welke ziekenhuizen deze diensten aanbieden?
Kankerinfo kan je een actuele lijst bezorgen van ziekenhuizen die deze globale 
begeleiding van patiënten aanbieden.

Kankerinfo is een gratis dienst voor informatie, ondersteuning en een luisterend oor 
door zorgprofessionals, gefinancierd door Stichting tegen Kanker.
Contact opnemen doe je zo:
• telefonisch (gratis groen nummer) via 0800 15 802, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 18 uur;
• via e-mail: kankerinfo@stichtingtegenkanker.be;
• via Messenger op de Facebook-pagina van Stichting tegen Kanker.

Wil je je beter voelen tijdens de ziekte?
Stichting tegen Kanker financiert verschillende programma's en initiatieven die 
personen met kanker helpen om zich zowel lichamelijk als geestelijk beter te voelen.

Bewegen om je beter te voelen! 

Als je het afgelopen jaar een behandeling tegen kanker bent begonnen of hebt 
gevolgd, dan voel je je misschien continu moe en lusteloos. Wist je dat aangepaste 
lichaamsbeweging je kan helpen die dip te overwinnen en meer van het leven te 
genieten? In de strijd tegen bepaalde kankers verhoogt voldoende lichaams-
beweging tijdens en na de behandeling zelfs de genezingskansen.  

Stichting tegen Kanker financiert diverse lokale initiatieven die activiteiten op 
maat van personen met kanker organiseren en moedigt ziekenhuizen aan om 
aangepaste bewegingsprogramma's uit te werken. 

Hoe kun je zo'n bewegingsprogramma volgen?
Vraag meer informatie aan je dokter, ziekenhuis, verpleegkundige of oncocoach.
Je kunt ook contact opnemen met Kankerinfo om te weten welke activiteiten in jouw 
buurt door Stichting tegen Kanker worden gefinancierd.

Kankerinfo is een gratis dienst voor informatie, ondersteuning en een luisterend oor 
door zorgprofessionals, gefinancierd door Stichting tegen Kanker.
Contact opnemen doe je zo:
• telefonisch (gratis groen nummer) via 0800 15 802, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 18 uur;
• via e-mail: kankerinfo@stichtingtegenkanker.be;
• via Messenger op de Facebook-pagina van Stichting tegen Kanker.
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Praatgroepen en patiëntenorganisaties om jouw ervaringen te delen

Praten over je angsten en ervaringen kan soms goed doen. Sommige zieken vinden 
het makkelijker om te praten met mensen die hetzelfde meemaken. Zo'n ontmoeting 
kan heel verrijkend zijn. Stichting tegen Kanker geeft jou de gegevens van praat-
groepen en patiëntenorganisaties in de rubriek 'Adressengids'.

Ben je op zoek naar een praatgroep in jouw buurt?
Op onze website vind je snel een praatgroep in jouw buurt: 
www.kanker.be/praatgroepen.
Je kan ook contact opnemen met Kankerinfo voor meer informatie over praatgroepen. 

Kankerinfo is een gratis dienst voor informatie, ondersteuning en een luisterend oor 
door zorgprofessionals, gefinancierd door Stichting tegen Kanker.
Contact opnemen doe je zo:
• telefonisch (gratis groen nummer) via 0800 15 802, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 18 uur;
• via e-mail: kankerinfo@stichtingtegenkanker.be;
• via Messenger op de Facebook-pagina van Stichting tegen Kanker.

Op zoek naar steun?
Een kankerdiagnose zet je leven op zijn kop en maakt bij zowel de patiënt als zijn 
naasten heel veel emoties los. Praten kan opluchten, maar gemakkelijk is dat niet 
altijd. 
Zou je graag eens praten met een professional die naar je luistert, je ondersteunt en 
adviseert? Stichting tegen Kanker biedt psychologische ondersteuning en kan je 
doorverwijzen naar professionals of organisaties in jouw buurt.

Onze psychologen zijn er voor jou

Onder bepaalde voorwaarden kan Stichting tegen Kanker jou en je naasten zelfs 
telefonische psychologische ondersteuning bieden (zes sessies verspreid over een 
periode van zes maanden, verstrekt door psychologen gespecialiseerd in de 
oncologie). Deze dienst wordt volledig gefinancierd door Stichting tegen Kanker.

Benieuwd hoe je die individuele psychologische 
ondersteuning kunt krijgen? 
Neem contact op met Kankerinfo om te weten aan welke voorwaarden je moet voldoen om van 
deze gratis dienst te kunnen genieten: 0800 15 802 – kankerinfo@stichtingtegenkanker.be – 
www.kanker.be/kankerinfo.

Kankerinfo is een gratis dienst voor informatie, ondersteuning en een luisterend oor 
door zorgprofessionals, gefinancierd door Stichting tegen Kanker.
Contact opnemen doe je zo:
• telefonisch (gratis groen nummer) via 0800 15 802, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 18 uur;
• via e-mail: kankerinfo@stichtingtegenkanker.be;
• via Messenger op de Facebook-pagina van Stichting tegen Kanker.
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“Levensloop verandert je leven. Het is 
een beweging die oog heeft voor individuele 
noden, die het tegelijk mogelijk maakt om 
op grotere schaal een solidaire strijd tegen 
kanker te voeren.” 

Cindy Menache, vrijwilligster

Wil je de ziekte graag even vergeten?

Sluit je aan bij Levensloop

Levensloop is een feestelijke beweging die mensen van alle leeftijden samenbrengt. 
Het event wordt georganiseerd in een dertigtal steden in het hele land. De focus ligt op 
solidariteit, samenhorigheid en de steun aan mensen die ziek zijn of ziek zijn geweest 
('Vechters' genoemd). Zij zijn de VIP's van het event. 

Het hele jaar door organiseren vrijwilligers evenementen, infosessies, bijeenkomsten 
van Vechters, praatsessies enz. Als hoogtepunt van dit jaar vol activiteiten organiseert 
elke Levensloop een groots jaarlijks evenement dat 24 uur duurt.  
Die duur symboliseert het gevecht dat patiënten en hun naasten, de klok rond tegen de 
ziekte moeten leveren. 
Teams lossen elkaar 24 uur lang al wandelend of lopend af op een bepaald parcours. 
Maar begrijp ons niet verkeerd: Levensloop is zeker geen wedstrijd! Het is een 
moment van hoop en huldiging waarop Vechters steun vinden bij elkaar en zich 
optrekken aan de solidariteit die ze bij alle deelnemers voelen. Ze ontmoeten elkaar, 
praten over hun ervaringen, lachen en wenen samen en genieten van alle activiteiten 
die ter ere van hen worden georganiseerd. Dat alles in een positieve en hoopvolle sfeer.

Tijdens Levensloop zet de gemeenschap van een stad of gemeente zich in om:
 • zij die de ziekte overleefden of er nog steeds tegen vechten, te huldigen en te vieren;
 • zij die aan kanker overleden zijn te herdenken; 
 • als gemeenschap op te staan en samen de strijd op te nemen tegen kanker.

De Levenslopen zamelen ook geld in om kanker te bestrijden.

Meer weten over Levensloop?
Surf naar www.levensloop.be voor meer informatie, om een Levensloop in jouw buurt te 
(helpen) organiseren of je ervoor in te schrijven. De inschrijving is gratis voor Vechters 
(personen die kanker hebben of hebben gehad).
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Krijg je de medische facturen 
moeilijk betaald?
Hoewel we in België van een uitstekend socialezekerheidsstelsel genieten, worden 
veel medische kosten slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet terugbetaald. 
De ziekte leidt soms tot arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, wat de inkomsten van 
de zieke personen tegelijkertijd fors doet dalen. Voor sommige mensen kan het dan 
heel moeilijk worden om bepaalde kosten te blijven betalen ... 

Als je deze problemen ondervindt, kan Stichting tegen Kanker je, onder bepaalde 
voorwaarden die met je inkomen te maken hebben en afhankelijk van de kosten die 
de ziekte meebrengt, financieel ondersteunen. Deze gerichte hulp wordt geval per 
geval toegekend, op basis van een dossier ingevuld door een maatschappelijk werker 
(van het ziekenhuis, het OCMW, het ziekenfonds ...).

Wil je graag een aanvraag tot financiële steun indienen?
Neem dan contact op met de sociale dienst van je ziekenhuis, je ziekenfonds of het 
OCMW. Zij kunnen je vertellen aan welke voorwaarden je moet voldoen om die financiële 
steun van Stichting tegen Kanker te krijgen en, in voorkomend geval, een 
aanvraagdossier indienen. 

Stichting tegen Kanker
Van hoop naar overwinning!

De missies van Stichting tegen Kanker zijn: 

 • Op de eerste plaats het financieel ondersteunen van de meest veelbelovende 
onderzoeksteams. Om kanker te over winnen is namelijk wetenschappelijk onderzoek 
nodig dat stap voor stap hoop omzet in werkelijkheid, door behandelingsmethodes te 
vinden die de genezingskansen en levenskwaliteit van patiënten verhogen. 

 • Zelf te handelen wanneer dit nodig is, in het bijzonder door psychosociale projecten te 
financieren die de levenskwaliteit helpen verbeteren van mensen getroffen door kanker 
en hun naasten.

 • Alle actoren mobiliseren, want samen kunnen we nog efficiënter werken en nog 
sneller vooruitgang boeken.

 • Informeren door de algemene kennis over kanker, de mechanismen achter de ziekte 
en de behandelingen te vergroten en door onderzoeksresultaten te vertalen naar 
informatie die toegankelijk en begrijpelijk is voor het brede publiek.
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