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Steun aan onderzoek: € 16 594 177
Sociale ondersteuning: € 4 264 586 
Gezondheidspromotie: € 4 901 865 
Fondsenwervingsonkosten: € 2 258 218 
Administratieve onkosten: € 425 505 

15%

17,2%

7,9%

58,3%

1,5 %

Samen tegen kanker!
Uw vrijgevigheid in 2014 Onze acties in 2014

Dankzij u zamelden we in totaal Dankzij uw legaten en giften in 2014
kon Stichting tegen Kanker

investeren in de strijd tegen kanker*in

€ 28 444 351 € 29 334 751

* Onder andere subsidies van het RIZIV voor Tabakstop en sponsoring 

van Etex om onderzoeksprojecten rond asbestgerelateerde kankers 

te ondersteunen.

* Het huidige verschil tussen de inkomsten en uitgaven wordt 

geïnvesteerd in onze toekomstige acties.

Investeren in onderzoek om levens te redden

€ 2 400 000   
voor 8 Belgische 

artsen-onderzoekers 

€ 14 677 468  
voor 67 onderzoeksprojecten             

van Belgische universiteiten

Wetenschappelijke
 projectoproep 2014  

Nieuw initiatief: 
postdoctorale mandaten
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Patiënten en hun naasten begeleiden

Informatie is een wapen tegen kanker

Sociale projectoproep 201311 230 meer dan

1000 
consultaties

Psychologische begeleiding 

€ 749 295  
voor 14 lopende projecten 

1200
deelnemers aan de Rekanto- 

bewegingsactiviteiten

zorgsessies, verstrekt 

door onze 150 

schoonheidsconsulentes 

beantwoorde oproepen en e-mails

in 3 maanden

840   
deelnemers

Kanker voorkomen

Ongeveer  

1000  

bezoekers tijdens  

2  

evenementen 

tegen dikkedarmkanker 

Reuze dikke darmCampagne voor 
zonnepreventie

Duizenden Belgen 

gesensibiliseerd door 

onze huidreddingsbrigade 

Tabakstop

+25%  
telefonische contacten 

(tussen 2012 en 2014)

186 882   
bezoekers op www.tabakstop.be

2070

Informatielijn Kankerinfo

Lancering in oktober 2014 26  
brochures 

ontwikkeld of bijgewerkt

2  
infodagen

Info

Bedankt !

Legaten

Giften (waarvan 8,6% ingezameld dankzij Levensloop)

Andere inkomsten*

90
projecten in financiering in 2014 

(n.a.v. de projectoproepen van 

2010 en 2012)
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De missie van 
Stichting tegen Kanker
De wetenschap boekt vooruitgang, patiënten en hun families genieten een steeds betere begeleiding, screening en 
preventie winnen terrein… En Stichting tegen Kanker speelt een belangrijke rol in elk van deze drie domeinen, in 
alle onafhankelijkheid en transparantie. Bovendien wordt onze expertise nationaal en internationaal erkend. Kanker 
terugdringen? Daar zet het hele team van Stichting tegen Kanker zich op een professionele, enthousiaste en integere 
manier voor in. Samen voor het leven!
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Woord van de voorzitters

Voor de raad van bestuur van de Stichting was 2014  
zowel een jaar van continuïteit als van verandering.

Continuïteit in de eerste plaats, dankzij de onaflatende 
vrijgevigheid van onze donateurs. Hun steun stelt ons in 
staat om onze acties voort te zetten en uit te breiden, 
met de financiering van het kankeronderzoek voorop.

Maar ook verandering, want na een succesvol dubbel 
voorzitterschap gedurende bijna acht jaar besloten 
professor Marc Mareel en professor Michel Symann 
de fakkel door te geven. Uit naam van de gehele raad 
van bestuur en de medewerkers van Stichting tegen  
Kanker willen wij hen hier nogmaals oprecht bedanken 
voor hun inzet.

Continuïteit en verandering tot slot in onze voortduren-
de inspanning voor een degelijk en rechtlijnig bestuur. 
Zo creëerden we in 2014 een auditcomité, dat verant-
woordelijk is voor de anticipatie op de eventuele risi-
co’s waarmee de Stichting te maken kan krijgen. Ook 
hebben we alle van kracht zijnde interne werkingsregels 
en -procedures in een geldig reglement gegoten. Deze 
nauwgezette aanpak is essentieel om het vertrouwen 
van onze donateurs te blijven verdienen.

Kortom: de Stichting is klaar om de uitdagingen van 
2015 samen met u aan te gaan, om nog meer vooruit-
gang te boeken in de strijd tegen kanker.

Veel leesplezier!

Prof. Wilfried De Neve,  Prof. Marc Hamoir,
Voorzitter Voorzitter
 

Woord van de directie

2014 was een intensief jaar. We ontplooiden zoveel 
meer initiatieven binnen elk van onze activiteitsdomei-
nen, maar – in lijn met onze traditie – met de financiële 
steun aan wetenschappelijk onderzoek op kop. Dankzij 
onze donateurs konden we namelijk meer dan 17 mil-
joen euro uitreiken aan Belgische universiteiten, een 
recordbedrag!

Al sinds 1988 steunen we het onderzoek. In 2014 kwam 
daar een belangrijke vernieuwing bij: de postdoctorale  
mandaten. Hiermee kunnen acht Belgische artsen ge-
durende vijf jaar een medische carrière binnen een 
universitaire omgeving combineren met een deeltijdse 
aanstelling als onderzoeker.

Een ander hoogtepunt was de informatielijn Kankerinfo.
Sinds de lancering in oktober 2014 beantwoordden 
we al meer dan 2000 oproepen, wat de noodzaak van 
dit initiatief perfect illustreert. Tevens vierden we de  
10e verjaardag van Tabakstop; in twee jaar tijd verdubbel-
de het aantal begeleidingsgesprekken. Ook Levensloop 
verdient een eervolle vermelding, met 16 evenementen 
en meer dan 37 000 deelnemers werd er in 2014 meer 
dan 2,5 miljoen euro ingezameld. En dit is nog maar een 
greep uit de initiatieven. In dit jaarverslag ontdekt u al 
onze activiteiten. Ze zijn de getuigen van de groei die de 
Stichting doormaakt en die maar mogelijk is dankzij de 
steun van onze donateurs. 

Tot slot zetten we graag nog de inzet van onze mede-
werkers en het groeiend aantal vrijwilligers in de schijn-
werpers. Ook in 2014 gaven zij opnieuw het beste van 
zichzelf.

Samen tegen kanker!

Dr. Didier Vander Steichel,  Luc Van Haute, 
Medisch directeur  Algemeen directeur 

Logistiek team, administratie en IT: Johan Vinck, Boris Boons, Souad Ben Abdelkader, 
Nora Droesbeke, José Ferreira, Vanessa Debaele, Anita De Hertogh en Pierre Voortman

 



Onderzoekers hebben ons nodig, 
nu meer dan ooit
Zonder onderzoek, geen vooruitgang

Fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek* 
zijn samen de motor van vooruitgang in de strijd tegen 
kanker. Daarom is de financiering van kankeronderzoek 
dé topprioriteit van de Stichting.

2014 was wat dat betreft een recordjaar. In tijden van 
financiële crisis en bezuinigingen, wanneer publieke 
middelen schaars zijn en de subsidies van vele andere 
instellingen wegvallen, zijn we er bijzonder trots op dat 
we – dankzij onze donateurs – een nog nooit gezien bedrag 
konden vrijmaken voor het Belgisch kankeronderzoek. 
Kanker is en blijft voor de meeste mensen iets waar ze 
zich zorgen over maken. Hiervan is hun vrijgevigheid 
getuige.

Dankzij de onaflatende steun van onze donateurs en 
dankzij het onderzoek boeken we vooruitgang en is er 
hoop in de strijd tegen kanker!

*Fundamenteel, translationeel en  
 klinisch onderzoek

Fundamenteel onderzoek is erop gericht de 
biologische mechanismen te begrijpen die tot kanker 
leiden en ligt dus aan de basis van vooruitgang in 
de strijd tegen kanker op lange termijn.

Klinisch onderzoek is bedoeld om de effectiviteit 
van methoden ter preventie, opsporing, diagnose 
en behandeling van kanker te verbeteren, zonder 
de levenskwaliteit van de patiënt uit het oog te 
verliezen. De resultaten van dit type onderzoek zijn 
op korte tot middellange termijn zichtbaar.

Het translationeel onderzoek legt de schakel 
tussen beide. Dit type onderzoek maakt dat men 
fundamentele ontdekkingen sneller kan vertalen 
in praktische toepassingen ten voordele van de 
patiënt, maar ook dat men nieuwe fundamentele 
vragen kan formuleren na klinische vaststellingen.

 

ONDERZOEK
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Inzicht in de financiële stromen  
voor het onderzoek

Om de twee jaar (in de even jaren) lanceert de Stichting 
een oproep voor fundamentele, translationele en klini-
sche onderzoeksprojecten. De bedragen die we tijdens 
de uitreiking van de grants toekennen, zijn ingezameld, 
gebudgetteerd en voor langere termijn gereserveerd in 
de twee jaar voorafgaand aan de oproep. De gereser-
veerde fondsen zijn exclusief voorbehouden voor deze 
subsidies.

Na de selectie van wetenschappelijke projecten 
door de wetenschappelijk raden (waarbij de meest  
veelbelovende projecten worden uitgekozen) en na 
de goedkeuring door de raad van bestuur van de 
Stichting, wordt elke nieuwe subsidie in een formele 
overeenkomst gegoten. Bij de ondertekening hiervan 
boeken we het totale bedrag over van de lange- naar 
de kortetermijnreserve. Vervolgens worden de bedragen 
geleidelijk (in halfjaarlijkse termijnen) vrijgegeven, 
naargelang de voortgang van de projecten en dit 
gedurende een periode van twee tot vier jaar.

In de loop van een jaar gaat de Stichting 
dus als volgt te werk:

• van de oprichting van een reservefonds (provisie) 
op lange termijn voor de volgende wetenschappe-
lijke projectoproep;

• over de financiering van de nog lopende onder-
zoeksprojecten (voor een duur van maximaal vier 
jaar) uit het ad hoc kortetermijnreservefonds;

• tot, in de even jaren, de selectie van nieuwe, te sub-
sidiëren wetenschappelijke projecten.
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Grants 2010 Grants 2012 Grants 2014 Grants 2016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Provisie Grants 2010 Provisie Grants 2012 Provisie Grants 2014 Provisie Grants 2016 Provisie Grants 2018

Oproep en selectie  
projecten  2010

Oproep en selectie  
projecten  2012

Oproep en selectie  
projecten  2014

Oproep en selectie  
projecten  2016

Ondertekening  
overeenkomsten

Ondertekening  
overeenkomsten

Ondertekening  
overeenkomsten

Ondertekening  
overeenkomsten

Financiering overeenkomsten  2008

Financiering overeenkomsten  2010

Financiering overeenkomsten  2012

Financiering overeenkomsten  2014

“Sinds 1988  
kende Stichting 
tegen Kanker  

120 miljoen euro 
toe aan  

wetenschappelijk  
onderzoek,  

goed voor in totaal 
792 onderzoeks

projecten!”

Patricia Servais (PhD),  
manager wetenschappelijk departement



2014: een dubbel record!

Recordbedrag voor de nieuwe Grants van 2014
Elke twee jaar lanceert Stichting tegen Kanker een 
projectoproep voor onderzoekscentra van Belgische 
universiteiten en ziekenhuizen. Voor de oproep van 2014 
werd er een enveloppe van 12 miljoen euro gereserveerd. 
Maar gezien de kwaliteit en het groot aantal ingediende 
projecten (250 dossiers in totaal!) besloot de raad van 

Officiële ceremonie uitreiking 
Wetenschappelijke Grants 2014

Stichting tegen Kanker reikte de Wetenschappelijke 
Grants uit op 1 december 2014 tijdens een officiële  
ceremonie in het Paleis der Academiën in Brussel in de 
aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Mathilde.

Recordprovisie voor 2015 en 2016
Eind 2014 maakte de raad van bestuur een bijkomende 
enveloppe vrij van vijf miljoen euro om de aankoop van 
spitsapparatuur voor kankeronderzoek te financieren. 
Die som wordt in de loop van 2015 toegekend. Daarnaast 
werd er eerder in 2014 reeds een provisie gereserveerd 
van negen miljoen euro voor de wetenschappelijke 
projectoproep van 2016 (zie tabel op pagina 7).
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bestuur van de Stichting iets meer dan een miljoen euro 
extra ter beschikking te stellen. Samen met het bedrag 
voor asbestgerelateerde onderzoeksprojecten kwam 
de teller in totaal te staan op meer dan 14 miljoen euro 
voor 67 onderzoeksteams. In de 90 jaar dat de Stichting 
bestaat, is dit de grootste financiële bijdrage ooit.

Nieuwe Grants en  
mandaten 2014

Aantal weerhouden 
projecten

Totaal toegekend bedrag

Wetenschappelijke 
projectoproep (Grants) 
2014

Fundamenteel onderzoek 28 € 8 642 468 

Translationeel en klinisch onderzoek 29 € 4 535 000

Totaal ‘klassieke’ projecten 57 € 13 177 468

Asbestgerelateerd onderzoek 10 € 1 500 000

Totaal Grants 2014 67 € 14 677 468

Postdoctorale  
mandaten

8 € 2 400 000

Nieuw initiatief: postdoctorale mandaten 
Clinici worden vaak geconfronteerd met een lastige 
keuze: zich voltijds toeleggen op het kankeronderzoek 
of op hun klinische activiteiten. Het is steeds moeilij-
ker om beide te doen en dat is jammer, want artsen- 
onderzoekers zijn een cruciale schakel tussen het bed 
van de patiënt en het laboratoriumonderzoek.

Dit is precies waarom de Stichting in 2014 een nieuwe 
steunformule lanceerde. Het doel is om artsen met een 
doctorstitel (PhD) die werken binnen een academische 
structuur (vaak een universitair ziekenhuis) de kans te 
geven om naast hun klinisch werk ook fundamenteel 
en translationeel onderzoek te voeren. Met deze  
mandaten kunnen acht Belgische artsen gedurende 
vijf jaar een medische carrière binnen een universitair  
milieu combineren met een deeltijdse aanstelling als 
onderzoeker.

De Etex Groep schonk opnieuw een bedrag van  
1,5 miljoen euro voor onderzoek naar asbest-
gerelateerde kankers.

Dankzij de steun van donateurs neemt het 
bedrag dat beschikbaar is voor de Grants 
almaar toe 

2008

2010

2012

2014

2006 € 9 219 000

 € 10 240 000

€ 10 832 000
+ €  5 000 000
Spitsapparatuur

€ 12 500 000

€ 14 677 000
+ € 2 400 000  
Postdoctorale  
mandaten



Voortzetting van de financiering van 
projecten geselecteerd in 2010 en 2012

Selectieprocedure: een strenge en objectieve analyse

De Stichting hanteert een strenge, objectieve en transparante selectieprocedure, die we toevertrouwen aan twee 
onafhankelijke wetenschappelijke raden samengesteld uit vooraanstaande onderzoekers uit zowel het noorden als het 
zuiden van ons land. De voorzitters zijn niet afkomstig uit België en elk onderzoeksproject wordt tevens beoordeeld 
door minstens twee buitenlandse experts.

Elk project wordt halverwege de looptijd en aan het einde van de financieringsovereenkomst grondig geëvalueerd. Het 
team moet dan zijn onderzoeksresultaten presenteren en alle uitgaven rechtvaardigen. Indien, maar dat is uitzonderlijk, 
de subsidie niet volledig is gebruikt, wordt het resterende bedrag geretourneerd aan de Stichting en mogelijk voor een 
ander onderzoeksproject aangewend.

Onderzoekstype Fundamenteel
Translationeel en 

klinisch
Asbestgerelateerd Totaal

Aantal lopende  
projecten

50 32 8 90

Totale financiering 
in 2014

€ 2 003 649,81 € 1 017 855,80 € 256 000 € 3 277 505,61

Maar liefst 90 onderzoeksprojecten geselecteerd in 2010 
en 2012 ontvingen in 2014 een financiering van in totaal 
3 277 505 euro. Hier twee voorbeelden.
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De identificatie van nieuwe genetische afwijkingen 
die borstkanker veroorzaken

Professoren Kathleen Claes, Gert Matthijs en 
Jacques De Grève 
Instellingen: Universiteit Gent – KU Leuven – 
Universitair Ziekenhuis Brussel
Translationeel en klinisch onderzoek
In 2012 toegekend bedrag: 250 000 euro
Duur: 3 jaar

Borstkanker treft in België ongeveer één vrouw op 
negen. Maar het risico ligt veel hoger in families met 
een genetische aanleg. Dit onderzoeksproject is een 
samenwerking tussen drie universitaire ziekenhuizen. 
De onderzoekers trachten nieuwe technieken te vinden 
om genetische mutaties te identificeren bij patiënten 
met een familiegeschiedenis van borstkanker, maar bij 
wie geen mutatie in BRCA1- of 2-genen is aangetoond. 
Het doel is de behandeling verbeteren, maar ook om 
borstkanker te voorkomen bij verwanten met die erfe-
lijke afwijking.

De complete lijst van alle lopende projecten vindt u op 
www.kanker.be/gesteunde-projecten. 

Wetenschappelijke raad ‘Klinisch en translationeel 
onderzoek’ (per 31/12/2014)

Professor Thierry Philip, voorzitter
Centre Léon Bérard (Lyon, Frankrijk)

Professor Ahmad Awada
Institut Jules Bordet, Brussel

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 Gert De Meerleer
Universiteit Gent

Professor Ivo De Wever
KU Leuven

Professor Patrick Flamen
Institut Jules Bordet, Brussel

Professor Vincent Grégoire
Université catholique de Louvain

Professor Geneviève Laureys
Universiteit Gent

Professor JeanPascal Machiels
Université catholique de Louvain

Professor Chris Verslype
KU Leuven

Wetenschappelijke raad ‘Fundamenteel onderzoek’ 
(per 31/12/2014)

Professor Anne DejeanAssémat, voorzitter
Institut Pasteur (Parijs, Frankrijk)

Professor Geert Berx
Universiteit Gent

Professor Cédric Blanpain
Université libre de Bruxelles

Professor Marc Bracke
Universiteit Gent

Professor JeanJacques Cassiman
KU Leuven

Professor Olivier Feron
Université catholique de Louvain

Professor Agnès Noel
Université de Liège

Professor Johan Swinnen
KU Leuven

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 vorming van uitzaaiingen tegengaan

Professor Pierre Sonveaux
Instelling: Université catholique de Louvain
Fundamenteel onderzoek
In 2012 toegekend bedrag: 195 000 euro
Duur: 3 jaar

In 2014 testte het team van professor Pierre Sonveaux een 
stof die in staat bleek te zijn om – bij muizen – de vorming  
van metastasen op van origine menselijke tumoren  
te voorkomen. De resultaten moet men nog valideren bij 
andere kankergezwellen, maar de hoop is groot. Uitzaai-
ingen zijn immers verantwoordelijk voor de meeste sterf- 
gevallen ten gevolge van kanker! Een bijkomend pluspunt: de 
substantie werd al doorontwikkeld door de farmaceutische  
industrie voor fase II-trials bij mensen met de ziekte van 
Parkinson en hepatitis C. Dit betekent dat de stappen die 
voorafgaan aan testen op mensen reeds succesvol zijn  
afgerond en men mogelijk relatief snel klinische proeven 
kan voorstellen aan kankerpatiënten.

Professor Sonveaux vertelt u graag meer over zijn 
onderzoek in het video-interview op 
www.kanker.be/vragen-rond-kanker.



Kankers in België: incidentie en overleving

De grote sprongen in de strijd tegen kanker

Bron: Stichting Kankerregister. *Cijfers 1999-2003 en 2004-2008 voor Vlaanderen. 

**Oncogenen zijn een categorie genen die celdeling stimuleren.

***Suppressorgenen remmen celdeling.

1895

1943

1953

1971

1976

1986

1990

1997
1998

2000

2003

2004

2008

2014

Eerste proeven met radiotherapie op tumoren

Ontdekking van de chemotherapie

Ontdekking van de structuur van DNA-moleculen

Bewijs geleverd dat het angiogeneseproces  
tumoren voedt en doet groeien

Ontdekking van het eerste oncogen (Scr)**

Kloning van het eerste tumorsuppressorgen (Rb)***

Rol aangetoond van BRCA1-mutaties bij sommige  
vormen van borstkankers

Immunotherapie: vermarkting van verschillende 
monoklonale antilichamen (MabThera, Herceptin, enz.)

Robotchirurgie maakt een doorbraak binnen de oncologie

Volledige sequencing van het menselijk genoom

Ontwikkeling van een preventief vaccin tegen de 
belangrijkste papillomavirussen, verantwoordelijk voor  
de ontwikkeling van baarmoederhalskanker

Lancering van het eerste Nationaal Kankerplan in België

Aankondiging van de aanstaande oprichting van het 
eerste protontherapiecentrum in België

Relatieve vijfjaarsoverleving in %, 
alle kankers samen (VS 19752009)

Bron: Surveillance, Epidemiology, and End Results Program, 1975-

2009, Division of Cancer Control and Population Sciences, National 

Cancer Institute, 2009.

Relatieve overleving – De overleving bij kanker, waarbij men abstrac-

tie maakt van andere mogelijke doodsoorzaken, berekent men aan de 

hand van overlevingstabellen. Om de relatieve overleving te kennen, 

vergelijkt men het percentage kankerpatiënten dat op een bepaald 

tijdstip kanker overleeft (alle doodsoorzaken samen) met het percen-

tage overlevenden op datzelfde moment binnen een vergelijkbare 

groep van individuen die niet getroffen zijn door kanker.

50
19751977 19841986 19962004 20032009

60

50%

70

%

54%

66%

68%

Andere wetenschappelijke initiatieven 
ondersteund in 2014

Behalve de echte onderzoeksprojecten ontvangen ook 
de volgende wetenschappelijke initiatieven financiële 
steun van de Stichting:

• De European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC).

 Deze internationale wetenschappelijke vereniging 
gebaseerd in Brussel ontwikkelt, coördineert en 
promoot klinisch onderzoek in heel Europa. In 2013 
werd er een nieuwe overeenkomst ondertekend 
voor drie jaar (3 x 130 000 euro).

• De creatie van een Belgisch register van hemato- 
poëtische stamceltransplantatie, een project 
van de Belgian Haematological Society en Stichting 
Kankerregister. 

 In 2013 is hiervoor een nieuwe overeenkomst  
ondertekend voor twee jaar (2 x 61 000 euro).

• De Familial Adenomatous Polyposis Association 
(FAPA).

 De nieuwe overeenkomst werd ondertekend in 
2012 voor drie jaar (3 x 130 000). FAPA geniet ook  
logistieke ondersteuning van Stichting tegen Kanker 
(gebruik van lokalen).

FAPA is een twintigtal jaar geleden opgericht als 
wetenschappelijke vereniging (vzw) door artsen van  
verschillende universitaire ziekenhuizen in ons 
land met als doel: erfelijke vormen van endel- en 
dikkedarmkanker voorkomen en de levenskwaliteit 
van mensen met familiale adenomateuze polypose 
(FAP) verbeteren. Omdat een multidisciplinaire aan-
pak hiervoor cruciaal is, werken specialisten uit 
verschillende disciplines samen aan dit project  
(o.a. gastro-enterologen, chirurgen, genetici, oncologen 
en pathologen). Recent heeft FAPA haar activiteiten 
uitgebreid naar families met het Lynchsyndroom (erfe-
lijke niet-polyposis dikkedarmkanker).

FAP en het syndroom van Lynch zijn twee erfelijke 
aandoeningen die een verhoogde kans geven op de 
ontwikkeling van dikkedarmkanker. Een adequate pre-
ventiestrategie verbetert de overlevingskans van de 
getroffenen.

Met de steun van Stichting tegen Kanker realiseert 
FAPA haar doelstellingen op verschillende manieren, 
namelijk door:
• een nationaal register te beheren met als doel 

om alle families getroffen door FAP of door het  
Lynchsyndroom – anoniem – te registreren, ten-
einde bij te dragen aan nationaal en internationaal 
wetenschappelijk onderzoek. (Momenteel werken 
bijna alle Belgische ziekenhuizen mee aan deze  
registratie);

• informatie over de aandoening te verstrekken aan 
patiënten en hun families; 

• ondersteuning te bieden aan artsen om families op 
te sporen en patiënten op lange termijn regelmatig 
en blijvend op te volgen;

• zelfhulpgroepen voor patiënten en hun families te 
ondersteunen.

FAPA is tevens de auteur van verschillende wetenschap-
pelijke publicaties en neemt regelmatig deel aan stu-
dies. Voor meer informatie: www.belgianfapa.be.

De raad van bestuur van FAPA bestaat uit een groep van 
14 artsen uit verschillende disciplines, allen actief in het 
domein van FAP en het Lynchsyndroom. Aan het hoofd:

Professor E. Van Cutsem, voorzitter

UZ Leuven, gastroenterologie

Professor D. Franchimont, ondervoorzitter

Erasmus Ziekenhuis, gastroenterologie

Professor D. Léonard, algemeen secretaris

Cliniques universitaires StLuc, abdominale heelkunde

Professor S. Laurent, penningmeester

UZ Gent, gastroenterologie
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68% van  
de vrouwen  
is vijf jaar 
na hun 
kankerdiagnose  
nog in leven

Meer dan  

60% van 
de kankers 

stelt men 
zowel bij  
mannen als  
vrouwen vast na  

de leeftijd van  
60 jaar

De 
vijfjaars-

overleving 
voor alle  

kankers samen  
is bij mannen 
de afgelopen 
tien jaar  

ge stegen van   

55 naar 

 61%* 

De vijfjaars-
overleving  

voor alle 
kankers samen 
is bij vrouwen de 
afgelopen tien 
jaar gestegen 

van  65 naar 

68% *

59% van  
de mannen   
is vijf jaar na  
hun kanker -
diagnose nog  

in leven

5 
JAAR

5 
JAAR



Patiënten en hun naasten  
hebben ons nodig
Psychologische coaching via de telefoon: 
een pilootproject

Stichting tegen Kanker biedt al jaren psychologische 
steun aan kankerpatiënten en hun naasten. Hierbij 
proberen we steeds zo goed mogelijk in te spelen op men-
sen hun behoeften. Zo hebben we in 2014 een piloot-
project opgestart rond psychologische begeleiding via 
de telefoon. Het grote voordeel hiervan is de toegan-
kelijkheid. Veel mensen zullen immers sneller naar de 
telefoon grijpen dan daadwerkelijk naar een psycholoog 
gaan. Een pilootproject in 2014 toonde het belang aan 
van deze manier van hulpverlening voor personen die er 
alleen voor staan of beperkt mobiel zijn, maar ook voor 
mensen die voor het eerst psychologische hulp zoeken.

Het pilootproject is gebaseerd op het stepped care- 
principe (ook wel getrapte zorg genoemd), een model 
dat zeer bekend is in de wereld van psychosociale bege-
leiding. Volgens dit principe biedt men de patiënt in eerste 
instantie basishulp aan, om over te gaan op intensievere 
begeleiding in functie van de behoeften van de patiënt 
tijdens bepaalde momenten in zijn behandeltraject. 
Verschillende studies toonden immers aan dat een te 
breed aanbod, dat de vraag overschrijdt, niet in het  
belang is van de patiënt, omdat dit het herstel van de  
autonomie daarna verstoort. De aanpak van de dienst 
Kankerinfo is gebaseerd op hetzelfde principe (zie p. 24).

Goed gesprek, beter gevoel 

Parallel aan dit pilootproject hielden we ook de face- 
to-face gesprekken met ervaren psychologen in stand.  
In 2014 financierde de Stichting meer dan 1000 
consultaties. De gesprekken worden altijd gevoerd 
op aanvraag en ter aanvulling van de psychologische  
ondersteuning beschikbaar in het ziekenhuis. 

 

SOCIALE  
DIENSTVERLENING
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De Sociale Grants blazen hun eerste kaarsje uit

In december 2013 kende de Stichting haar eerste Sociale 
Grants toe voor projecten die de zorg van patiënten en 
hun naasten verbeteren. Veertien initiatieven deelden 
een enveloppe van 750 000 euro voor twee jaar. We zijn 
nu halverwege die termijn. Hier twee voorbeelden.

Sociale Grants: € 750 000 voor 14 projecten

Hypnose bij jonge kankerpatiënten
Dienst pediatrische hematologie en oncologie, 
Clinique de l’Espérance, CHC Liège
Dit project maakt gebruik van verschillende hypnose- 
technieken als aanvulling op de psychologische,  
medische en sociale ondersteuning van kinderen met 
kanker en hun families. Een arts en twee psychologen 
volgden een opleiding in het gebruik van hypnose. Daar-
na werd de techniek geïntroduceerd voor pijnbehande-
ling tijdens medische ingrepen en behandelingen, en als 
instrument om de angst en stress bij kinderen en hun 
familie te verminderen. Wat het welzijn van de patiënt, 
de gemoedsrust van de familie en de voordelen voor het 
behandelteam betreft, zijn de resultaten bemoedigend. 
In 2015 komen zelfhypnose, vooral voor tieners en ouders, 
en de ontwikkeling van didactisch materiaal aan bod.

Professionele re-integratie: patiënten informeren en 
ondersteunen
SintAugustinusziekenhuis Antwerpen
Patiënten aan het einde van hun kankerbehandeling 
succesvol helpen terugkeren naar hun professionele  
leven, dat is het doel van dit project. Om dit te bereiken, 
moest men eerst de algemene opvattingen rond pro-
fessionele re-integratie en de factoren die daarop van 
invloed zijn in kaart brengen. Parrallel aan die studie 
werd een gestructureerde begeleidingsprocedure van 
patiënten gemodelleerd, te beginnen in het ziekenhuis 
en indien nodig vervolgens bij de VDAB (Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). In fe-
bruari 2015 volgt het pilootproject.

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
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Steun voor onderzoekers in wording

In 2014 lanceerde Stichting tegen Kanker haar eerste editie van de Thesisprijs. Hiermee willen we studenten 
aanmoedigen om hun onderzoek naar kanker voort te zetten. Er waren twee categorieën: humane en exacte 
of (bio)medische wetenschappen. In totaal werd er 3000 euro toegekend aan vier studenten.

www.kanker.be/nieuws/thesisprijs-2014

"Een pilootproject 
heeft het nut  

van telefonische 
psychologische 

begeleiding 
aangetoond."

Katlijn Sanctorum,  
projectmanager van het departement 

sociale dienstverlening 



Rekanto, bewegen om u beter te voelen

Rekanto is een bewegingsprogramma op maat van 
mensen met en vlak na kanker. In 2014 namen er  
bijna 1200 patiënten aan deel. In juni 2014 werden er 
als proefproject bijkomende activiteiten opgenomen in 
het aanbod. Dit na een onderzoek van de Stichting in 
2013 waaruit bleek dat er vraag was naar meer à la carte  
fysieke activiteiten. www.rekanto.be

Bekijk de Rekanto-video op www.rekanto.be.

Goed verzorgd, beter gevoel

Bijna 150 schoonheidsconsulentes boden vrijwillig hun 
diensten aan in 87 ziekenhuizen met een oncologisch 
zorgprogramma. Zij volgden allen een specifieke  
opleiding. In totaal vonden er 11 200 schoonheids- 
en welzijnssessies plaats. Daarnaast hebben we ruim 
8200 exemplaren verspreid van onze gids Goed  
verzorgd, beter gevoel. www.kanker.be/welzijn
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De begeleiding van jonge patiënten en hun 
families

Familiedag in Planckendael
Elke eerste zondag van oktober organiseren Stichting  
tegen Kanker en de Mechelse vzw Nationale Kinderkanker-
dag met de steun van het dierenpark Planckendael een 
grote Familiedag. Dit jaar namen 155 kinderen met kanker 
en hun families – in totaal bijna 650 personen – aan het uitje 
deel. www.kanker.be/kinderkankerdag 

Kinderkamp Tournesol
In juni vond de 26ste editie van Kinderkamp Tournesol plaats. 
48 kinderen en jongeren waren van de partij. Samen met 
de monitoren en een vrijwillig medisch team genoten ze 
van een ontspannen week in Spa. Dit kamp organiseert de 
Stichting enkel in Wallonië, omdat er in Vlaanderen al ver-
gelijkbare initiatieven bestaan. 
www.cancer.be/camp-tournesol

Het contactboekje: een persoonlijke gids bij kanker
Het contactboekje is bedoeld voor jongeren tussen 15 en  
25 jaar en wordt verspreid in verschillende ziekenhuizen 
in ons land. Het boekje biedt hen een houvast tijdens het 
hele kankertraject. Het bevat onder meer een agenda,  
verschillende opvolgfiches, informatie over de ziekte en 
over de behandelingen en medische onderzoeken. 
www.kanker.be/contactboekje-jongeren

Een stukje theorie: 
kanker, behandelingen en 

bijwerkingen

Een masker aanbrengen, de 
handen masseren, make-up 

aanbrengen

Psychosociale 
begeleiding

In de praktijk Kleurkeuze Bekwaamheidsproef en uitreiking 
van de certificaten: welkom aan onze 

nieuwe schoonheidsconsulentes!

Welke producten gebruiken 
voor de gevoelige huid van 

patiënten?

Samenvatting van een 
complete verzorging

Ziekenhuis- Wat bij haaruitval? De laatste les

Beroepsopleiding 
vrijwillige schoon-
heidsconsulentes

10
maart

17
maart

31
maart

28
april

12
mei

27
mei

24
maart

23
april

05
mei

20
mei

03
juni

Fitness, dé nieuwe Rekantoactiviteit!

Wat?  
Een proefproject waarbij patiënten zich gratis 

kunnen inschrijven bij een fitnessclub en vrije 

toegang krijgen tot fitness- en groepslessen. 

Dit alles begeleid door professionals.

Wie?  
50 patiënten in of het jaar volgend op hun be-

handeling.

Waar? 
In de fitnesscentra Fit for Fun in Eigenbrakel en 

Fitality te Aartselaar.

De resultaten?  

Positief! Fitness zit nu in het basisaanbod van 

Rekanto.

hygiëne

 
Assia Maalmi, Margaux Devillers en 

Sabine Ortmans, 
coördinatrices sociale projecten

 

COntaCtbOekjeJouw persoonlijke gids bij kanker
�	Een agenda en invulkaarten�	Informatie om de ziekte beter te begrijpen�	Een plaats voor je vragen, ideeën, bedenkingen ...



Het publiek heeft ons nodig

Voorkomen is beter dan genezen

2014, een mediageniek jaar…
De geschreven pers, radio, tv, internet... Stichting 
tegen Kanker genoot in 2014 heel wat media-
aandacht. Experts van de Stichting werden dan ook 
geregeld uitgenodigd om hun kennis te delen, wat 
bewijst dat we worden gezien als een betrouwbare, 
kwalitatieve en wetenschappelijk gevalideerde infor  -
matie bron voor zaken rond kankerpreventie, zoals 
gezonde voeding, zonne- en tabakspreventie.

Omgekeerd kan de Stichting rekenen op de media om 
haar preventieboodschappen breed te verspreiden. Een 
communicatie die letterlijk levens kan redden, omdat 
men met een gezonde levensstijl vele vormen van 
kanker kan voorkomen.

... Maar ook een jaar van onzekerheid
Tabakstop is de enige dienst van Stichting tegen Kanker 
die niet alleen afhankelijk is van de vrijgevigheid van 
onze donateurs, maar voor een groot deel ook van 
financiering door de overheid. In het kader van de 
zesde staatshervorming werd het Verslavingsfonds 
echter overgeheveld van het federaal niveau naar de 
Gemeenschappen. Hierdoor was er het hele jaar 2014 
veel onzekerheid – en ongerustheid – over de verdere 
financiering van de dienst Tabakstop, die elk jaar veel 
mensen helpt om te stoppen met roken.

De Vlaamse en Franstalige overheden hebben hun steun 
bevestigd. Brussel nog niet, maar het lijkt erop dat dit 
de goede kant uitgaat. Wordt vervolgd.

 

PREVENTIE

Huidkankerpreventie: noodzakelijk!

In België stelde men in 2012 circa 30 000 nieuwe 
gevallen van huidkanker vast. Dit getal stijgt elk jaar 
en dat is voornamelijk te wijten aan het toegenomen 
aantal zonvakanties en zonnebankgebruik. Het publiek 
blijft het risico op huidkanker blijkbaar onderschatten 
en beschermt zich daardoor niet voldoende tegen 
uv-stralen. Daarom is het primordiaal dat we onze 
sensibiliseringscampagnes kunnen voortzetten.

Honderden scholen in 2014
In maart 2014 lanceerden we voor het derde jaar op rij 
de schoolcampagne Slimmer in de Zon. Naar schatting 
kunnen we immers 90% van de huidkankers voorkomen 
indien we ons vanaf de kindertijd goed tegen uv-stralen 
beschermen. 
www.kanker.be/zonneslimmeschool

Spraywatch: onze huidreddingsbrigade in actie
“Een beschermde huid is een mooie huid”, luidde 
de boodschap van de Stichting tijdens haar 
zonnepreventiecampagne van 2014. De doelgroep: 
jongeren tussen 15 en 35 jaar. Veel jongeren hechten 
immers belang aan hun uiterlijk en zoeken bewust 
de zon op voor een bruiner kleurtje. Dit gaat echter 
ten koste van hun gezondheid en uiterlijk op latere 
leeftijd (de huid veroudert veel sneller door te veel 
zon). Gelukkig bewaakte onze huidreddingsbrigade in 
de zomer acht stranden en recreatiegebieden in het 
land, gewapend met armen vol parasols, zonnebrillen, 
zonnebrandcrème, informatiefolders en een quiz op 
tabletcomputers.

Om de actie kracht bij te zetten, liep er tegelijkertijd een 
Facebook- en Youtube-campagne met een videoparodie 
op de beroemde Amerikaanse televisieserie Baywatch. 
De bekende Belgen Lesley-Ann Poppe (model en 
televisiepersoonlijkheid) en Sophie Pendeville (pre sen-
tatrice op RTL-TVI) speelden twee van de hoofdrollen. 
Om de 15 tot 35-jarigen aan te spreken, was de toon 
humoristisch, maar de preventieboodschap daarom 
niet minder serieus!
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"Afgelopen zomer verspreidde onze 

huidreddingsbrigade 2600 promotietassen, 

3000 zonnebrillen, 5300 tubes 

zonnebrandcrème en 7900 flyers  

met preventietips."

Brigitte Boonen, projectcoördinatrice zonnepreventie

De Stichting tegen Kanker en de media: een win-winrelatie. 

Hier werd dokter Anne Boucquiau, manager van ons departement 

preventie, uitgenodigd voor de uitzending Pour ou contre op RTL TVI.



Tabakstop
Stoppen met roken, het kan!

Tabakstop is een team van 30 Nederlands- en Franstalige  
tabakologen. Aan de andere kant van de lijn zitten dus 
geen doorsnee vrijwilligers, maar echte gezondheids-
professionals. Alle psychologen, artsen en verpleeg- 
kundigen van Tabakstop volgden een aanvullende,  
interuniversitaire opleiding tabakologie.

Tussen 2012 en 2014 nam het aantal telefonische 
contacten toe met 25%. De spontane oproepen naar 
Tabakstop bleven relatief stabiel sinds januari 2011, de 
datum waarop alle sigarettenpakjes het nummer van 
Tabakstop verplicht moesten vermelden. De persoonlijke 
coachinggesprekken daarentegen zijn in twee jaar tijd  
bijna verdubbeld. Bij dit programma belt een vaste coach 
de ingeschrevene op vooraf afgesproken tijdstippen voor 
rookstopondersteuning en -advies. 

Het aantal unieke bezoekers op de site www.tabakstop.be 
kende eveneens een opmerkelijke groei. In 2014 haalde 
de site 186 882 unieke bezoekers: 100 155 aan Neder-
landstalige kant, 84 800 aan Franstalige kant en 1927 op 
de Duitstalige pagina’s.
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Een bundeling getuigenissen
De Werelddag zonder tabak van 31 mei 2014 markeerde  
de tiende verjaardag van Tabakstop. Een uitgelezen 
moment om onze ervaringen te delen via enkele  
levensechte en interessante getuigenissen. Tien mensen 
die gebruikmaakten van Tabakstop om te stoppen met 
roken, vertelden hun verhaal aan journaliste Françoise 
Raes, onder het oog van de getalenteerde Belgische  
fotograaf Jimmy Kets.

De rode draad in alle verhalen: de ernst van een tabaks- 
verslaving en het moeilijke parcours dat al onze bellers 
moeten afleggen om te kunnen stoppen. Dr. Vincent 
Lustygier, tabakoloog en psychiater gespecialiseerd in 
tabaksverslaving, vertelt in de publicatie meer over de 
verraderlijke drug nicotine. Beleidsmakers en openbare 
bibliotheken ontvingen een gratis exemplaar van de 
bundeling ontroerende en onthullende getuigenissen. 
De publicatie is tevens beschikbaar via
www.tabakstop.be/nieuws/10everjaardag-tabakstop. 

De campagne Vertel het ons  
In september lanceerde Stichting tegen Kanker de 
nieuwe Tabakstop-campagne Vertel het ons, gebaseerd 
op de solidariteit tussen ex-rokers.

Mensen die zijn gestopt met roken, hebben – ook al zijn 
ze ondertussen hervallen – immers nuttige tips voor 
anderen. Door hun verhalen te lezen of te horen, en te 
weten wat anderen hun motivatie en trucs zijn geweest 
om te stoppen, vindt iemand anders misschien de moed, 
kracht en inspiratie om sigaretten te weerstaan. 
En… om het vol te houden.

Stichting tegen Kanker moedigt iedereen aan om zijn 
ervaringen te delen door een korte tekst of video-
boodschap te posten op www.tabakstop.be.

Facebook, een stophulpmiddel
De Facebook-pagina’s van Tabakstop worden geani-
meerd door verschillende van onze tabakologen. Het 
is tevens een forum waar rokers en ex-rokers tips en  
ideeën kunnen uitwisselen.
facebook.com/tabakstop

Tabakstop-campagnes
Opnieuw werden er in het hele land televisie- en radio-
campagnes uitgezonden. Met de steun van de Federatie 
Wallonië-Brussel genoot Tabakstop gratis zendtijd op de 
Franstalige tv-zenders.

 

Suzanne Gabriëls, manager tabakspreventie, was zeer gelukkig  de 

Caviarprijs te mogen ontvangen.

Bekijk de video op www.tabakstop.be/nieuws/2014.

Régine Colot en Christine Plets, tabakologen

IT/telefonieprogramma van Tabakstop wint 
prestigieuze Caviar
Voxtron (nu Enghouse), een bedrijf gespecialiseerd 
in multimediaoplossingen voor callcenters, imple-
menteerde een nieuw IT/telefoniesysteem bij Tabakstop 
dat de tabakologen aan de lijn alle voordelen en moge-
lijkheden biedt van een echt callcenter, maar dan aan 
huis. Hiermee won Stichting tegen Kanker een Caviar in 
de categorie Best Use of Technology.

Een Caviar winnen is een hele eer binnen de contactcen-
tersector. Stichting tegen Kanker is dan ook bijzonder 
trots op de prijs, een erkenning van de professionaliteit 
waarmee de Stichting de werking van de dienst Tabak-
stop beheert. Tabakstop ontving niet alleen een Caviar 
in de categorie Best Use of Technology, maar werd ook 
tweede in het algemeen klassement, net na Luminus.

Voorbeeldig gestopt
“Mijn leven zonder tabak”

Jouw ervaring kan een ander helpen. 
Deel ze op www.tabakstop.be.

Gestopt met roken? Proficiat! 
Wat deed jij op moeilijke momenten?

Vertel het ons

Met steun van de overheid

Een initiatief van

STK_tabakstop_2014_ad_BT_130x150_nl.indd   1 12/09/14   10:42

Bekijk de tv-campagnes van Tabakstop op 

www.tabakstop.be/tvcampagne.www.tabakstop.be

0800 111 00



Een ander opvallend 
punt: twee op drie Belgen 
is voorstander van een 
rookverbod in de wagen. 
Zelfs onder rokers is 55% 
vóór. Uit die cijfers blijkt  
een brede maatschap pe-
lijke consensus. 
Het onderwerp werd dan 
ook gretig overgenomen 
in de media en was het 

voorwerp van een publiek debat in de herfst van 2014. 
Wat nog meer is: ook autoverengingen stonden open 
voor de discussie, terwijl die doorgaans sterk gekant zijn 
tegen zulk verbod. Voor het eerst informeerde de VAB 
(Vlaamse Automobilisten Bond) leden over de gevaren 
van roken achter het stuur.
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Tabaksenquête: het aantal rokers 
mindert niet

Elk jaar voert Stichting tegen Kanker een enquête om 
te peilen naar de houding van Belgen tegenover tabak. 
Hier enkele markante feiten uit de bevraging van 2014. 
De volledige resultaten vindt u op 
www.kanker.be/rookenquêtes.

Ontdek de binnenkant van uw darmen!

Dikkedarmkanker is de tweede belangrijkste doods- 
oorzaak door kanker bij mannen en de derde bij vrouwen. 
In België loopt er een opsporingsprogramma. Nu nog al 
onze medeburgers overtuigen om hieraan mee te doen!

Op zaterdag 8 maart 2014 voerde Stichting tegen 
Kanker  een ludieke actie om het publiek te sensibiliseren 
over endel- en dikkedarmkankerscreening. Dit in 
samen werking met de volgende partners: de vzw 
Stopdarmkanker, het Centrum voor Kankeropsporing, 
Domus Medica, de Vlaamse Vereniging voor Gastro-
Enterologie, het Centre Communautaire de Référence 
pour le dépistage des cancers, de vzw Question Santé, 
de Société Royale Belge de Gastro-entérologie, de 

2 op 3 Belgen is voorstander 
van een rookverbod in de wagen

"In 2014 rookte 26% van de 
Belgen, tegenover 27% in 
2013. 21% rookt dagelijks. 

De stabilisering van dit 
percentage valt te verklaren 
door het gebrek aan nieuwe 
initiatieven om het roken te 

ontraden.” 

Société Scientifique de Médecine Générale en de 
Federatie Wallonië-Brussel. 

De beste plek om dit te doen: een transitzone. Daarom 
lieten we in de hal van het Centraal Station van Brussel 
een gigantische, opblaasbare dikke darm installeren, 
waar passanten onder begeleiding van artsen-
vrijwilligers doorheen konden lopen om te ontdekken 
hoe een poliep tot kanker evolueert. In augustus was er 
een gelijkaardige opstelling tijdens het event Solidaris 
Day in Dison. Beide acties waren een groot succes. 
Daarom besloot de Stichting een eigen opblaasbare 
reuze dikke darm te laten bouwen tegen begin 2015.
www.kanker.be/de-reuze-dikke-darm

MarieNoëlle Rasson, projectcoördinatrice

Goedkope roltabak en sigaretten schaden 
de volksgezondheid

De tabaksaccijnzen waren het thema van de Werelddag 
zonder tabak van 31 mei 2014.   De Nationale Coalitie tegen 
Tabak (bestaande uit Stichting tegen Kanker en tien 
partnerorganisaties) publiceerde een persbericht dat de 
Belgische regering oproept om drie volksgezondheids-
maatregelen te treffen in de strijd tegen actief en 
passief roken:

1. De accijnzen op sigaretten en roltabak verhogen.
2. Waarschuwingsfoto’s en het nummer van Tabakstop 

verplichten op de verpakking van roltabak.
3. Een deel van de meeropbrengst van accijnsverhoging 

reserveren voor gratis rookstopondersteuning voor 
de meest kwetsbare groepen rokers.

Luk Joossens, lobbyist tabak
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INFORMATIE

Experts aan de lijn
Achter de telefonische hulp- en informatielijn Kankerinfo 
0800 15 802, alle werkdagen bereikbaar van 9 tot  
18 uur, beantwoorden Nathalie en Sabrina alle vragen 
over kanker. Indien nodig schakelen zij de oproep door 
naar een van de experts met wie wij samenwerken: 
artsen, gespecialiseerde verpleegkundigen, psychologen 
en maatschappelijk werkers.

De informatie is altijd up-to-date en wetenschappelijk
gevalideerd.   

Sinds de lancering, ondersteund door een media- 
campagne, kent de dienst veel succes.

 

Aantal beantwoorde oproepen: 1470

Aantal beantwoorde berichten: 602

Aantal bezoeken aan de website 
kanker.be/info: 5631 
cancer.be/info: 6522 

Medische problemen

Emotionele ondersteuning

Vragen over de kosten die de ziekte      
met zich meebrengt

Van oktober tot december 2014
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Huidkankers: 
melanomen

Met wie kan ik erover 

praten?

Zoekt u hulp of andere informatie?

Hebt u er behoefte aan om uw hart eens te luchten?

Zoekt u informatie over een type kanker of de

behandelingsmogelijkheden?

Wilt u weten hoe u op een dienst van Stichting

tegen Kanker een beroep kunt doen?

Bel dan gratis en anoniem naar de Kankerfoon.

Professionele hulpverleners (artsen, psychologen,

verpleegkundigen en maatschappelijk assistenten)

nemen er de tijd voor iedereen die met kanker

geconfronteerd wordt.

Iedere werkdag van 9 tot 13 uur, 

op maandag van 9 tot 19 uur.

Stichting van openbaar nut

Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel

T. 02 733 68 68

info@stichtingtegenkanker.be 

www.stichtingtegenkanker.be

Steun ons: IBAN: BE45 0000 0000 8989 - BIC: BPOTBEB1

Volg ons op

http://www.facebook.com/stichtingtegenkanker

NL Melanomen Brochure.indd   2-3

10/06/13   15:02

Kankerinfo in vijf vragen

1. Waarom?
“Omdat kanker de belangrijkste doodsoorzaak is bij mannen, 
nog vóór hart- en vaatziekten. Omdat iedereen er op een 
gegeven moment mee geconfronteerd wordt, als patiënt … 
of als vriend, ouder, familielid of collega. Omdat kanker veel 
vragen, angst en taboes oproept. Maar ook omdat het vaak op 
de terugweg naar huis is, na een medisch consult, dat er allerlei 
vragen rijzen die men vergat te stellen.”

2. Wat?
“Kankerinfo biedt iedereen een luisterend en deskundig oor 
voor alles wat met kanker te maken heeft. Onze experts zijn er 
zowel voor informatie als voor psychologische ondersteuning.”

3. Voor wie?
“Onze hulp- en informatielijn is er voor iedereen die 
geconfronteerd wordt met kanker. Niet alleen patiënten, maar 
ook naasten kunnen bellen wanneer ze vragen of een moeilijk 
moment hebben.”

4. Hoeveel kost het?
“Kankerinfo wordt volledig gefinancierd door de Stichting 
en is gratis voor gebruikers. Bellen naar Kankerinfo gebeurt 
anoniem.”

5. De doelstelling?
“Onze prioriteit is luisteren en ervoor zorgen dat ieders vragen 
worden beantwoord. Het nummer van Kankerinfo bellen, moet 
een reflex worden, net zoals men het Antigifcentrum of 112 
contacteert.”

Isabelle André, verantwoordelijke Kankerinfo

In 2014 namen mensen vooral contact met ons op voor: 

?

€

Tientallen gratis publicaties

In onze publicaties behandelen wij diverse onderwerpen, van preventie en behandeling tot informatie over verschillende
soorten kanker. In 2014 hebben we 26 brochures ontwikkeld of bijgewerkt. Ons nieuwe pocketboekje Klassieke en
aanvullende kankerbehandelingen werd onder 214 500 mensen verspreid.

Bekijk de televisiecampagne Kankerinfo op www.kanker.be/info.

Voeding & Kanker
een stand van zaken
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De keuze voor een gezonde levensstijl biedt geen 
absolute garantie tegen kanker, maar biedt wel 
de mogelijkheid om onze kansen te verhogen 
op een lang en gezond leven. De toenemende 
levensverwachting doet immers het belang van
preventie toenemen: omdat we ons lichaam veel 
langer nodig zullen hebben, moeten we het alles 
geven wat het nodig heeft.
En dat hebben we wel in eigen handen!

Test uw voeding

Wil u weten of uw voedings- en beweegpatroon 
evenwichtig is? Dat kan via onze interactieve test 
op www.mijndriehoek.be. U verneemt er hoe uw 
persoonlijke actieve voedingsdriehoek eruitziet én 
u krijgt er individuele tips en advies.

Waar vind ik een gespecialiseerd diëtist?

Om een gespecialiseerd diëtist in kankerpreventie 
in uw buurt te vinden, surf op onze site naar  
www.kanker.be/eet-en-drink-gezond en klik op 
'Vraag raad aan een diëtist'. 

Meer weten?

Surf naar www.kanker.be/eet-en-drink-gezond 
U vindt er:
• actuele info over voeding en kankerpreventie
• gezonde recepten
• een gegevensbank met gespecialiseerde diëtisten
• boektips
• actuele info over preventie per kankertype
• actuele info over voedingssupplementen

Met wie kan ik erover 
praten?

Zoekt u hulp of andere informatie?
Hebt u er behoefte aan om uw hart eens te luchten?
Zoekt u informatie over een type kanker of de
behandelingsmogelijkheden?
Wilt u weten hoe u op een dienst van Stichting
tegen Kanker een beroep kunt doen?

Bel dan gratis en anoniem naar Kankerinfo.
Professionele hulpverleners (artsen, psychologen,
verpleegkundigen en maatschappelijk assistenten)
nemen er de tijd voor iedereen die met kanker
geconfronteerd wordt.

Stichting van openbaar nut
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

Kankerinfo
Voor al uW Vragen oVer KanKer

0800 15 802

publicaties
kanker be/info.
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Nieuwe doelgerichte 
middelen tegen kanker

STK_Brochure Thérapies ciblées_NL.indd   3 21/11/14   10:44
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Borstkanker

STK_Borstkanker2.indd   3
20/12/13   15:34

1

Voeding bij kanker: 
Blijven eten 
en ervan genieten

STK VOEDING BIJ KANKER.indd   1 17/06/13   14:59

Larynxkanker
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Klassieke en aanvullende kankerbehandelingen: 

naar een nieuwe samenleving
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KLASSIEKE EN AANVULLENDE KANKERBEHANDELINGEN: 

NAAR EEN NIEUWE SAMENLEVING

Lange ti jd vertoefden de conventi onele geneeskunde en de 

aanvullende geneeswijzen in heel aparte werelden, gescheiden 

door minachti ng, afk euring, onverschilligheid of vijandigheid.

Door te kiezen voor transparanti e, door te weigeren de ogen te 

sluiten voor prakti jken die steeds meer aanhang vinden, heeft  

Sti chti ng tegen Kanker besloten om te informeren. Zonder 

vooroordeel. Zonder wie dan ook te willen ‘voortrekken’, 

en zonder de verschillen maar ook de soms ontluikende 

toenaderingen te willen verhullen.

  kanker

zicht op
Beter

 kanker

zicht op

 Beter  

Stichting van openbaar nut

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

Iedere werkdag van 9 tot 13 uur, 

op maandag van 9 tot 19 uur.

NL STK POCKET 2014 Cover.indd   1

19/02/14   17:35

Sabrina Payens en Nathalie Mauroy, 
coördinatrices Kankerinfo

Het publiek heeft ons nodig

0800 15 802: 
één nummer voor al uw vragen

In oktober 2014 lanceerde Stichting tegen Kanker de 
informatielijn Kankerinfo, bereikbaar via het nummer 
0800 15 802. Deskundigen (artsen, gespecialiseerde 
verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk 
werkers) beantwoorden er alle vragen over kanker. De 
website www.kanker.be/info verzamelt belangrijke 
informatie rond dit onderwerp.



• Preventietips en gezonde recepten.
• Wetenschappelijk gevalideerde informatie over kanker en 

kankerbehandelingen.
• Praktische informatie en nuttige adressen voor tijdens en 

na de ziekte.
• Het eenvoudig online bestellen van brochures.
• Nieuws van de Stichting.
• Nieuws rond kanker, met commentaar van onze experts.
• Getuigenissen.
• NIEUW IN 2014: experts beantwoorden uw vragen via    

video in de rubriek ‘Vragen rond kanker’.

	Blijf op de hoogte van al het nieuws van de Stichting door u in te schrijven op onze nieuwsbrief.

        Volg ons op facebook.com/stichtingtegenkanker

        Volg ons op Twitter: @Samen_tg_Kanker
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Informatie voor donateurs

In 2014 kregen bijna 700 donateurs de kans om een 
kijkje te nemen achter de schermen van een van 
de laboratoria die ze financieel mee ondersteunen.  
26 laboratoria stelden hun deuren open. Een voorrecht 
en tegelijk een kans om te ontdekken welk prachtig 
werk er dankzij hun donaties mogelijk is. In september 
organiseerde de Stichting twee ontmoetingen met 
onderzoekers voor de Vrienden van de Stichting  
(zie pagina 36). 

ONDERZOEK     -     BEGELEIDING     -     PREVENTIE

juni 2014, n° 106
KANKER

Samen
TEGEN

Artsen- 
onderzoekers  

verdienen onze steun!

 

Het verband  

tussen overgewicht  
en kanker

 

De steun van  

een praatgroep

 Een onderzoeker legt uit 

Waarom ontsnapt  
kanker aan ons  
immuunsysteem?

Vier informatievoormiddagen

Prostaatkanker
10 mei 2014 in Antwerpen
24 mei 2014 in Brussel

Screening en kanker: voor wie en waarom?
15 november 2014 in Brussel
22 november 2014 in Gent

NIEUW IN 2014: recepten die rekening houden met 
de bijwerkingen van kankerbehandelingen (zoals 
afkeer, een droge mond, een veranderende smaak).

Eva De Winter, diëtiste gespecialiseerd in de oncologie

Jean-Claude Degreef, 
projectcoördinator

Het communicatieteam: 
Martine Ceuppens, Steven De Bondt, 
Coralie Wens, Ludivine Teller, Yasmine Mertens 
en Thomas Maertens

www.kanker.be voor:Afpraak op

Welkom aan onze  ambassadeurs

Begin 2014 accepteerden Sven Nys en Jean-Michel Saive onze uitnodiging om ambassadeur te worden 
van de Stichting. Bedankt!

Sven NysJean-Michel Saive bezoekt kinderkamp Camp Tournesol.

In juni kreeg het magazine van Stichting tegen Kanker 
een fris jasje aangemeten. Samen tegen kanker 
verschijnt vier keer per jaar in een oplage van bijna 
450 000 exemplaren. Het blad brengt donateurs en 
sympathisanten op de hoogte over alles wat er speelt 
bij Stichting tegen Kanker en over de ontwikkelingen 
binnen de oncologie.

Informatie voor professionals

Stichting tegen Kanker is ook een belangrijke partner  
voor de vele gezondheidsprofessionals die te maken  
krijgen met kanker. Wij informeren hen via nieuws-
brieven en informatiedagen. In maart bracht een 
interprofessionele bijeenkomst over de oncologische 
zorgcoördinator, oftewel de oncocoach (een nieuw 

beroep, dat mogelijk werd gemaakt door het Kankerplan 
en gewijd is aan de begeleiding van patiënten tijdens 
het complexe zorgtraject), de grote meerderheid van de 
professionals uit de sector samen.

Het belang van voedingsbegeleiding bij kanker is 
tegenwoordig wijdverbreid aangenomen. Stichting tegen  
Kanker is op dit vlak een pionier. Wij sensibiliseren,  
vormen en informeren professionals, onder andere via 
een nieuwsbrief met actualiteiten, websites, publicaties 
en referentiemateriaal. 

In 2014 nam de Stichting deel aan de oprichting van 
een postdoctorale en voortgezette opleiding in 
de oncodiëtiek voor respectievelijk de Hogeschool 
van Leuven (KH Leuven) en van Gent (HO Gent).  
Daar naast waren we ook betrokken bij de ontwik-  
keling van een nieuw Interuniversitair Certificaat 
in Klinische Voeding voor artsen uit het Franstalige 
landsgedeelte. Verder werden experts van de Stichting 
uitgenodigd om op te treden als spreker of moderator 
van inter nationale conferenties, zoals de Journées 
de la Société Française de Nutrition, waar we een 
infosessie coördineerden rond voeding en kanker voor 
een panel van 1200 gezondheidsprofessionals. En op 
het professioneel symposium van Nutrimedes, waar  
150 voedingsdeskundigen aanwezig waren, speelde 
de Stichting dan weer een coördinerende rol. Tot slot 
vermelden we de verschillende cursussen en workshops 
over voeding en opsporing als onderdeel van de 
permanente vorming van artsen.

Professionals helpen om patiënten te 
informeren

Onze uitgave Kanker in het dagelijks leven:  
60 praktische fiches biedt oncoprofessionals een 
hulpmiddel om patiënten nog beter te helpen en 
begeleiden. De omvangrijke publicatie behandelt niet 
alleen de verschillende statuten en voordelen, maar 

ook zaken als de opnameverklaring, ziekenhuis-
facturen, mobiliteit, professionele re-integratie, 
palliatieve zorgen en levenseinde. De publicatie 
heeft zoveel succes dat we haar al meteen 

het eerste jaar moesten bijdrukken.



16 geslaagde edities van Levensloop

EVENEMENT
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2014 was de vierde jaargang van Levensloop in  
België. De 16 edities – georganiseerd in Eigenbrakel,  
Brussel (International Community), Edegem, Evere, 
Florennes, Koksijde-Oostduinkerke, Kortrijk, Leuven, 
Lommel, Marche-en-Famenne, Mons, Ronse, Sint-
Truiden, Tessenderlo, Verviers en Visé – verenigden 
1781 Vechters en 1082 teams. In totaal namen meer 
dan 37 000 mensen deel en werd er 2,55 miljoen euro 
ingezameld*!

*Brutogegevens, zonder aftrek van de lokaal gemaakte kosten.

Levensloop, dat is…

• een internationaal concept, afkomstig uit de VS, dat 
voor het eerst in België werd geïntroduceerd door 
Stichting tegen Kanker in 2011;

• een solidair initiatief dat lokale gemeenschappen 
mobiliseert;

• een jaarlijks evenement in een gemeente of stad op 
initiatief van en met de steun van de Stichting;

• 24 uur beweging en activiteiten ten voordele van de 
strijd tegen kanker;

• een symbool van hoop, trots, herinneringen en 
dankbaarheid;

• een ideale gelegenheid om de missies van de 
Stichting bekend te maken bij een breed publiek;

• niet gewoon een evenement, maar ook een 
beweging;

• een echt feest, met sportieve demonstraties, 
voorstellingen, concerten enzovoort. Zonder de 
drie emotionele sleutelmomenten te vergeten die 
het leven vieren, hulde brengen aan dierbaren en 
de vlam van de hoop opnieuw doen branden.

European Summit for Life

Eind september verwelkomde België vol trots 
kankerorganisaties uit de Verenigde Staten (het land 
waar het concept Levensloop voor het eerst werd 
gelanceerd), Frankrijk, Denemarken, Ierland, Nederland, 
Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Een ideale 
gelegenheid om ideeën uit te wisselen, maar ook om 
onze gezamenlijke pijlen te richten op een internationaal 
vraagstuk: de tabaksproblematiek. België mocht ook 
diverse awards in ontvangst nemen. Zo won Levensloop 
Verviers de wereldprijs Event van het jaar, kreeg Peter 
Deltour, voorzitter van het organisatiecomité van Sint-
Truiden, de titel Vrijwilliger van het jaar en werd Viviane 
Vantournhoudt, de voorzitster van Levensloop Evere, 
benoemd tot Global Hero of Hope en internationale 
Levensloop-ambassadrice.

Maar Levensloop, dat zijn ook…

... geëngageerde vrijwillige organisatiecomités. 
Levensloop wordt georganiseerd door een vrijwillig 
comité, met de steun van de Stichting en vele andere 
vrijwilligers. Eigenlijk een hele gemeenschap die zich 
tegen kanker engageert.

... moedige Vechters. Een Vechter, dat is iemand die 
kanker heeft of heeft gehad. Zij zijn de eregasten van 
Levensloop. Een belangrijk doel van Levensloop is 
Vechters tonen dat ze er niet alleen voor staan.

... gemotiveerde teams. 24 uur lang wisselen de 
vrienden, familieleden, clubgenoten of collega’s die 
samen een team vormen elkaar af op de loop- en 
wandelpiste om fondsen te werven voor de strijd tegen 
kanker. Zij zorgen ook voor sfeer door verschillende 
activiteiten te organiseren.

Afspraak voor de volgende edities van Levensloop in 2015… 

Meer informatie en data zijn te vinden op www.levensloop.be

… En in de jaren daarna!

Wilt u deelnemen aan de organisatie van een feestelijk en solidair 
evenement in uw gemeente of stad? Contacteer Sarah Stemgée 
via 02 733 68 68 of sstemgee@stichtingtegenkanker.be.

"Dank aan iedereen die 

heeft bijgedragen aan het 

succes van de 16 fantas

tische edities van 

Levensloop in 2014!"

Levensloop en  
uw bedrijf:  

een winnend team!
Sarah Stemgée en Michel Peeters, 

nationaal Levensloopteam
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Samen voor het leven:             
gewoon noodzakelijk!

EEN 
KRACHTENBUNDELING

Nationale samenwerking 

Alliantie voor de preventie van huidkanker, een 
vereniging opgericht in 2013 op initiatief van de 
Stichting die een twintigtal organisaties actief in de 
huidkankerpreventie groepeert. Dit om de impact van 
preventieboodschappen te verhogen, maar ook om de 
krachten te bundelen en zo te zorgen voor consistente 
boodschappen en acties, met name richting 
de media en de politieke wereld.

Nationale Coalitie tegenxx 
Tabak, een groepering van 
elf partnerorganisaties die  
zich bezighouden met 
primaire en secundaire 
tabakspreventie. Een van  
de meest in het oogx 
springende acties van de 
Coalitie is de organisatie
van de Werelddag zonder 
Tabak. 

Internationale samenwerking

Association of European Cancer Leagues (ECL), een  
federatie van nationale en regionale kankerliga’s. 
Binnen de ECL maakt de Stichting deel uit van de 
Patient Support Working Group, waar we samenwerken 

met andere Europese verenigingen om patiëntenhulp 
te bevorderen op Europees niveau, met name als leider 
van het luik Survivorship.

Smoke Free Partnership (SFP),  een partnerschap dat 
samen met andere Europese gezondheidsorganisaties 
Europese beleidsmakers sensibiliseert over tabakscontrole 
en -bestrijding.

  European Skin Cancer Foundation,  
een organisatie waarmee de 

Stichting elk jaar deelneemt  
aan de Skin Awareness Day  

van het Europees Parlement.

       International Cancer  
     Infor  mation Service 
Group (ICISG), een netwerk  

van wereldwijd meer dan  
vijftig verenig ingen die het 

publiek informeren over kanker.  
Een mooi voorbeeld daarvan is 

onze gratis hulp- en informatielijn 
Kankerinfo.

American Cancer Society, een vereniging waarmee we 
nauw in contact staan in het kader van de organisatie 
van Levensloop in België (zie pagina 29).

Voor een beter volksgezondheidsbeleid

Een platform voor kankerpatiëntenorganisaties
Stichting tegen Kanker coördineert een platform dat 
70 kankerpatiëntenorganisaties verenigt. Dit platform 
moedigt samenwerkingsverbanden en het delen van 
ervaringen aan. Tegelijkertijd is het voor de Stichting 
een opportuniteit om in te spelen op patiëntenbehoeften 
en haar diensten hierop af te stemmen.
Met de hulp van de aangesloten verenigingen kon 
de Stichting in 2014 getuigenissen verzamelen van 
mensen die na kanker moeilijkheden ondervonden bij 
het afsluiten van een verzekering. Daardoor konden 
we een sterk dossier voorleggen aan het Interfederaal 
Gelijkekansencentrum.

www.kanker.be/ 
memorandum2014

Tom en Sophie vertelden ons hoe moeilijk het voor hen was om 

een schuldsaldoverzekering af te sluiten.  

www.kanker.be/getuigenissen

Betere hulpverlening
De Stichting heeft ook een observerende rol en ziet 
het als haar taak om tekortkomingen en zaken die 
slecht functioneren op het terrein te signaleren bij de 
betrokken instanties. Zo spoorden we mutualiteiten 
aan om hun aanbod te verduidelijken, bijvoorbeeld wat 
betreft het patiëntentransport. Stichting tegen Kanker 
ontvangt ook regelmatig aanvragen voor financiële 
steun. Die aanvragen analyseren we continu. Op die 
manier blijven we nadenken over de kost van de ziekte, 
met als doel het sensibiliseren van de beleidsmakers 
omtrent deze problematiek

De strijd tegen tabak (zie ook pagina 22)
Luk Joossens, lobbyist tabak bij Stichting tegen Kanker: 
“Tabak is een van de belangrijkste lobbyfronten 
van de Stichting, daar een derde van alle kankers 
ermee te maken heeft. Tegelijkertijd is het ook een 
van de moeilijkste terreinen. In tegenstelling tot ons, 
beschikt de tabaksindustrie over enorm veel middelen 
en manschappen om elke politieke beslissing naar 
hun hand te proberen zetten. Met slechts enkele 
antitabakslobbyisten is elke overwinning voor ons dus 
een erg zoete.”

Memorandum 2014
Stichting tegen Kanker verzamelde haar prioriteiten 
in een Memorandum 2014. Met dit dossier willen 
we de politieke wereld bewustmaken van haar 
verantwoordelijkheid in het boeken van successen binnen 
de oncologie. Zeker in de huidige context van besparingen 
moeten we hier waakzaam over zijn. Het memorandum 
gaat in op vijf cruciale punten waar absoluut niet aan 
voorbij mag worden gegaan, willen we de strijd tegen 
kanker succesvol kunnen voortzetten. 

Kanker terugdringen, kunnen we alleen met z’n allen. Daarom vinden we het niet voldoende om zelf initiatieven 
te ontwikkelen ter ondersteuning van het kankeronderzoek, om patiënten te helpen en om kanker te voorkomen. We  
willen ook krachten bundelen en werken als katalysator in gezamenlijke, goed gecoördineerde en dus effectievere  
acties. Om dit te bereiken, moeten we samenwerken met andere actoren in de strijd tegen kanker. Stichting tegen  
Kanker is actief binnen verschillende Europese en internationale verenigingen, en geniet dankzij haar expertise  
wereldwijd erkenning als gerenommeerd gesprekspartner.

Nele Van den Cruyce  
(PhD in social sciences)  

Knowledge Manager
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Wij zijn er voor u

STICHTING                       
TEGEN KANKER

De medewerkers van de Stichting

Complementaire expertises
Wie effectief wil strijden tegen kanker moet kunnen  
terugvallen op verschillende vaardigheden: weten-
schappelijke nauwkeurigheid, een gedegen kennis van  
sociale kwesties en van preventie, het vermogen 
om duidelijk en begrijpelijk te communiceren, een 
onberispelijk financieel, administratief en IT-beheer, 
een human resource-beleid aangepast aan de huidige 
werkrealiteit… Zonder een dynamische regionale 
aanwezigheid te vergeten.

Stichting tegen Kanker is erin geslaagd al deze vaar-
digheden te bundelen in een multidisciplinair team 
van gemotiveerde managers, experts en medewerkers. 
Mannen en vrouwen die de handen in elkaar slaan voor 
een maximale vooruitgang tegen de ziekte.

Goedele Balis, manager HR

"Stichting tegen Kanker, dat zijn 67 toegewijde 
medewerkers, die zich 100% inzetten voor onze 
zaak. Met veel enthousiasme vertegenwoordigen 
zij de Stichting op onze evenementen en tijdens 
acties, zelfs buiten de werkuren."

Naar eigen raad en daad
Naast hun gewone taken engageren een aantal mede-
werkers zich ook voor het comité Healthy@work, dat 
gezondheid en welzijn op de werkvloer promoot.

Gezond eten, voldoende bewegen… waar beter be gin-
nen met het toepassen van onze preventietips dan bij 
onszelf? Er is gratis fruit voor onze medewerkers en 
omdat we ook de bescherming van het milieu in ons 
hart dragen, moedigen we medewerkers aan om zuinig 
om te gaan met papier en energie.

De Stichting in uw regio
Stichting tegen Kanker kan rekenen op een team 
van tien regiocoördinatoren en drie coördinatoren  
Levensloop voor de promotie van activiteiten én als 
aan spreekpunt voor regionale partners. Hun aanwezig-
heid op het terrein is essentieel. Via hun netwerk zorgen 
ze ervoor dat de missies en acties van Stichting tegen 
Kanker bekend raken bij een breed en heel uiteenlopend 
publiek.

Regiocoördinatoren bemannen informatiestands van de 
Stichting tijdens lokale evenementen, geven en organi-
seren presentaties, verzekeren visibiliteit in de media 
en zijn ook een bron van informatie voor het plaatselijke  
organisatiecomité van een Levensloop. Elke coördina-
tor is echt een ambassadeur van de Stichting in zijn of 
haar regio.

De regiocoördinator, dé gesprekspartner voor: 

• Informatiestands;

• gezondheidsprofessionals en -instellingen (mutualiteiten…);

• vrijwilligers van de Stichting, samen met de coördinator vrijwilligers;

• Levensloop;

• regionale media;

• iedereen die informatie wil over de Stichting of brochures wil bestellen;

• begeleiding van de labobezoeken;

• eventorganisatoren die een beroep willen doen op Stichting tegen Kanker (voor conferenties, 

infodagen, acties…);

• mensen die fondsen werven voor de Stichting;

• en zo veel meer!

Françoise Libert, Annick Schoonbroodt, Kévin Verdure, 
Virginie Fontaine, Marine Devillers, Brecht Gunst,  

Liesbet Van Gaever (manager), Kim Gielens, Evelyn De Mey, 
Mieke Van Croonenburg en Sarah Geeroms



De raad van bestuur

Aan het hoofd van Stichting tegen Kanker staat de 
raad van bestuur. De effectiviteit van onze raad is 
gegarandeerd dankzij zijn pluralistische samenstelling 
en de toewijding van de verschillende leden, die hun taak 
onbezoldigd en onafhankelijk uitvoeren. De bestuurders 
vullen elkaar qua expertise perfect aan en zijn afkomstig 
uit zowel de academische en wetenschappelijk wereld 
als uit het maatschappelijk middenveld.

De raad van bestuur stelt het strategisch plan op, dat 
de initiatieven en acties van de Stichting op elk niveau 
vormgeeft. De raad ondersteunt en oriënteert het 

Onze vrijwilligers, trouw als altijd

Het merendeel van onze acties zou niet mogelijk zijn 
zonder de hulp van de vele vrijwilligers. In 2014 telden 
we maar liefst 11 200 verzorgingssessies van onze 
schoonheidsconsulentes, 1294 notarisbezoeken en  
16 edities van Levensloop georganiseerd door vrij willigers-
comités. En dan zijn er nog Kinderkamp Tournesol, 
de Familiedag in Planckendael, evenementen zoals de  
20 km door Brussel, onze informatievoormiddagen, 
de bevoorrading van infokiosken in ziekenhuizen en de 

directieteam, dat op zijn beurt instaat voor het dagelijks 
beheer van de Stichting.

Op 24 september 2014 gaven professor Michel Symann 
en professor Marc Mareel – na acht jaar aan het hoofd 
van de raad van bestuur van Stichting tegen Kanker – de  
fakkel door. De Stichting bedankt hen voor de jarenlange 
aangename samenwerking, tijdens dewelke we samen 
grote stappen voorwaarts maakten in de strijd tegen 
kanker. Uiteraard willen we samen met onze nieuwe 
voorzitters, professoren Wilfried De Neve en Marc 
Hamoir, deze weg met evenveel betrokkenheid – en 
hopelijk evenveel succes – voortzetten. 

Professor Marc Mareel, voorzitter (tot 24/09/2014)
Erehoogleraar aan de Universiteit Gent

Professor Michel Symann, voorzitter (tot 24/09/2014)
Professor emeritus aan de Université catholique de Louvain

Professor Wilfried De Neve, voorzitter
Buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Professor Marc Hamoir, voorzitter
Hoogleraar aan de Université catholique de Louvain
Directeur van het Koning Albert II Instituut voor oncologie en 
hematologie, en diensthoofd hoofd en halschirurgie van de 
Cliniques universitaires SaintLuc

De heer Jacques Deneef, ondervoorzitter
Vennootschapsbestuurder (communicatiesector)

De heer Pierre Konings, ondervoorzitter
Vennootschapsbestuurder

De heer Léon Dierckx, schatbewaarder
Gewezen lid van een bancair directiecomité

De heer Philippe De Page, secretaris
Professor aan de Université libre de Bruxelles

Baron Andreas De Leenheer
Ererector aan de Universiteit Gent

De heer Paul Dor
Natuurkundig ingenieur
Vennootschapsbestuurder

Dokter Eddy Maes 
Chirurg oftalmoloog en gewezen OCMWvoorzitter

Baron André Oosterlinck
Voorzitter van de Associatie KU Leuven
Ererector aan de KU 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 vso

Baron Jean Stéphenne
Bijzonder adviseur van de CEO van GlaxoSmithKline Vaccines

Meester JeanFrançois Taymans
Erenotaris
Ereprofessor aan de Université catholique de Louvain

Professor Eric Van Cutsem
Professor aan de KU Leuven
Hoofd Digestieve Oncologie UZ Gasthuisberg en secretaris van het 
Leuvens Kanker Instituut 

Dokter Michel Vanhalewyn
Huisarts 
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Ook voor het kinderkamp Tournesol kunnen we rekenen op de steun van gemotiveerde vrijwilligers.

bemanning van informatiestands. Ook voor vertalingen, 
logistieke ondersteuning, onze website, juridisch 
advies, financiële expertise, secretariaatswerk en 
vele andere zaken kunnen we op vrijwilligers bouwen.

Wilt u ook vrijwilliger worden van de Stichting? Surf 
dan naar www.kanker.be/word-vrijwilliger of stuur een 
mailtje naar Joël Vico: jvico@stichtingtegenkanker.be.

Ons vrijwilligersbeleid professionaliseert zich

In 2013 maakten we werk van een meer uniform en 
gestructureerd vrijwilligersbeleid. In 2014 lag er een 
bijkomende focus op de motivaties van vrijwilligers en 
op de verbetering van hun opleiding en begeleiding. 

Om  hen te bedanken, nodigde de Stichting alle 
vrijwilligers uit voor een informatiedag over kanker-
preventie gecombineerd met een tentoon stellings-
bezoek op 29 november.

"In 2014 maakten  
665 vrijwilligers de acties en 

activiteiten van Stichting 
tegen Kanker mee mogelijk. 

BEDANKT!"

Joël Vico, coördinator vrijwilligerswerk
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Om de ziekte een halt toe te 
roepen, hebben we u nodig!

ONZE DONATEURS

Vrijgevig als altijd

Alle initiatieven en acties in dit jaarverslag hebben 
één ding gemeen: ze zijn maar mogelijk dankzij de 
genereuze steun van onze donateurs. In 2014 schonken 
meer dan 150 000 mensen ons hun vertrouwen. Meer 
dan 90% van onze middelen is afkomstig van giften 
en legaten (testamentaire schenkingen van roerende 
of onroerende goederen). Alleen Tabakstop ontvangt 
overheidssteun voor de financiering van de dienst en 
voor promotiecampagnes.

Vrienden van de Stichting 

Stichting tegen Kanker wilde donateurs belonen die 
de Stichting structureel steunen via een maandelijkse 
gift. Zo ontstond het concept Vriend van de Stichting. 
Die trouwe donateurs ontvangen geregeld een 
e-nieuwsbrief over kankeronderzoek en genieten tal 
van voordelen afhankelijk van het gekozen maandelijks 
bedrag.

Zo kregen Vrienden van de Stichting de kans om 
onderzoekers te ontmoeten die de Stichting financieel 
steunt. In september 2014 stelden professor Pierre Coulie 
en professor Viggo Van Tendeloo, twee vooraanstaande 
wetenschappers, tijdens twee conferenties hun werk 
voor aan een panel Vrienden.

Schenk!

De Stichting doet op verschillende manieren een beroep 
op de vrijgevigheid van het publiek: via direct mailings, 
e-mailings of digitale- en mediacampagnes. 

Twee keer per jaar organiseert de Stichting een grote 
tombola ten voordele van de strijd tegen kanker. Onze 
partners geven hier de prachtigste prijzen weg: een 
auto, reizen, televisietoestellen en nog veel meer. Meer 
informatie op www.kanker.be/tombola.

De fondsenwervingsactie www.ikbengeraakt.be (gelan-
ceerd in oktober 2012) is in 2014 afgesloten. Dit initiatief 
bracht 287 355 euro in het laatje voor wetenschappelijk 
onderzoek naar borstkanker.

Zij werkten zich in het zweet tegen kanker

140 sportievelingen vertegenwoordigden in 2014 de 
kleuren van de Stichting en liepen vol enthousiasme de 
20 km door Brussel ten voordele van de strijd tegen 
kanker. Een ongelofelijke inspanning en een toonbeeld 
van solidariteit: samen zamelden ze 13 000 euro in!

Van 3 tot 5 juli fietsten onderzoekers, (ex-)patiënten 
en sympathisanten met ons mee door de vallei van 
Ubaye in de Alpes de Haute Provence tijdens de Tour of 
Hope. Dit wielerevent, georganiseerd door de Stichting 
in samenwerking met GlobEvents, was bedoeld om 
mensen te sensibiliseren en fondsen te werven. De 
editie van 2014 bracht circa 40 000 euro in het laatje. 
Belgische onderzoekers hebben massaal hun beste 
beentje voorgezet. Nogmaals een bewijs dat ze zich met 
hart en ziel inzetten voor de strijd tegen kanker. 

Bekijk onze tv-spots op 
www.kanker.be/tv-campagne. 

Allen samen tegen kanker

Om fondsen te werven en de strijd tegen kanker te doen 
vooruitgaan, steken sommige mensen maar al te graag 
de handen uit te mouwen. Voorstellingen, concerten, 
loopwedstrijden of andere sportieve evenementen… De 
initiatieven om geld in te zamelen ten voordele van de 
Stichting zijn even talrijk als gevarieerd.

Een handig hulpmiddel is http://idonatefor.cancer.be, 
een platform waar iedereen een fondsenwervingsproject 
kan lanceren, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een 
feest, een huwelijk, een geboorte of om een dierbare te 
gedenken.

Op pagina 48 vindt u meer informatie over de 
verschillende manieren om Stichting tegen Kanker 
te steunen.

Claudia Minchella en Lieve Verhaegen,  
uw contactpersonen voor de giften

Greta Van Der Gracht, uw contactpersoon voor de legaten

Greg Antierens, Anne-Catherine Jomaux, Natacha Bertiaux 
en Eva De Boeck, fondsenwerving
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De Stichting en de bedrijfswereld

Kanker belangt iedereen aan. Het is dan ook logisch 
dat ook ondernemingen zich betrokken voelen en iets 
willen doen. Verschillende partners uit de bedrijfswereld 
ondersteunen Stichting tegen Kanker, sommige al jaren. 

Stichting tegen kanker steunen: wat is het voordeel 
voor uw onderneming?
Stichting tegen Kanker steunen, is voor bedrijven 
een manier om een positieve impact te hebben op de 
samenleving, bijvoorbeeld in kader van hun MVO-
beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen). 
Tegelijkertijd is het een manier om medewerkers te 
sensibiliseren en taboes te doorbreken.

Er zijn dus zeker voordelen voor ondernemingen, 
zoals een uitstekend imago en een goede reputatie. 
Bovendien genieten onze partners van visibiliteit 
online (op onze site, op Facebook…) en tijdens onze 
evenementen.

Levensloop, een zinvolle teambuilding

Levensloop is een solidariteitsevenement dat  
24 uur lang een gemeenschap mobiliseert om 
fondsen te werven voor de strijd tegen kanker, 
mensen getroffen door de ziekte te steunen 
en het leven te vieren (zie pagina 28). De  
16 edities van Levensloop in 2014 brachten samen  
70 000 bezoekers op de been, waaronder ongeveer 
37 000 ac tieve deelnemers. 

In 2015 vinden er doorheen het hele land maar 
liefst 23 edities plaats. De vrijwilligers van de 
organisatiecomités zijn steeds op zoek naar 
sponsors.

En waarom niet deelnemen met een bedrijfsteam? 
Een ideale gelegenheid om de banden tussen 
collega’s aan te halen: een teambuilding in het 
teken van solidariteit! Meer informatie en de data 
van de volgende edities van Levensloop vindt u op 
www.levensloop.be.

Hoe kan een onderneming zich concreet engageren?
Wat sponsoring betreft is de Stichting een onaf-
hankelijke organisatie en dat moeten we ook blijven. 
Daarom dient bedrijfssteun aan strikte ethische regels 
te beantwoorden. Zo mag een sponsoring niet van 
structurele aard zijn en maximaal 5% bedragen van het 
budget van Stichting tegen Kanker.

De manieren waarop bedrijven de Stichting zakelijk 
kunnen steunen zijn erg uiteenlopend: giften, prijzen 
voor de tombola, logistieke ondersteuning enzovoort. 
Het kan gaan om een eenmalige actie of om een 
langdurig en strategisch partnerschap. Elk bedrijf, hoe 
klein of hoe groot en actief in welke sector ook, kan dus 
iets doen voor of met Stichting tegen Kanker.

Wil uw bedrijf samen met ons kanker klein 
krijgen?

Om samen na te denken over een oplossing op 
maat van uw bedrijf kunt u contact met mij 
opnemen via 0491  15 73 30  of 
kvandamme@stichtingtegenkanker.be.

Onze bevoorrechte partners in 2014

De farmaceutische industrie 
Soms gaat de Stichting partnerschappen aan met 
farmaceutische bedrijven. In dit geval gelden er zeer 
strikte richtlijnen. Een dergelijke samenwerking is 
uitsluitend toegelaten indien:

• er geen promotie wordt gevoerd voor een 
welbepaald product of geneesmiddel;

• er geen sprake is van exclusiviteit;
• Stichting tegen Kanker alle vrijheid van handelen 

krijgt.

www.kanker.be/farma
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Wanneer Stichting tegen Kanker een beroep 
doet op de vrijgevigheid van het publiek gebeurt 
dat altijd met respect voor de donateurs en 
volgens de regels van de ethiek. Daarvan is ons 
lidmaatschap van de Vereniging voor Ethiek in de 
Fondsenwerving (www.vef-aerf.be) het bewijs.

Koen Van Damme, coördinator partnerships
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Jaarrekening 2014  
(in euro)

ONZE CIJFERS

Operationele consolidatie op het niveau van 
Stichting tegen Kanker

In dit jaarverslag bundelt de naam ‘Stichting’ alle  
activiteiten en rekeningen van Stichting tegen Kanker, 
stichting van openbaar nut, en drie vzw’s: de Belgische 
Vereniging voor Kankerbestrijding, de Belgische Fede-
ratie tegen Kanker en het Œuvre Belge du Cancer.

Geconsolideerde resultatenrekening op  
31 december 2014

Ontvangsten
Het totaal van de ontvangsten bedraagt 29 334 751 euro. 
De belangrijkste bronnen zijn enerzijds legaten, goed 
voor 46,3% van dat bedrag, en anderzijds giften, goed 
voor 42,9%. In deze laatste categorie vertegenwoordigt 
het evenement Levensloop 8,6% van de giften van 2014 
tegenover 3,9% in 2013.

De andere ontvangsten vormen 10,7% van het totaal 
en zijn hoofdzakelijk afkomstig van subsidies van het  
RIZIV, voor het beheer van Tabakstop, en van sponsors, 
waar onder een belangrijke financiering van de Etex 
Group om onderzoeksprojecten rond mesotheliomen en  
andere asbestgerelateerde kankers te ondersteunen.

Verdeling van de lopende ontvangsten in 2014 

42,9%

46,3%

10,7%

Giften             Legaten          Andere

Bestemming van de ontvangsten
De ontvangsten van de Stichting worden integraal  
gebruikt om haar statutaire activiteiten te financieren, 
na aftrek van de administratieve en fondsenwervings-
kosten (in 2014 bedroegen die kosten 9,44% van de 
uitgaven).

Concreet investeren we bijna al onze ontvangsten  
integraal en nagenoeg onmiddellijk in steun aan  
wetenschappelijk onderzoek, sociale dienstverlening en 
preventiecampagnes. Legaten vormen de enige uitzon-
dering hierop: net zoals de andere ontvangsten, worden 
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 einde van het 

jaar gereserveerd worden voor het opbouwen van het 
Lange Termijn Financieringsfonds voor Wetenschappe-
lijk Onderzoek (patrimonium).

De doelstelling van dit fonds is tweeërlei:
• De financiële ondersteuning van wetenschappelijk 

onderzoek ook in minder voorspoedige jaren garan-
deren. 

• Het mogelijk maken om een extra inspanning te 
kunnen leveren, bovenop de budgettaire voorzie-
ningen, in het geval van een acute nood.

Inzake legaten geniet de Stichting van verminderde 
successierechten, ongeacht het bedrag van de na-
latenschap (8,5% voor Vlaanderen, 6,6% voor Brussel 
en 7% voor Wallonië). Daardoor komt het grootste deel 
van een legaat ook effectief ten goede aan onze doel-
stellingen.

Bestemming van de uitgaven
Het totaal van de lopende uitgaven in 2014 bedraagt  
28 444 351 euro. De uitgaven zijn opgesplitst als volgt:
• 16 594 177 euro voor de steun aan wetenschap

pelijk kankeronderzoek. Dit bedrag omvat onder 
meer:
• 9 000 000 euro voor steun aan wetenschappe-

lijk onderzoek (projectoproep 2016);
• 1 000 000 euro voor steun aan wetenschappe-

lijk onderzoek (projectoproep 2014);
• 1 500 000 euro om de onderzoeksprojecten 

rond mesotheliomen en andere asbestgere-
lateerde kankers te financieren (projectoproep 
2014);

• 5 000 000 om de aankoop van spitsapparatuur 
voor kankeronderzoek te financieren (project- 
oproep 2015) (zie pagina 8).

• 4 264 586 euro voor sociale hulp
Daarbij gaat het zowel om activiteiten die de  
Stichting zelf opzet (financiële hulp, Kankerinfo,  
psychologische begeleiding, schoonheidsverzorging, 
een bewegingsprogramma op maat van patiënten  
enzovoort), als om de financiering van projecten 
georganiseerd door verschillende sociale actoren.

• 4 901 865 euro voor informatie en gezondheids
promotie
Hieronder vallen de kosten voor Tabakstop, infor-
matiecampagnes, de organisatie van symposia en 
publicaties (folders en brochures). 

• 2 258 218 euro voor fondsenwerving
De directe uitgaven van fondsenwerving zijn hierin  
begrepen, denk aan mailings en televisiecam-
pagnes.

• De louter administratieve kosten, dus kosten 
welke niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan onze 
activiteiten, bedragen 425 505 euro.

Verdeling van de lopende uitgaven 2014

Steun aan wetenschappelijk onderzoek
Sociale hulp
Informatie en gezondheidspromotie
Fondsenwervingsfondsen
Algemene administratiekosten

15%

7,9%

17,2%

58,3%

De personeelskosten zijn in de hiernaast vermelde  
bedragen inbegrepen. 

Het courant resultaat, dit is het saldo van de lopende  
inkomsten ten opzichte van de lopende kosten, bedraagt 
890 400 euro.
Het resultaat van het boekjaar wordt positief beïnvloed 
door een netto financieel resultaat van 922 221 euro en 
door een terugname van de voorziening voor waarde- 
vermindering van financiële activa voor een bedrag 
van 214 943 euro. Het uiteindelijke nettoresultaat van  
2 027 564 euro wordt toegevoegd aan het Lange  
Termijn Financieringsfonds voor Wetenschappelijk  
Onderzoek (patrimonium).

Berekening en opdeling van de uitgaven
De uitgaven worden steeds rechtstreeks toegewezen 
aan één of verschillende activiteiten. Zo kan de kost van 
een informatiecampagne verdeeld zijn over de posten 
‘informatie’ en ‘fondsenwerving’, afhankelijk van hun 
respectievelijk belang. Voor elke activiteit gebeurt de 
toewijzing volgens verdelingsprincipes goedgekeurd 
door de raad van bestuur. De uitvoering ervan staat 
onder controle van een onafhankelijk revisorenkan-
toor. Volgens hetzelfde principe wijzen we de werktijd 
van elk personeelslid op jaarbasis toe aan een of meer 
specifieke activiteiten. Voor 2014 komen we in totaal  
op 94 903 werkuren, wat overeenstemt met een kost  
van 4 272 934 euro. Dit bedrag is de som van  
3 376 345 euro voor de realisatie van de statutaire  
doelen, 308 249 euro voor de algemene administratie 
en 588 340 euro voor fondsenwerving.

1,5%



ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële en materiële vaste activa
Deze rubriek omvat hoofdzakelijk het gebouw van 
de Stichting aan de Leuvensesteenweg 479 te  
1030 Brussel. De Stichting biedt gratis ruimte aan 
andere verenigingen actief in de kankerbestrijding. 
Naast de kantoren zijn er ook vergaderruimtes en  
conferentiezalen in het gebouw. Die staan eveneens 
gratis ter beschikking van zelfhulpgroepen, artsen-
verenigingen, vrijwilligersgroepen en andere orga-
nisaties. De toename van het bedrag van de im-
materiële en materiële vaste activa is in hoofdzaak  
toe te schrijven aan de opstart van het departement  
Kankerinfo en aan de vernieuwing van het informaticapark.

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

Geldbeleggingen ter dekking van statutaire schulden
Deze rubriek omvat de gereserveerde geldbeleggingen 
waarmee de Stichting haar verplichtingen dekt die ze is 
aangegaan voor wetenschappelijke onderzoeksbeurzen 
en sociale steunfondsen. De betaling daarvan is immers 
over (meestal één tot vier) jaar gespreid. Het bedrag 
van 37 014 444 euro dekt de lopende verplichtingen, 
die bij de passiva terug te vinden zijn onder de rubriek 
‘statutaire schulden’. Het bedrag geldt als betalings- 
garantie voor de begunstigden van subsidies.

PASSIVA

PATRIMONIUM

Op 31 december 2014 bedroeg het geconsolideerd  
patrimonium (Lange Termijn Financieringsfonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek) van de Stichting  
51 862 143 euro, een verhoging van 2 027 564 euro  
tegen   over de situatie op 31 december 2013. Dankzij de  
positieve resultaten van de afgelopen jaren is het  
Lange Termijn Financieringsfonds voor Wetenschappe-
lijk Onderzoek verder aangegroeid, rekening houdende 
met de statutaire verplichtingen. Dit laat ons toe het  
voortbestaan van de initiatieven van de Stichting te  
garanderen, een fundamenteel element voor de sta bi li teit  
en de kwaliteit van onze dienstverlening.

GECONSOLIDEERDE BALANS OP 31/12/2014

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 enzovoort. Het te ontvangen saldo van  
het RIZIV, dat ons is toegekend in het kader van het  
beheer van Tabakstop (248 125 euro), valt hier ook onder.

Vorderingen Etex
Deze rubriek omvat een nog te ontvangen saldo in 2015 
en 2016.

Vorderingen op erfenissen
Deze rubriek slaat op het totaal van de nog te ontvangen 
erfenissen die door de raad van bestuur zijn aanvaard of 
waarvoor de Stichting bij ministerieel besluit de goed-
keuring 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 Justi-
tie. Het bedrag omvat financiële tegoeden en te verko-
pen onroerende goederen (huizen, appartementen en 
gronden) die zijn nagelaten aan de Stichting, maar op  
31 december 2014 nog niet waren ontvangen.

Thesauriebeleggingen en beschikbare waarden
Buiten de beleggingen voorbehouden voor het dekken  
van de statutaire schulden, bedraagt de thesaurie  
38 833 047 euro. Het betreft enerzijds beschikbare 
waarden en financiële activa verkregen uit legaten en 
anderzijds liquide middelen, nodig voor de dagelijkse 
werking van de organisatie. In navolging van de beslis-
sing van de raad van bestuur worden de beleggingen 
als een goede huisvader beheerd. De boekhoudkundige  
waardering van de financiële waardestukken is deze 
van hun oorspronkelijke verwerving. Indien hun waarde  
op 31 december lager is dan de aanschafwaarde, 
wordt een provisie voor waardevermindering geboekt. 
Meerwaarde wordt pas geboekt wanneer ze effectief  
is gerealiseerd. Op 31 december 2014 bedroeg de  
gecumuleerde geboekte waardevermindering van de 
portefeuille 223 620 euro. De niet-gerealiseerde en 
niet-geboekte meerwaarde kwam uit op 6 398 536 euro.
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SCHULDEN EN STATUTAIRE PROVISIES

Steun aan wetenschappelijk kankeronderzoek en  
sociale dienstverlening
Deze rubriek slaat op het geheel van verbintenissen 
die de Stichting is aangegaan voor steun aan het  
wetenschappelijk kankeronderzoek en voor sociale 
dienstverlening. Het gaat om:
• Definitief toegekende subsidies aan het weten- 

schappelijk kankeronderzoek, voor een verschul-
digd saldo van 23 159 278 euro, waarvan de betaling 
in schijven gebeurt en gespreid is over verschillende 
jaren.

• 5 000 000 euro om de aankoop van spitsappara-
tuur voor kankeronderzoek te financieren.

• Een gereserveerd bedrag van 9 000 000 euro voor 
wetenschappelijk kankeronderzoek, onder de vorm 
van een provisie bestemd voor de projectoproep 
van 2016. 

• Een verschuldigd saldo van de subsidies voor  
sociale steun ten bedrage van 535 897 euro.

• Een provisie van 750 000 euro voor de sociale 
subsidies (de Sociale Grants). Deze projectoproep 
wordt in 2015 uitgestuurd.

• Het saldo van de andere subsidies toegekend aan 
derden bedraagt 121 000 euro.



Geconsolideerde jaarbalans op 31 december 2014 versus 2013 (in euro)

ACTIVA 2014 2013

VASTE ACTIVA

Immateriële en materiële vaste activa 1.803.853 1.686.186 

Vaste activa in naakte eigendom 1.542.199 1.332.199 

Activa in aanbouw 20.443 23.725

Waarborgen en borgtochten 2.826 2.826

Toegekende geldbeleggingen (ter dekking van statutaire schulden) 37.014.444 36.462.143 

TOTAAL VASTE ACTIVA 40.383.765 39.507.079 

VLOTTENDE ACTIVA

Diverse vorderingen en voorraden 491.461 664.347 

Vorderingen Etex 1.174.500 387.500 

Vorderingen op erfenissen 11.170.628 11.449.596 

Geldbeleggingen 19.654.289 18.070.276 

Liquide middelen 19.178.758 7.943.030 

Te innen interesten 106.180 97.300 

Over te dragen kosten 394.977 269.622 

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 52.170.793 38.881.671 

TOTAAL ACTIVA 92.554.558 78.388.750 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 61.973 61.973 

Geconsolideerde resultatenrekening op 31 december 2014 versus 2013 (in euro)

LOPENDE ONTVANGSTEN 2014 2013 

Giften 12.597.549 9.540.466 

Legaten 13.586.642 14.862.604 

Andere opbrengsten 3.150.560 2.526.178 

TOTAAL LOPENDE ONTVANGSTEN 29.334.751 26.929.248 

PASSIVA 2014 2013

PATRIMONIUM

Startpatrimonium 4.408.912 4.408.912 

Overgedragen resultaat op 1 januari 45.425.667 40.125.173 

Overgedragen resultaat van het boekjaar 2.027.564 5.300.493 

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

51.862.143 49.834.579 

STATUTAIRE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN

Steun aan kankeronderzoek 23.159.278 9.448.834 

Sociale steun 535.897 875.174 

Andere subsidies 121.000 242.000

Voorzieningen voor toekomstige statutaire schulden 9.000.000 15.140.000 

Voorziening voor Heavy Equipment (spitsapparatuur voor kankeronderzoek) 5.000.000 0

Voorzieningen voor toekomstige statutaire schulden – Etex 0 43.834 

Voorzieningen voor Sociale Grants 750.000 375.000 

TOTAAL STATUTAIRE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN 38.566.175 26.124.842 

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

Leveranciers 997.658 1.209.028 

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 897.170 817.154 

Andere schulden 37.296 62.945 

Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten 166.212 80.465 

Te boeken boni op erfenissen 27.904 259.738 

TOTAAL SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 2.126.240 2.429.330 

TOTAAL PASSIVA 92.554.558 78.388.750 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 61.973 61.973 

LOPENDE UITGAVEN 2014 2013 

Steun wetenschappelijk onderzoek 16.594.177 11.299.254 

Sociale hulp 4.264.586 4.046.123

Informatie en gezondheidspromotie 4.901.865 5.158.981

Fondsenwerving 2.258.218 2.074.195

Algemene administratiekosten 425.505 479.993

TOTAAL LOPENDE UITGAVEN 28.444.351 23.058.546 

ANDERE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2014 2013 

Andere opbrengsten 10.138 480

Financiële opbrengsten 1.405.391 2.181.836 

Financiële kosten -493.308 -777.724 

Provisie voor waardevermindering financiële activa 214.943 25.201 

COURANT RESULTAAT 890.400 3.870.702 

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 2.027.564 5.300.494 

44 | Jaarverslag 2014 Stichting tegen Kanker  Jaarverslag 2014 | 45

"Al onze rekeningen 
worden gecontroleerd 
door onafhankelijke 

revisoren."

Team Finance: Nathalie Dewandel, Julie Lefebvre en 
Guido Gonnissen (manager Finance, IT en Administration)
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www.kanker.be/vriend

Word Vriend van de Stichting

Kiest u voor een maandelijkse overschrijving, 

dan steunt u het wetenschappelijk onderzoek 

op een duurzame manier. Word Vriend van de 

Stichting via

In de strijd tegen kanker is elke 

gift van groot belang, om welk 

bedrag het ook gaat. Schrijf uw 

bijdrage over op rekeningnummer 

BE45 0000 0000 8989 of stort 

online via 

www.kanker.be/gift

Doe een gift
Wilt u met uw bedrijf partner worden van  

Stichting tegen Kanker? Neem contact op met 

Koen Van Damme, coördinator partnerships 

via het nummer 0491 15 73 30 of 

kvandamme@stichtingtegenkanker.be

Word partnerbedrijf 

Stel zelf een team samen of sluit 

u aan, doe mee als Vechter of 

vrijwilliger, of kom gewoon langs 

om anderen een hart onder de 

riem te steken. Alle data en info op 

www.levensloop.be

Neem deel aan Levensloop
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Wanneer u Stichting tegen Kanker opneemt in uw testament maakt  

u een gebaar voor het leven. Er bestaan verschillende formules  

voor legaten. Een fiscaal bijzonder voordelige manier om geld na  

te laten is het duolegaat. Voor alle vragen rond erfenissen en 

legaten kunt u terecht bij Greta Van Der Gracht via 02 743 37 15 of  

gvandergracht@stichtingtegenkanker.be. Neem ook een kijkje op 

www.kanker.be/hoe-laat-je-een-legaat-na

Zet de Stichting in uw testament

Doorheen het hele land 

organiseren mensen hun eigen 

fondsenwervingsacties. De 

initiatieven zijn even talrijk als 

uiteenlopend: theaterstukken, 

concerten, wandel , loop of 

fietstochten… Voor al deze acties 

zijn onze regiocoördinatoren uw 

contactpersoon. 

Via idonatefor.cancer.be/nl kunt 

u ook fondsen werven ter ere 

van een feest, een huwelijk, een 

geboorte of als herinnering aan 

een dierbare.  

Fondsen werven

http://idonatefor.cancer.be

Verschillende manieren om 
Stichting tegen Kanker te steunen Bedraagt het totaal van uw giften 40 euro of meer in één jaar dan ontvangt u van Stichting tegen 

Kanker een fiscaal attest in de loop van het eerste trimester van het daaropvolgende jaar.
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Op de cover: de campagne Kankerinfo
 
In oktober 2014 lanceerde Stichting tegen Kanker de informatielijn Kankerinfo. 
Deze dienst is te bereiken via 0800 15 802 of www.kanker.be/info.

Nuttige informatie over Stichting tegen Kanker

Historiek

Stichting tegen Kanker ontstond na de fusie van de vzw’s ‘Œuvre Belge du Cancer’ (OBC), ‘Belgische 
Vereniging tegen Kanker’ en ‘Belgische Federatie tegen Kanker’. Zo werden al deze verenigingen gebun-
deld onder een gemeenschappelijke noemer. Stichting tegen Kanker is sindsdien de grootste nationale 
kankerbestrijdende organisatie in België. De Stichting steunt onderzoek, zet initiatieven voor sociale 
dienstverlening op touw en voert campagnes voor gezondheidspromotie en informatie. Stichting tegen 
Kanker werd erkend als stichting van openbaar nut door het Koninklijk Besluit van 13 december 2004.

Ondernemingsnummer: 0873 268 432

Belastingcertificaat: voor het jaar 2014 werden de attesten afgeleverd door Stichting tegen Kanker. 

Tombola’s: Stichting tegen Kanker heeft toelating tot het organiseren van tombola’s van de FOD Binnen-
landse Zaken (Koninklijk Besluit van 19 december 2010; nr. III/42/0134/15).

Verbonden entiteiten
Belgische Vereniging tegen Kanker, vzw
Leuvensesteenweg 479, B- 1030 Brussel
Nationaal nummer: 424778440
Oprichtingsdatum: 16/09/1983

Œuvre Belge du Cancer, vzw
Leuvensesteenweg 479, B -1030 Brussel
Nationaal nummer: 457127049
Oprichtingsdatum: 4/09/1995

 

Belgische Federatie tegen Kanker, vzw
Leuvensesteenweg 479, B -1030 Brussel
Nationaal nummer: 465910695
Oprichtingsdatum: 20/01/1999

Nationaal lidmaatschap: Stichting tegen Kanker is lid van de vzw Vereniging voor Ethiek in de 
Fondsenwerving (VEF), opgericht in 1996, en van de vzw Belgisch Netwerk van Stichtingen,  
opgericht in 2005.

Coördinatie: Ludivine Teller

Vertaling: Sandra Gyles

Eindredactie: Ludivine Teller, Sandra Gyles

Met de medewerking van: Isabelle André, Greg Antierens, Goedele Balis, Brigitte Boonen, Dr. Anne Boucquiau, 
Martine Ceuppens, Steven De Bondt, Suzanne Gabriëls, Guido Gonnissen, Thomas Maertens, Katlijn Sanctorum,  
Patricia Servais (PhD), Prof. Michel Symann, Liesbet Van Gaever, Dr. Didier Vander Steichel, Luc Van Haute,  Joël Vico

Verantwoordelijke uitgever: Luc Van Haute, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel

Voor meer informatie over dit jaarverslag of over de activiteiten van Stichting tegen Kanker kunt u zonder aarzelen contact 
met ons opnemen via 02 733 68 68 of info@kanker.be.

Voor een maximale vooruitgang

tegen kanker

Jaarverslag 
2014Handig om weten!

	þWaar vindt u wetenschappelijk gevalideerde informatie over kanker, de behandelingen,  

begeleidingsmogelijkheden enzovoort?

www.kanker.be

	þ Kankerinfo, voor al uw vragen over kanker

0800 15 802 (gratis en anoniem, elke werkdag van 9 tot 18 uur)

	þ Blijf op de hoogte van de actualiteiten van de Stichting

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief via www.kanker.be of 

volg ons op www.facebook.com/stichtingtegenkanker en op Twitter: @Samen_tg_Kanker

	þWaar vindt u de data van Levensloop?

www.levensloop.be

	þ Hoe draagt u een steentje bij?

In de strijd tegen kanker kunnen we alle hulp gebruiken. Ontdek hoe dat kan op www.kanker.be/steun-ons

	þ Contact:

Donateurs: Lieve Verhaegen - 02 743 37 45 - lverhaegen@stichtingtegenkanker.be

Legaten: Greta Van Der Gracht - 02 743 37 15 - gvandergracht@stichtingtegenkanker.be 

Vrijwilligers: Joël Vico - 02 743 45 75 - jvico@stichtingtegenkanker.be  

Bedrijven: Koen Van Damme - 0491 15 73 30 - kvandamme@stichtingtegenkanker.be  

	þWaar kunt u brochures bestellen?

www.kanker.be/publicaties  

	þ Tabakstop: stoppen met roken, het kan!

www.tabakstop.be

0800 111 00

(Gratis en anoniem, elke werkdag van 15 tot 19 uur)

De Stichting in uw regio

Limburg, Vlaams-Brabant (oost)
GSM 0473 82 11 39
limburg@kanker.be

Antwerpen
GSM 0498 12 17 64 
antwerpen@kanker.be

Oost-Vlaanderen
GSM 0473 82 45 05 
oostvlaanderen@kanker.be Brussel, Vlaams-Brabant 

(noord en west), Mechelen 
GSM 0475 82 21 36
brussel@kanker.be
vlaamsbrabant@kanker.be

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

Duitstalige Gemeenschap
GSM 0476 99 08 19 
comgermanophone@cancer.be

Liège
GSM 0473 82 14 67
liege@cancer.be

Hainaut
GSM 0473 82 45 04  
hainaut@cancer.be

Namur 
GSM 0473 51 42 37
namur@cancer.be

Bruxelles, Brabant wallon 
GSM 0491 34 84 34
bruxelles@cancer.be
brabantwallon@cancer.be

Luxembourg
GSM 0472 18 99 24 
luxembourg@cancer.be



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

facebook.com/stichtingtegenkanker
Twitter: @Samen_tg_Kanker
linkedin.com/company/stichting-tegen-kanker
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