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2 3 Samen voor het leven Inhoud

De strijd tegen kanker is hoopvol! De wetenschap boekt vooruitgang, de be-
geleiding van patiënten en hun naasten verloopt steeds beter, en screening 
en preventie winnen terrein. Stichting tegen Kanker speelt op elk van deze 
drie vlakken een belangrijke rol, in alle onafhankelijkheid en transparantie. 
Onze expertise wordt dan ook nationaal en internationaal erkend. Kanker 
terugdringen? Daar spant het hele team van Stichting tegen Kanker zich elke 
dag voor in, op een professionele, enthousiaste en integere manier.

 
 
 

•	 Stichting tegen Kanker schaart zich achter 
haar onderzoekers. 

Dankzij hun werk zijn de genezingskansen vandaag 
hoger en blijven ze stijgen. Daarom besteden we 
onze middelen in de eerste plaats aan de steun van 
het wetenschappelijk kankeronderzoek.
 

•	 Stichting tegen Kanker begeleidt patiënten en 
hun naasten. 

Onder andere door betrouwbare en begrijpelijke 
informatie te verspreiden, en door sociale diensten 
aan te bieden die de levenskwaliteit van patiënten 
verbeteren.

 
 
 

•	 Stichting tegen Kanker ijvert voor ieders  
gezondheid. 

We sporen iedereen aan om gezond te leven en be-
nadrukken het belang van preventie en opsporing. 
Hiervoor beroepen we ons op wetenschappelijk ge-
valideerde informatie.
 

•	 Stichting tegen Kanker pleit voor een beter 
volksgezondheidsbeleid. 

We stimuleren en helpen overheden om meer en 
beter te doen in de strijd tegen kanker. Enkel zo 
kunnen we ervoor zorgen dat de ziekte steeds min-
der levens raakt en dat de best mogelijke zorgen 
beschikbaar blijven voor iedereen.

•	 Stichting tegen Kanker moedigt iedereen aan 
om zijn steentje bij te dragen aan de strijd tegen 
kanker, door zich betrokken op te stellen en de 
juiste persoonlijke keuzes te maken. 

We staan open voor allerlei initiatieven en verwelko-
men iedereen die zich samen met ons wil engageren 
met open armen.
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In	december	1971	ondertekende	president	Richard	
Nixon	 de	 National Cancer Act. Hierdoor konden 
aanzienlijke middelen worden vrijgemaakt voor 
kankeronderzoek en kreeg de strijd tegen kanker in 
Amerika	prioriteit.	Wetenschappers	waren	in	die	tijd	
opvallend	 enthousiast	 en	 optimistisch.	 Dr.	 Sidney	 
Farber,	 voormalig	 voorzitter	 van	 de	 American	 
Cancer	 Society	 zei	 het	 volgende:	 “We	 zijn	 er	 zo	
dicht bij om kanker te genezen. Het ontbreekt ons 
alleen nog aan de wil, de financiële middelen en 
de duidelijke strategie die ook nodig waren om een 
eerste	man	op	de	maan	te	zetten.”	Ter	herinnering:	
op	25	mei	1961	stelde	president	John	F.	Kennedy	 
onder luid tromgeroffel het ambitieuze plan voor aan 
het	 Amerikaanse	 Congres	 om	 nog	 voor	 het	 einde	
van	het	decennium	een	Amerikaan	naar	de	maan	
te	zenden.	21	juli	1969	was	die	missie	al	volbracht!

De	oorlog	die	president	Nixon	aan	kanker	verklaar-
de,	leverde	hem	echter	niet	zo’n	snelle	overwinning	
op.	Wat	Sidney	Farber	veertig	 jaar	geleden	al	had	
verwacht,	 is	 nog	 steeds	 geen	werkelijkheid.	Maar	
ondertussen is er niets dan vooruitgang geboekt! 
Dankzij fundamenteel onderzoek begrijpen we de 
mechanismen die aan de grondslag liggen van 
kanker	veel	beter.	Translationeel	en	klinisch	onder-
zoek hebben geleid tot betere behandelingen en  
diagnoses, en tot een betere levenskwaliteit voor 
patiënten. Dankzij gerichte therapieën doet  
vandaag bovendien een hele nieuwe generatie  
behandelingen haar intrede.

Hierna enkele van de vele mijlpalen in de kanker-
bestrijding, die mee de huidige prioriteiten van onze 
Stichting	bepaald	hebben:

•	De verminkende ingrepen van de jaren 70 hebben 
geleidelijk plaatsgemaakt voor minder ingrijpende 
operaties. Dat hebben we te danken aan de ontwik-
keling van een multidisciplinaire aanpak, mogelijk 
gemaakt door vooruitgang in chirurgie, radiotherapie 
en	systemische	behandelingen	(geneesmiddelen).

•	’s Werelds eerste recombinant monoklonaal 
antilichaam ter behandeling van kanker, Rituxi-
mab,	werd	in	1994	voor	het	eerst	 ingezet	tegen	
non-Hodgkin	 lymfomen.	 In	 1996	werd	 Imatinib	
ontdekt. Dit middel is zeer effectief tegen chro-
nische	myeloïde	 leukemie	en	zeldzame	tumoren	
van het maag-darmkanaal. De ontdekking luidde 
het moderne tijdperk van de gerichte moleculaire 
therapieën	in.	Zo	wordt	het	arsenaal	aan	genees-
middelen tegen kanker steeds groter. Stichting 
tegen Kanker is nauw betrokken geweest bij de 
erkenning van oncologie als medische specialisa-
tie.	In	België	was	dit	nog	niet	het	geval!	

•	De ontrafeling van het menselijk genoom in 
juni	 2000	 gaf	 het	 kankeronderzoek	 een	 nieuwe	
dimensie. Sindsdien hebben niet minder dan 
24	nieuwe	gerichte	therapieën	hun	doeltreffend-
heid bewezen tegen bepaalde vormen van borst-, 
long-, prostaat- en dikkedarmkanker. Ook voor be-
paalde zeldzame tumoren gaat het de goede kant 
op. Kinderkanker is daar ongetwijfeld het beste 
voorbeeld	 van:	 de	 vijfjaarsoverleving	 hiervoor	 is	
intussen	 gestegen	 naar	 80	 %.	 Die	 ongelooflijke	
vooruitgang voortzetten, hangt helemaal af van 
de fantastische inspanningen van onderzoekers. 
Een absolute topprioriteit van de Stichting is dan 
ook de financiering van de meest veelbelovende 
en	getalenteerde	onderzoeksteams	(zie	pagina	9).

•	Radiotherapie is er technologisch gezien bijzonder 
op vooruitgegaan. Denk maar aan voorbeelden als 
multimodale medische beeldvorming ter ondersteu-
ning van hoge-precisiebestraling, beeldgestuurde 
radiotherapie, intensiteitsgemoduleerde radiothe-
rapie en bestralingsmethoden die rekening houden 
met onwillekeurige lichaamsbewegingen zoals de 
ademhaling. Stichting tegen Kanker steunt de op-
richting van een of meerdere centra voor hadronthe-
rapie	in	België	(hadrontherapie	is	een	nieuwe	vorm	
van radiotherapie die gebruikmaakt van protonen of 
koolstofionen	om	tumoren	te	vernietigen).

Boodschap van de voorzitters

 Een engagement op 
 lange termijn ...

Professor  
Michel Symann,

voorzitter

Professor 
 Marc Mareel,

voorzitter

•	Sinds de jaren 70 is de strijd tegen roken 
een prioriteit in kankerpreventie. Een ver-
bod op tabaksreclame, waarschuwingen op 
de verpakkingen van tabaksproducten, een 
rookverbod in bepaalde openbare ruimten, 
op	het	werk,	in	restaurants	en	(sinds	2011)	in	
cafés … het zijn stuk voor stuk zwaarbevoch-
ten	overwinningen	op	de	tabakslobby.	De	in-
spanningen op het vlak van tabakspreventie 
zijn	bovendien	nog	niet	afgelopen:	Stichting	
tegen	Kanker	 zet	haar	 lobbywerk	door	 voor	
de verplichte invoering van generieke verpak-
kingen	in	Europa	(zie	pagina	19).

•	Nu de overlevingskansen en de levenskwali-
teit van patiënten aanzienlijk zijn verbeterd, 
zijn ook de verwachtingen en houding ten 
opzichte van kanker veranderd. Daardoor 
verwachten patiënten veel meer uitleg over 
hun ziekte en de behandelingsmogelijkhe-
den.	Internet	is	voor	velen	een	voor	de	hand	
liggende informatiebron en dat is goed en 
slecht	 tegelijk.	 Het	 is	 voor	 ‘een	 leek’	 niet	
altijd gemakkelijk om uit te maken wat be-
trouwbaar is en wat niet. Daarom biedt  
Stichting tegen Kanker patiënten en hun  
familie grote hoeveelheden wetenschappelijk 
gevalideerde	informatie	(zie	pagina	23),	en	is	
ze voorstander van ervaringsuitwisseling bin-
nen	patiëntenverenigingen	 (zie	pagina	16).

Hebben we nu dan de laatste rechte lijn voor 
de eindmeet van de strijd tegen kanker be-
reikt? Het voorbeeld van de National Cancer 
Act	uit	de	jaren	70	heeft	ons	zeker	voorzich-
tigere voorspellers gemaakt. We hebben een 
veel beter inzicht in de complexiteit van de 
mechanismen die aan de oorsprong liggen 
van	kanker,	 zoveel	 is	 zeker.	Maar	de	 vijand	
heeft zijn laatste woord nog niet gesproken! 
Toekomstige	vooruitgang	zal	 stap	voor	stap	
geboekt worden, in de eerste plaats dankzij 
de inspanningen van onderzoekers. Kanker 
blijft vooralsnog De Keizer aller Ziektes, zo-
als	Siddhartha	Mukherjee	neerschreef	in	zijn	
gelijknamige	boek.	Met	bijna	60	000	nieuwe	
gevallen	per	 jaar	 (cijfers	 van	2008)	 en	een	
alsmaar stijgende incidentie in ons land, 
voornamelijk door de vergrijzing, is het ze-
ker niet het moment om de teugels te laten 
vieren.

Stichting tegen Kanker is nationaal actief, in 
alle onafhankelijkheid van de overheid en de 
farmaceutische industrie. De Stichting is en 
blijft een unieke en onmisbare schakel in de 
strijd tegen kanker, en dat dankzij iedereen 
die giften toevertrouwt aan de Stichting of 
zich persoonlijk inzet. We willen die mensen 
hier dan ook hartelijk voor danken!

“Toekomstige 

vooruitgang zal 

stap voor stap 

geboekt worden, 

in de eerste 

plaats dankzij de 

inspanningen van 

onderzoekers.”
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Het beeld van 
kanker veranderen

In	 ons	 collectieve	 onderbewustzijn	 is	 kanker	 nog	
steeds	een	‘lange	en	pijnlijke	ziekte’.	Deze	formule-
ring geeft aan hoe de maatschappij over deze ziekte 
denkt:	als	iets	donkers	en	onbegrijpelijks,	dat	quasi	
altijd	een	dodelijke	afloop	kent.	Dit	stemt	echter	niet	
meer	overeen	met	de	realiteit.	Ten	eerste	is	er	niet	
zoiets	als	‘een	kanker’;	er	zijn	verschillende	soorten	
kanker.	 Ten	 tweede	 hebben	 ze	 lang	 niet	 allemaal	
een fatale prognose.

De vooruitgang die onderzoekers de afgelopen decen-
nia	hebben	geboekt,	is	aanzienlijk.	Sinds	1990	steeg	
de	vijfjaarsoverleving	voor	alle	kankers	samen	van	50	
naar	66	%.	In	steeds	meer	gevallen	is	kanker	niet	lan-
ger een fatale ziekte, maar een ziekte die te genezen 
of controleerbaar is. Onze samenleving heeft die ge-
dachtewissel nog niet gemaakt, maar de vooruitzich-
ten voor vele vormen van kanker en de levenskwaliteit 
van patiënten zijn er wel degelijk op vooruitgegaan.

Wetenschappelijke vooruitgang 
herdefinieert kanker
Als	we	het	beeld	dat	mensen	van	kanker	hebben,	
willen wijzigen, moeten we in de eerste plaats  
praten over de medische en wetenschappelijke 
ontwikkelingen die het leven van patiënten en hun 
naasten zo hebben veranderd.

De vooruitgang in de medische beeldvorming heeft 
een enorme impact gehad op de kwaliteit van  
diagnoses en de opvolging van de effectiviteit van 
behandelingen, of het nu gaat om bestraling,  
chemotherapie of chirurgie.

Chirurgische interventies zijn minder ingrijpend en 
veel nauwkeuriger, in grote mate dankzij robot-
besturing. De nieuwe technieken maken een veel 
kortere ziekenhuisopname mogelijk en hebben een 
positieve invloed op de levenskwaliteit van patiën-
ten na de operatie.

Radiotherapie	 is	 door	 de	 nieuwe	 beeldvormings-
technieken steeds preciezer. Hierdoor kan men te-
gelijkertijd hogere stralingsdoses toedienen in het te 
behandelen gebied en meer gezond weefsel sparen.

Nieuwe	technieken	voor	de	toediening	van	chemo-
therapie, zoals eenvoudige orale inname, dragen 
bij	tot	een	betere	levenskwaliteit	van	de	patiënt:	de	
behandeling	is	een	stuk	‘comfortabeler’	dan	intra-
veneuze toediening en maakt veelvuldige verplaat-
singen naar een behandelcentrum overbodig.

Nieuwe	 doelgerichte	 geneesmiddelen	 vullen	 de	
traditionele behandelingen aan en kunnen in be-
paalde gevallen de therapierespons verhogen en 
tegelijk de levenskwaliteit van patiënten verbeteren. 
Sommige blokkeren bijvoorbeeld de groei van kan-
kercellen, andere belemmeren de ontwikkeling van 
bloedvaten	die	de	tumor	voeden.	Immunotherapie	
tot	 slot	 versterkt	 het	 natuurlijk	 afweersysteem	 van	
het lichaam, om kankercellen effectiever te bestrij-
den en te vernietigen.

In het kort ...

 » In 20 jaar tijd is de vijfjaarsoverleving voor alle 
kankers samen gestegen van 50 naar 66 %.

 » Meer dan 90 % van de kinderen met leukemie 
geneest.

 » Elke dag zorgen nieuwe technologieën voor een 
betere levenskwaliteit van patiënten tijdens en na 
de ziekte.

Een angstaanjagende ziekte
Een op drie mannen en een op vier vrouwen krij-
gen in de loop van hun leven kanker, en iedereen 
kent wel iemand in zijn nabije of professionele om-
geving die met de ziekte te maken krijgt. Kanker is 
dus alom aanwezig en dat verklaart grotendeels de 
angst	die	ermee	gepaard	gaat.	En	zelfs	al	beïnvloedt	
ons gedrag het risico op bepaalde vormen van kan-
ker, toch kan  iedereen – zonder enige waarschu-
wing – kanker krijgen.

Kanker is angstaanjagend en dat versterkt het taboe. 
Daardoor krijgen mensen met kanker te maken met 
stilzwijgen, ontwijkend gedrag of ongemakkelijke 
sociale relaties. Dat geldt zeker als de ziekte of de 
behandeling zichtbare sporen nalaat op het gezicht 
of het lichaam. De invloed die kanker heeft op onze 
gevoelswereld, compliceert de zaken alleen maar.

Een belangrijke stap om het imago van kanker te ver-
anderen,	is	vrij	over	de	ziekte	kunnen	praten.	Tijdens	
de	Familiedag	2011	 in	Planckendael	 zei	 de	mama	
van	 een	 kindje	 in	 remissie:	 “Tijdens	 de	 ziekte	 van	
mijn zoon merkte ik dat vrienden van wie ik dacht dat 
ze dichtbij ons stonden, langzaam afstand namen. 
Ze	 wisten	 niet	 hoe	 ze	 moesten	 reageren.	 Daarom	
wil ik zoveel mogelijk over de ziekte van mijn zoon  
praten, om het taboe te doorbreken.” Het onbekende 
maakt ons bang, en om het onbekende te bestrijden, 
is het woord een geducht wapen.

De ziekte maakt de mens niet
Vele	 ‘Vechters’	 –	 mensen	 die	 kanker	 hebben	
of	 hebben	 gehad	 –	 hebben	 tijdens	 Levensloop	 
(zie	pagina	25)	 laten	zien	dat	ook	zij	de	behoefte	
hebben	om	de	ziekte	te	openbaren.	Niet	om	mede-
lijden op te wekken, maar om een boodschap van 
hoop te brengen. Want hoewel kanker ernstig is, ís 
het mogelijk om de ziekte te verslaan, ook al kan 
de	strijd	soms	lang	en	moeilijk	zijn.	In	onze	samen-
leving ontstaat er vaak een tweegevecht tussen de  
ervaringen van patiënten, voor wie de ziekte het 
leven niet per definitie on hold of stopzet, en het 
beeld	van	‘uitstel	van	executie’	of	‘leven	in	geleende	
tijd’	dat	aan	kanker	kleeft.

Dit beeld heeft een directe impact op het dagelijks 
leven en de mensen die dichtbij de patiënt staan, 
worden	 er	 als	 eerste	 mee	 geconfronteerd.	 Men-
sen met kanker botsen vaak op ontwijkend of zelfs 
discriminerend gedrag in hun sociale en familiale 
omgeving. Wanneer iemand verneemt dat hij of  

zij kanker heeft, is het niet alleen de patiënt, maar 
zijn het ook de familieleden en vrienden die plots 
met kanker te maken krijgen. Voor hen kan de  
psychische	druk	bijna	net	zo	groot	zijn	als	voor	de	
zieke zelf.

Kanker heeft ook een impact op het beroepsleven 
en op de werkhervatting. De ziekte en de behande-
lingen	laten	fysieke	en	psychologische	littekens	na	
die	het	er	niet	makkelijker	op	maken:	vermoeidheid,	
pijn, slaapstoornissen, concentratieproblemen ... 
Op het werk is ook niet iedereen geneigd om over 
de ziekte en de nasleep te praten. Deze twee facto-
ren samen verklaren waarom veel ex-patiënten het 
zo moeilijk vinden om weer aan het werk te gaan.

Kanker is niet onomkeerbaar
Duidelijke en begrijpbare informatie over de ziekte, 
de behandelingen en de beschikbare steun is – en 
blijft – essentieel. Het maakt het makkelijker om 
een juiste houding aan te nemen, in het maken 
van therapeutische beslissingen of bij de keuze voor 
adequate	 zorg.	 De	 ziekte	 heeft	 zo’n	 emotionele	 
impact, dat vrienden en familie vaak opgelucht zijn 
als ze hun gevoelens en gedachten kunnen uiten. En  
indirect helpt dit de patiënt om de ziekte het hoofd 
te bieden. Een leidraad voor mensen in de directe 
omgeving:	ontken	of	verberg	uw	emoties	niet.	Durf	
gevoelens delen en verspil geen energie om ze kost 
wat kost te verbergen.

Of we op een dag een wereld zullen kennen zonder 
kanker,	weten	we	niet.	Maar	een	ding	is	zeker:	we	
winnen elke dag terrein! Ja, kanker is nog steeds 
een ernstige ziekte, maar de afgelopen decennia 
was de vooruitgang in kankerbestrijding enorm. 
Nog	 maar	 vijftig	 jaar	 geleden	 leefde	 geen	 enkel	
kind met leukemie langer dan zes maanden, van-
daag	geneest	meer	dan	90	%!	En	was	in	1977	de	
vijfjaarsoverleving van mensen met prostaatkanker 
nog	69	%,	dan	is	dat	vandaag	bijna	100	%!

Het beeld van kanker veranderen, kan alleen maar 
door open over de ziekte te praten. Door het brede 
publiek duidelijke en onafhankelijke informatie te 
verstrekken. Door iedereen op de hoogte te houden 
van de geboekte vooruitgang. En door wetenschap-
pers te ondersteunen in hun onderzoek. Stuk voor 
stuk belangrijke missies die Stichting tegen Kanker 
dagelijks voert.
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De financiering van 

kankeronderzoek

Zonder onderzoek geen vooruitgang!
Stichting tegen Kanker is een van de belangrijkste 
privéfinanciers van universitair kankeronderzoek in 
België.	De	 Stichting	 heeft	 ervoor	 gekozen	 om	en-
kel onderzoeken te steunen die onafhankelijk zijn 
van de farmaceutische industrie en worden gevoerd  
binnen	een	universiteit	of	ziekenhuis.	Dit	type	onder-
zoek is essentieel, omdat het ook pistes verkent die 
mogelijk niet interessant zijn voor de industrie.

De ontoereikende publieke financiering van univer-
sitair onderzoek blijft jammer genoeg een realiteit. 
Terwijl	 het	 toch	 in	 deze	 laboratoria	 en	 ziekenhui-
zen is dat wetenschappers kennis opdoen van de  
mechanismen die aan de grondslag liggen van 
kanker en manieren vinden om de strijd tegen de 
ziekte aan te gaan. Om vooruitgang mogelijk te  
maken, zijn er aanzienlijke financiële middelen nodig!

Tot	 slot	 draagt	 de	 ondersteuning	 van	 universitair	 
onderzoek ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs 
in	 ons	 land,	 zoals	 de	 professoren	Michel	 Symann	

en	 Marc	 Mareel,	 voorzitters	 van	 Stichting	 tegen	
Kanker, benadrukten tijdens een bijeenkomst op 
24	 mei	 2011	 voor	 wetenschappers	 ondersteund	
door de Stichting.

Drie types kankeronderzoek
Fundamenteel onderzoek tracht inzicht te krijgen in 
de biologische mechanismen die leiden tot kanker. 
Dit	 type	 onderzoek	 ligt	 aan	 de	 basis	 van	 vooruit-
gang op lange termijn in de strijd tegen kanker.

Klinisch onderzoek moet de doeltreffendheid van 
preventie, screening, diagnose en behandeling be-
vorderen, zonder een betere levenskwaliteit van de 
patiënt uit het oog te verliezen. De resultaten van 
dit	type	onderzoek	zijn	zichtbaar	op	korte	tot	mid-
dellange termijn.

Translationeel onderzoek legt de link tussen funda-
menteel en klinisch onderzoek. Het zorgt voor een 
snellere omzetting van fundamentele ontdekkingen 
en inzichten naar praktische toepassingen ten voor-
dele van de patiënt, en stelt op basis van klinische 
vaststellingen nieuwe onderzoeksvragen.

In het kort ...

 » Stichting tegen Kanker steunt momenteel 
81 universitaire onderzoeksteams in België voor 
een totaalbedrag van meer dan 17 miljoen euro.

 » De onderzoeksteams ondersteund door 
de Stichting hebben al opmerkelijke  
stappen gezet: in de immunotherapie,  
de therapeutische vaccinatie, het ontrafelen  
van kankermechanismen, enz.

 » Twee wetenschappelijke raden en buitenlandse 
experts waarborgen de transparantie en 
onafhankelijkheid gedurende het hele 
selectieproces.

Getuigenis

Hoe kiest de Stichting de te steunen onderzoeksprojecten? 

Alles begint met een projectoproep naar de academische 
instellingen en onderzoekslaboratoria in België. De ontvangen 
voorstellen worden geanalyseerd door twee wetenschappelijke 
raden, een voor fundamenteel en een voor klinisch en 
translationeel onderzoek. Zij leggen elk onderzoeksproject 
ook voor aan internationale experts, die actief zijn in hetzelfde 
domein als de betrokken kandidaat. De wetenschappelijke raden 

bespreken en argumenteren vervolgens de evaluaties tijdens een plenaire vergadering 
en maken een selectie. De uiteindelijke beslissing ligt bij de raad van bestuur. De 
belangrijkste criteria zijn: de waarde en de wetenschappelijke nauwkeurigheid van 
de projecten, hun originaliteit en innovatief aspect, de geloofwaardigheid van de 
gestelde hypothesen en het vermogen van elk team om zijn project te voltooien. De 
gekozen teams worden gedurende het hele onderzoekstraject gevolgd. Halverwege 
moeten ze een tussentijds verslag maken en een activiteitenrapport voorleggen. Het 
selectieproces is relatief lang en complex, maar daartegenover staan strengheid, 
onafhankelijkheid en transparantie in de selectie van de ondersteunde projecten.

Patricia Servais, PhD, verantwoordelijke wetenschappelijk departement

Hoopgevende resultaten

Stichting	tegen	Kanker	steunt	momenteel	81	onderzoeksteams	van	de	belangrijkste	univer-
sitaire	instellingen	in	ons	land.	Een	blik	op	de	vooruitgang	die	enkele	van	de	teams	in	2011	
hebben geboekt.

Het	werk	van	professor	Blanpain	en	Dr.	Van	
Keymeulen	 opent	 een	 nieuwe	 piste	 op	 de	
oorsprong	van	de	verschillende	subtypes	van	
borstkanker, door de identificatie van twee 
verschillende soorten stamcellen in de borst-
klier. De borstklier ontwikkelt zich inderdaad  
vanuit	 twee	verschillende	types	cellen.	Lumi-
nale cellen scheiden water, melk en essentiële  

 
voedingsstoffen	af	voor	pasgeborenen.	Myo-
epitheliale cellen zorgen voor de circulatie 
van de moedermelk.

De onderzoekers volgden de ontwikkeling van 
deze cellen tijdens hun evolutie en kwamen 
erachter dat ze afkomstig zijn van verschil-
lende stamcellen. Deze ontdekking heeft het 
begrip van het regenererend potentieel van 
de borstklieren radicaal veranderd. Dat kan 
leiden tot een beter inzicht in de oorsprong 
van	de	verschillende	subtypes	van	borstkan-
ker.	Mettertijd	moet	 dit	 een	 nauwkeurigere	
diagnose en doelgerichtere behandelingen 
mogelijk maken.

Stamcellen en borstkanker

Professor	Cédric	Blanpain	&	
Dr.	Alexandra	Van	Keymeulen
ULB	Erasme
Toegekend	bedrag:	320	000	e
Onderzoekstype:	fundamenteel

“Geen 

vooruitgang 

zonder adequate 

financiële 

middelen.”
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Pancreaskanker,	 of	 alvleesklierkanker,	 heeft	 ge-
middeld	 een	 erg	 laag	 overlevingspercentage:	 de	
vijfjaarsoverleving	bedraagt	 slechts	6	%	 (cijfers	uit	
2006	van	de	American	Cancer	Society).	In	de	pan-
creas	vindt	men	verschillende	celtypes:	de	acinaire	
cellen	produceren	de	enzymen	die	nodig	zijn	voor	
de spijsvertering. Via de ductale cellen komen die 
terecht	 in	 de	 darm.	 Tijdens	 de	 embryonale	 ont-
wikkeling van de alvleesklier zijn de acinaire cel-
len afkomstig van ductale cellen. Sinds kort weet 
men dat bij het ontstaan van pancreaskanker het 
omgekeerde	 gebeurt:	 acinaire	 cellen	 nemen	 een	
vorm aan die doet denken aan ductale cellen. De 
onderzoekers	van	de	UCL	onderzochten	daarom	de	
mechanismen	tijdens	een	normale	embryonale	ont-
wikkeling, om te bepalen welke van deze mecha-
nismen gebreken vertonen bij kanker. Dankzij de  

bevindingen van het team kunnen nieuwe potentië-
le therapeutische doelen worden gesteld en vinden 
we hopelijk nieuwe wapens tegen deze bijzonder 
agressieve vorm van kanker.

Het	 onderzoeksteam	 van	 professor	 Bart	 Neyns	 wil	
dendritische cellen gebruiken bij therapeutische 
vaccinatie.	Deze	cellen	zijn	als	het	ware	‘de	schild-
wachten’	 van	ons	 immuunsysteem.	Ze	worden	ge-
produceerd door het beenmerg en zijn aanwezig in 
alle	lichaamsweefsels.	Hun	rol	is	om	lymfocyten	(een	
bepaald	type	witte	bloedcel)	te	activeren,	zodat	deze	
een mogelijke bedreiging – bijvoorbeeld een tumor-
cel – herkennen en ertegen vechten. Dendritische 
cellen hebben dit vermogen doordat ze de antigenen 
die aanwezig zijn op het oppervlak van kankercellen, 
kunnen	 opvangen	 en	 vervolgens	 ‘voorstellen’	 aan	
de	 lymfocyten.	Die	 reageren	op	hun	beurt	 snel	 en	

Getuigenis

Tijdens een laboratoriumbezoek voor donateurs van Stichting tegen Kanker 
realiseerden we hoe groot de publieke interesse is voor onze onderzoeken 
en dat men ook nieuwe oplossingen verwacht om kanker te genezen. 
Deze ontmoetingen zijn voor ons een zeldzame gelegenheid om onze 
onderzoeksprincipes uit te leggen, zonder rekening te moeten houden met 
de gebruikelijke regels voor communicatie via de media. Die laten maar 
weinig ruimte voor analyse en een beargumenteerde uitleg. Bovendien 
horen we uit eerste hand wat de publieke verwachtingen zijn en voelen ons 
gesterkt in onze aanpak, die we kunnen samenvatten als ‘beter kennen 
om beter te genezen’. Hopelijk komt de verwachting van een Amerikaanse 
organisatie tegen kanker dan uit om tegen 2020 de vijfjaarsoverleving bij 
alvleesklierkanker te verdubbelen naar 12 %!

Professor Patrick Jacquemin, UCL – de Duve Instituut

Getuigenis

De steun van Stichting tegen Kanker heeft voor ons een bijzondere waarde, 
omdat die steun maar mogelijk is dankzij donaties. Dat heeft een veel minder 
anoniem karakter dan de meeste andere financieringsbronnen. Het raakt 
ons om te worden ondersteund door mensen die de strijd tegen kanker 
net zo belangrijk vinden als wij. Immunotherapie is een nieuwe (r)evolutie 
in de strijd tegen vergevorderde melanomen. Een nieuwe behandeling 
(anti-CTLA4) heeft al bemoedigende resultaten laten zien, door de 
overleving na twee jaar met 10 % te doen stijgen. Ik heb zelfs patiënten die  
immunotherapie hebben gevolgd en nu – meer dan vijf jaar na de start van 
hun behandeling – in remissie zijn!

Professor Bart Neyns, VUB

krachtig, en zo wordt de vernietiging van de kanker-
cellen in gang gezet. Deze techniek wordt momen-
teel getest in klinische studies bij de behandeling van 
patiënten	met	een	melanoom	(soort	huidkanker)	of	
niet-kleincellige longkanker.

Acute	lymfatische	leukemie	is	de	meest	voorkomen-
de	vorm	van	kanker	bij	kinderen.	De	laatste	40	jaar	
is de prognose van deze ziekte aanzienlijk verbe-
terd, maar de gevolgen van de behandelingen voor 
kinderen kunnen op middellange tot lange termijn 
vrij ernstig zijn. Denk aan hartfalen, botnecrose 
(afsterven	 van	 botweefsel),	 onvruchtbaarheid	 of	
kans op een tweede kanker. Daarom is het cruci-
aal om vanaf de diagnose het genetisch profiel te 
kennen	van	het	type	leukemie.	Zo	kan	men	jonge	
patiënten de behandeling bieden die het best past 
bij hun individuele geval. Dat is het doel van het 
werk	van	het	 team	van	professor	Yves	Benoit	 van	
de	Universiteit	 van	Gent.	Deze	onderzoekers	heb-
ben	een	zeer	specifieke	‘genetische	handtekening’	
vastgesteld, waardoor men verschillende soorten 

acute leukemie kan klasseren volgens de verwachte 
behandelingsrespons. Deze voorspellende hand- 
tekening moet leiden tot à la carte behandelin-
gen voor jonge patiënten. Dankzij financiële steun 
van Stichting tegen Kanker zijn de onderzoe-
kers nu gestart met een internationale klinische  
studie,	 waaraan	 een	 zestigtal	 Belgische	 kinderen	 
deelnemen.

Ontwikkelingsmechanismen  
van alvleesklierkanker

Professoren	Frédéric	Lemaigre	&	
Patrick	Jacquemin
UCL	–	de	Duve	Instituut
Toegekend	bedrag:	220	000	e
Onderzoekstype:	fundamenteel

Immunotherapie:  
het gebruik van dendritische cellen

Professor	Bart	Neyns
VUB
Toegekend	bedrag:	140	000	e
Onderzoekstype:	translationeel	

De aanpak van  
leukemie bij kinderen

Professor	Yves	Benoit
UGent
Toegekend	bedrag:	223	000	e
Onderzoekstype:	klinisch
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Onderzoeksprojecten geselecteerd in 
2008, waarvoor de financiering nog 
doorliep in 2011

Onderzoeksprojecten  
geselecteerd in 2010

Fundamenteel onderzoek
18	projecten • Totaal	toegekend	bedrag:  
5	120	000 w

FSAGx
2	projecten		 600	000	€

KU Leuven
6	projecten		 1	770	000	€

UCL
2	projecten		 600	000	€

UGent
5	projecten		 1	230	000	€

ULB
2	projecten		 600	000	€

ULg
1	project	 320	000	€

Fundamenteel onderzoek
30	projecten	•	Totaal	toegekend	bedrag:	 
7	025	000 w

KU Leuven
4	projecten		 830	000	€

UA
1	project	 125	000	€

UCL
8	projecten		 1	955	000	€

UGent
9	projecten		 2	180	000	€

ULB
2	projecten		 460	000	€

ULg
2	projecten		 600	000	€

VUB
3	projecten		 525	000	€

Samenwerkingsproject

UCL & ULg  
1	project	 350	000	€

Translationeel en klinisch onderzoek
10	projecten	•	Totaal	toegekend	bedrag:  
1	908	300 w

KU Leuven
2	projecten		 477	200	€

UA
1	project	 90	000	€

UGent
1	project	 216	000	€

ULB - Bordet Instituut
1	project	 200	000	€

ULg
1	project	 242	500	€

VUB
2	projecten		 280	000	€

Samenwerkingsprojecten

GHdC (Grand Hôpital de Charleroi) & UCL
1	project	 152	600	€

UCL & VUB
1	project	 250	000	€

Translationeel en klinisch onderzoek
23	projecten	•	Totaal	toegekend	bedrag:  
3	807	000 w

KU Leuven
6	projecten		 904	000	€

Sint-Augustinus
1	project	 140	000	€

UA
1	project	 241	000	€

UCL
2	projecten		 390	000	€

UGent
3	projecten		 613	000	€

ULB - Bordet Instituut
2	projecten		 200	000	€

ULg
5	projecten		 729	000	€

VUB
2	projecten		 380	000	€

Samenwerkingsproject

KU Leuven & UCL & UGent
1	project 210	000	€

Ondersteuning buiten de labo’s
Naast	 onderzoek	 binnen	 laboratoria	 steunt	 de	
Stichting ook andere medisch-wetenschappelijke 
projecten.

Een	van	de	taken	van	het	WIV	is	de	kwaliteit	van	de	
gezondheidszorg	in	België	verbeteren,	door	informatie	
te verzamelen over diverse gezondheidsmaatregelen. 
Het	 is	 binnen	 deze	 context	 dat	 dr.	Marc	 Arbyn	 een	
langetermijnonderzoek doet naar de doeltreffendheid 
van nieuwe preventiestrategieën voor baarmoeder-
halskanker, namelijk het uitstrijkje en vaccinatie tegen 
het	HPV	 (Humaan	Papilloma	Virus).	Dit	 virus	 is	 ver-
antwoordelijk voor bijna alle vormen van baarmoeder-
halskanker	(en	ook	voor	bepaalde	andere	vormen	van	
kanker).	De	verzamelde	informatie	is	essentieel	om	de	
strijd	 tegen	het	HPV	 te	 verbeteren	en	om	 in	overleg	
met de gezondheidsautoriteiten screeningscampag-
nes	of	vaccinatieprogramma’s	te	introduceren.

De	 EORTC	 is	 een	 internationale	 vereniging	 met	
hoofdkantoor	 in	 Brussel.	 De	 organisatie	 verwezen-
lijkt	en	coördineert	klinische	studies	in	de	oncologie	
op Europees niveau. Hierdoor zijn er gegevens be-
schikbaar over een groot aantal patiënten, wat op 
zijn beurt het verkrijgen van statistisch betrouwbare 
resultaten binnen een kortere tijdspanne mogelijk 
maakt. De structurele financiële steun van Stichting 
tegen Kanker draagt op die manier bij aan de verbe-
tering van de medische zorg voor patiënten, en dus 
ook van hun levenskwaliteit.

De	vzw	FAPA	creëerde	een	register	waarin	families	
met	familiaire	adenomateuze	polyposis	(FAP)	of	het	
Lynch-syndroom	(HNPCC	=	erfelijke	nonpolyposis	
colorectale	 kanker)	 strikt	 anoniem	 worden	 opge-
nomen. Deze erfelijke aandoeningen beschadigen 
het spijsverteringsstelsel en geven een zeer hoog 
risico op kanker. Stichting tegen Kanker verleent fi-
nanciële steun aan het beheer van het register, dat 
clinici, epidemiologen en wetenschappers kunnen 
raadplegen voor de preventie, monitoring, onder-
steuning en behandeling van personen en gezinnen 
die	getroffen	zijn	door	FAP	of	het	Lynch-syndroom.

Dit	project	verenigt	zeven	Belgische	universiteiten:	
KU	Leuven,	UA,	UCL,	UGent,	ULB,	ULg	en	VUB.	
De biobank is een verzameling van menselijke 
monsters	(biopsieën,	bloed,	urine,	enz.)	van	patiën-
ten die toestemming gaven om deze te gebruiken 
voor	wetenschappelijk	 onderzoek.	 Toegang	 tot	 de	
biobank	(onder	strikte	voorwaarden)	stelt	onderzoe-
kers in staat om snel voldoende monsters te verza-
melen	voor	hun	analyses.	Deze	studies	zijn	bedoeld	
om de ontwikkeling van kanker beter te begrijpen, 
bestaande behandelingen te optimaliseren en  
nieuwe diagnostische en prognostische werkmid-
delen te ontdekken. De oprichting van deze inter-
universitaire biobank is mogelijk gemaakt dankzij 
de financiële steun van Stichting tegen Kanker.  
De verdere ontwikkeling wordt overgenomen door 
het	Nationaal	Kankerplan.

De doeltreffendheid van  
baarmoederhalskankerpreventie

Dr.	Marc	Arbyn
Wetenschappelijk	Instituut	Volksgezondheid	(WIV)
Toegekend	bedrag:	300	000	e 
over drie jaar

FAPA-register

Professor	Eric	Van	Cutsem
Familial	Adenomatous	Polyposis	Association	(FAPA)
Toegekend	bedrag:	500	000	e 
over drie jaar

Interuniversitaire biobank

Toegekend	bedrag:	437	500	e
over twee jaar

Klinische studies op Europees niveau

Professor	Françoise	Meunier
European	Organisation	for	Research	and	
Treatment	of	Cancer	(EORTC)
Toegekend	bedrag:	300	000	e 
over drie jaar
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Online register voor klinische proeven

Professor	Jacques	De	Grève
Belgian	Society	of	Medical	Oncology	(BSMO)
Toegekend	bedrag:	108	624	e 
over één jaar

De	 BSMO	werkt	momenteel	 aan	 de	 ontwikkeling	
van de website www.cancertrials.be. Deze site ver-
zamelt	alle	oncologische	klinische	studies	in	België.	
De	site	gaat	online	in	de	eerste	helft	van	2012.	Via	
de tool kunnen oncologen patiënten op basis van 
strikte	 medische	 inclusiecriteria	 (criteria	 voor	 op-
name	 in	een	 studie)	 een	 innovatieve	behandeling	
voorstellen in een van de ziekenhuizen in ons land. 
De aanpak heeft vele voordelen, zowel voor patiën-
ten als artsen. Voor patiënten bieden deze proeven 
mogelijk toegang tot nieuwe hoopgevende behan-
delingen en oncologen en onderzoekers krijgen zo 
de kans om deel te nemen aan klinische proeven 
die de doeltreffendheid van de behandeling van 
hun patiënt moeten verhogen.

Elk	 jaar	 vinden	 er	 in	 België	 ongeveer	 700	 trans- 
plantaties	 van	 hematopoietische	 (bloedvormende)	
stamcellen plaats in zestien gespecialiseerde zieken- 
huizen, voornamelijk voor de behandeling van  
leukemie. Deze stamcellen worden verkregen uit 
beenmerg	(of	uit	bloed	uit	de	bloedsomloop	na	sti-
mulatie	 met	 een	 groeifactor)	 en	 vormen	 de	 basis	
voor	de	vorming	van	alle	bloedcellen	(rode	en	witte	
bloedcellen,	 en	 bloedplaatjes).	Wanneer	 ze	worden	
geïnjecteerd	bij	een	patiënt	na	intensieve	chemo-	of	
radiotherapie zijn de stamcellen in staat om onze  
natuurlijke afweermechanismen te herstellen en  
activeren. De financiële steun van Stichting tegen 
Kanker heeft geleid tot een betere registratie van de 
gegevens van deze transplantaties, zodat de kwali-
teit van deze behandelingen goed te controleren is 
en hun doeltreffendheid verbeterd kan worden. Het  
register maakt ook de ondersteuning mogelijk 
van klinische onderzoeksprojecten, internationale  
vergelijkingen en wetenschappelijke samenwerkings-
verbanden.

Register van hematopoietische   
stamcellen

Belgian	Haematology	Society	(BHS)
Toegekend	bedrag:	122	000	e 
over twee jaar

Sociale begeleiding van 

patiënten en 
hun naasten

Stichting tegen Kanker is op veel vlakken een  
pionier.	 Denk	 maar	 aan	 psychologische	 onder-
steuning, schoonheidsverzorging in ziekenhuizen,  
begeleiding	 naar	 behandelingscentra	 (Brussel	 en	
Wallonië),	een	bewegingsprogramma	...

Sommige van deze initiatieven zijn nu als officiële 
actiepunten	 gedefinieerd,	met	 name	 in	 het	Natio-
naal Kankerplan. En omdat de ziekte voor sommigen 
ook financieel moeilijk om dragen is, biedt Stichting 
tegen Kanker mensen die het nodig hebben onder 
bepaalde, strikte voorwaarden financiële steun.

 

De twee ‘bestsellers’ van 2011 

Als kanker in je leven komt … 
Gids voor de patiënt en zijn naasten

In	 nauwelijks	 drie	 maanden	 tijd	 zijn	 er	 van	
de	 30	 000	 exemplaren	 van	 de	 nieuwe	 gids	 
Als kanker in je leven komt meer dan de helft  
gratis	verdeeld	via	regiocoördinatoren,	vrijwilligers,	 
dienstverleners, ziekenhuizen en www.kanker.be 
(rubriek	Publicaties).

Of het nu via de Kankerfoon 
is of via onze aanwezigheid 
ter plaatse, Stichting tegen 
Kanker legt haar oor continu 
te luisteren bij mensen die 
door de ziekte getroffen zijn. 
De expertise die we hierdoor 
hebben opgebouwd, maakte 
de publicatie van deze gids 
mogelijk.

Als kanker in je leven komt legt in klare taal uit wat 
kanker met iemand doet, en dat zowel op medisch 
als	 op	 psychologisch	 en	 relationeel	 vak.	 Soms	 
delicate kwesties, die we in alle eerlijkheid en  
zonder valse schaamte aansnijden. Een hoofdstuk 
is gewijd aan de praktische gevolgen van de ziek-
te. Dit deel legt de soms ingewikkelde werking uit 
van ziekenfondsen en verzekeringen, bespreekt de 
verschillende etappes van een ziekenhuisopname 
en licht lezers in over de steunmaatregelen van  
officiële en particuliere initiatieven. De gids geeft 
ook advies over de terugkeer naar huis en wat er 
moet	 gebeuren	 na	 de	 ziekenhuisopname:	 wat	 bij	
jongeren en kinderen, wat in verband met werk-
hervatting, vrije tijd en vakantie, enz.

In het kort ...

 » In 2011 verdeelde Stichting tegen Kanker  
16 000 exemplaren van haar nieuwe gids 
voor patiënten en hun naasten Als kanker in 
je leven komt.

 » In totaal hebben we 626 708 euro besteed 
aan individuele financiële hulp.

 » Stichting tegen Kanker definieert haar 
actiepunten op basis van de behoeften en 
verwachtingen van patiënten en hun families, 
in overleg met alle belanghebbenden.
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Goed verzorgd, beter gevoel 
Schoonheidstips voor mensen met kanker

De ziekte en de behandeling hebben een impact 
op	 het	 uiterlijk	 van	 patiënten.	 Gelukkig	 kunnen	
we	daar	iets	aan	doen	en	de	fysieke	veranderin-
gen proberen verhelpen of leren accepteren om 
zo opnieuw een positief zelfbeeld te krijgen.

Dat is ook meteen het doel 
van	deze	gids:	een	concreet	
antwoord bieden op esthe-
tische problemen van men-
sen	 in	 behandeling.	 Alle	
aspecten	 komen	 aan	 bod:	
verzorging van het haar, het 
gezicht en het lichaam, als-
ook stijl en kleding. De gids 
wil zo dicht mogelijk bij de 
werkelijkheid staan. Daarom 

zijn de modellen in de hoofdstukken Haarverzorging 
en	Gelaatsverzorging	vrouwen	die	ook	daadwerkelijk	
in behandeling waren tijdens het maken van de gids.

Een hoofdstuk is gewijd aan tips en advies na een 
borstoperatie.	Lezers	vinden	er	informatie	over	borst-
protheses en -reconstructies, maar ook over lingerie 

of badmode op maat. Het laatste deel van de publi-
catie	gaat	in	op	schoonheid	en	welzijn:	de	strijd	tegen	
de vermoeidheid als gevolg van de ziekte en de be-
handelingen, voedingsadvies, een goede houding ten 
opzichte van blootstelling aan de zon ...

Met	 deze	 gids	 benadrukt	 de	 Stichting	 opnieuw	 het	
belang van de menselijke factor in de ondersteuning 
van patiënten. Goed verzorgd, beter gevoel is gratis 
voor patiënten en hun familie, en wordt verdeeld via 
ziekenhuizen,	mutualiteiten,	OCMW’s	 en	 patiënten-
verenigingen.

Nieuw platform voor  
de strijd tegen kanker 

Begin	 2011	 nam	 Stichting	 tegen	 Kanker	 het	
initiatief om een platform te ontwikkelen voor  
patiëntenorganisaties en professionals die in con-
tact staan met deze patiënten. Het Kankercentrum 
sloot zich als partner aan en ondertussen zijn vele 
verenigingen reeds lid.

Wat het platform zo bijzonder maakt, is de focus op 
kanker.	 Het	 fungeert	 als	 coördinatiecentrum	 voor	 
informatie-uitwisseling tussen de verschillende leden. 
Bovendien	is	op	die	manier	een	gecentraliseerde	en	

Goed verzorgd, 
beter gevoel
Schoonheidstips voor 

mensen met kanker
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Getuigenis

Als	kanker	in	je	leven	komt is de perfecte gids voor patiënten. De informatie 
die erin staat is niet altijd eenvoudig te vinden. Maar nu is alles dus verzameld 
in één werk, wat het voor iedereen makkelijker maakt om zich te oriënteren. 
Een waardevol instrument, zelfs voor specialisten. In de gids vinden we 
namelijk heel precieze antwoorden op specifieke vragen van patiënten.

Ik vind ook de praktische informatie heel handig, bijvoorbeeld in verband 
met werk en familiale aspecten. Deze problemen worden minder snel 
aangekaart door de behandelteams. Het zijn onderwerpen die minder 
direct verband houden met de diagnose, maar voor sommige patiënten 
toch heel belangrijk zijn.

Bravo dus! Deze gids kaart perfect aan waar onze patiënten zich zorgen 
om maken.

Frédéric Maddalena, verantwoordelijke coördinatie zorg en oncologie in  
het Kankercentrum van het Universitaire Ziekenhuis Saint-Luc

gemeenschappelijke aanwezigheid mogelijk voor 
evenementen	 (symposia,	 conferenties	 ...)	 en	 biedt	
het platform samenwerkingsmogelijkheden voor bij-
voorbeeld de publicatie van voorlichtingsbrochures.

Adequate en efficiënte dienstverlening

Rekanto

Rekanto	is	een	bewegingsprogramma	voor	patiënten	
tijdens of net na hun behandeling. Het is opgesteld 
en	goedgekeurd	door	medische,	psychologische	en	
sociale deskundigen en bedoeld om de vermoeid-
heid als gevolg van de ziekte en de behandelingen 
tegen	 te	 gaan.	 Rekanto	 organiseert	 verschillende	
activiteiten	 (omnisport,	 tai	 chi,	 yoga,	 aquagym	 en	

nordic	 walking)	 in	 een	
honderdtal	 steden.	 In	
2011	 namen	meer	 dan	
1	100	 mensen	 aan	 het	
programma deel.

Schoonheidsconsulenten

Onze schoonheidsconsulenten bieden hun diensten 
aan	in	95	%	van	de	Belgische	ziekenhuizen	met	een	
oncologische	 dienst.	 Patiënten	 appreciëren	 deze	
momenten	 van	 ontspanning	 ten	 zeerste;	 het	 helpt	
hen om bepaalde neveneffecten van de ziekte of 

de	behandeling	 te	 verdoezelen	of	 te	 verzachten.	 In	
2011	organiseerde	de	Stichting	trainingen	in	Brussel,	 
Antwerpen	 en	 Sint-Truiden.	 Dertig	 nieuwe	 schoon-
heidsconsulenten hebben de vorming afgerond, wat 
het	totaal	brengt	op	163.

Individuele financiële steun

In	 2010	 paste	 Stichting	 tegen	 Kanker	 de	 voor-
waarden aan voor ad hoc financiële steun van de 
Stichting. Het inkomensplafond is verhoogd tot 
1	500	euro	netto	voor	alleenstaanden	en	2	500	euro	
netto voor gezinnen en officieel samenwonenden. 
Als	gevolg	hiervan	nam	het	aantal	dossiers	toe	van	
713	in	2010	naar	820	in	2011.	Het	totaalbedrag	
aan	individuele	steun	kwam	uit	op	622	708	euro.

Financiële steun van de Stichting is een laatste red-
middel:	er	kan	pas	een	beroep	op	worden	gedaan	
nadat de patiënt alle mogelijke instanties om hulp 
heeft gevraagd. Het geld dekt niet per se alle medi-
sche kosten van de patiënt, maar draagt bij tot een 
betere levenskwaliteit van heel de familie.

Goed gesprek, beter gevoel

Na	 een	 ziekenhuisopname	 voelen	 patiënten	 –	 en	
hun familie – zich vaak onzeker of moedeloos. 
Daarom biedt Stichting tegen Kanker hen gratis 
consultaties	met	psychologen	gespecialiseerd	in	de	
kankerproblematiek. Het gaat om negen individu-
ele gesprekken gespreid over maximaal een jaar.

Patiëntenbegeleiding

Al	20	jaar	kan	Stichting	tegen	Kanker	rekenen	op	
vrijwilligers voor de begeleiding van patiënten van 
en	naar	behandelingscentra.	In	2011	maakten	bij-
na	200	vrijwilligers	29	095	verplaatsingen	in	Brus-
sel en Wallonië. De Stichting biedt deze dienst niet 
in Vlaanderen aan, omdat andere instanties daar 
reeds oplossingen bieden.

egale ellips:
indien problemen
met print op vlaggen

egaal licht grijze ellips:
indien zw/wit druk te 
hard overkomt

Negatieve afdruk
bij donkergekleurde 
drager

© CUSL - H. Depasse
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Welkome adempauzes

Partnerschap met Volont’R

Yello is een initiatief van Stichting tegen Kanker 
waarbij vrijwilligers jonge kankerpatiënten tussen 
15	 en	 25	 jaar	 in	 vier	 Brusselse	 ziekenhuizen	 
bezoeken.	 In	 2011	 is	 Stichting	 tegen	 Kanker	
hiervoor een partnerschap aangegaan met de  
vzw	Volont’R.	Zij	nemen	het	operationele	aspect	in	
handen. De Stichting blijft betrokken als expert en 
organiseert	 twee	 keer	 per	 jaar	 psychologische	 en	
medische trainingen voor de vrijwilligers.

18de Familiedag in Planckendael

De	18de editie van de jaarlijkse Familiedag verza-
melde	140	jonge	kinderen	met	kanker	en	hun	fa-
milie	in	dierenpark	Planckendael.	De	dag	was	goed	
gevuld met tal van leuke activiteiten. Voor de kan-
kerpatiëntjes is dit een kans om even weer gewoon 
kind te zijn en voor de ouders een gelegenheid om 
ervaringen uit te wisselen en er eens ontspannen 
tussenuit te zijn met het hele gezin. De Familiedag 
2011	vond	plaats	op	zondag	2	oktober	en	werd	ook	
dit keer georganiseerd in samenwerking met de 
Mechelse	vzw	Nationale	Kinderkankerdag.

Kinderkamp Tournesol

Afgelopen	zomer	konden	bijna	
50	 kinderen	 in	 behandeling,	
van	3	tot	18	jaar	oud,	genieten	
van een weekje in het groen 
te Spa. Vrijwilligers én een 
medisch team zorgden voor 
de omkadering, zodat de me-
dische opvolging en controle 
kon worden gegarandeerd. Het 
thema	 dit	 jaar	 was	 ‘oude	 be-
roepen’.	Kinderen	ontdekten	er	
vergeten kennis en technieken, 
zoals graan dorsen, kalligrafie 
en kruidenkunde.

Betrokkenheid in de sociaal-medische wereld

Stichting tegen Kanker neemt vaak deel aan natio-
nale en internationale werkgroepen. 

In	België	is	er	onze	participatie	aan	de	werkzaam-
heden	 van	 de	 Franstalige	 vzw	 Aidants	 Proches,	
die ijvert voor de erkenning van mantelzorgers. 
De Stichting nam ook deel aan de vergaderingen 
van	 de	 Franstalige	 vereniging	 Ligue	 des	 Usagers	
des	 Services	 de	 Santé	 (LUSS),	 om	de	 rechten	 en	
voordelen van chronisch zieken uit te breiden, zo-
dat de behandelingen financieel beter worden on-
dersteund.	Tot	slot	neemt	de	Stichting	geregeld	als	
spreker deel aan conferenties georganiseerd door 
gemeenten of ziekenfondsen.

Meer	informatie	over	onze	diensten	en	activiteiten	
op www.kanker.be.

Voorkomen en opsporen om 

de ziekte terug te dringen

Meer	dan	de	helft	 van	alle	 vormen	 van	 kanker	 is	
gelinkt	aan	onze	levensstijl.	Maar	jammer	genoeg	is	
er tot op vandaag geen enkele ideale levensstijl om 
kanker compleet te vermijden. Daarom zijn waak-
zaamheid en preventie de boodschap. Stichting 
tegen Kanker vertaalt deze visie op verschillende 
manieren:	met	 preventie-	 en	 bewustmakingscam-
pagnes	(roken,	alcohol,	voeding,	de	zon	…),	door	
opsporing	 te	 promoten	 en	 door	 lobbywerk.	 Door	
haar expertise is de Stichting een betrouwbare en 
deskundige gesprekspartner, en heeft ze het nodige 
gewicht bij de overheid.

VOORKOMEN

De strijd tegen tabak: een prioriteit
Roken	is	vandaag	nog	steeds	de	belangrijkste	ver-
mijdbare doodsoorzaak. De strijd tegen tabak is 
dan ook een prioriteit voor de volksgezondheid en 
een van de speerpunten van Stichting tegen Kanker.

Tabakstop op alle  
sigarettenpakjes vermeld

Sinds	 1	 januari	 2011	 staan	 het	 nummer	
van	 Tabakstop	 0800	 111	 00	 en	 de	 website	 
www.tabakstop.be op alle sigarettenpakjes ver-
kocht	in	België.	Door	deze	vermelding	is	het	aan-
tal	 telefonische	 contacten	 gestegen	 van	 8	 558	 
in	2010	naar	14	287	in	2011.	De	website	telde	
102	 014	 unieke	 bezoekers	 in	 2011,	 twee	 keer	 
zoveel	als	in	2010.

Tabakstop	 is	 een	 gratis	 en	 anonieme	 dienst	 van	
Stichting tegen Kanker, in handen van professio-
nals,	voornamelijk	artsen	en	psychologen	opgeleid	
in	de	tabakologie.	Iedereen	die	informatie	wil	over	
roken en stoppen met roken kan met de dienst con-
tact	opnemen.	Tabakstop	biedt	ook	hulp	op	maat	
om te stoppen met roken en financiële hulp aan 
kansarmen om nicotinevervangers te kopen.

Sinds	 de	 oprichting	 in	 2004	 ontvangt	 Tabakstop	
subsidies van de federale overheid.

Informatie brengt rookverslaving  
ernstige schade toe

Uit	 een	 onderzoek,	 uitgevoerd	 in	 2011	 door	 de	 
Universiteit	 Antwerpen	 in	 opdracht	 van	 Stichting	
tegen Kanker, blijkt dat de aantrekkelijkheid van  
sigarettenpakjes	 (kleur,	 logo,	 lettertype	 ...)	 belang-
rijk is om met roken te beginnen, vooral bij jonge-
ren. Vandaar dat Stichting tegen Kanker ervoor 
pleit	 dit	 ‘wapen’	 in	 handen	 van	 de	 tabaksindus-
trie te ontmantelen en generieke sigarettenpakjes 
te introduceren. Dit was ook het thema van een  
persconferentie in januari, in samenwerking met de 
Association	of	European	Cancer	Leagues	(ECL).

In het kort ...

 » Sinds 1 januari wordt de gratis hulp- en 
informatiedienst Tabakstop vermeld op alle 
sigarettenpakjes verkocht in België.

 » 46 000 kinderen en volwassenen bezochten 
de stands van onze rondtrekkende 
zonnepreventiecampagne.

 » Stichting tegen Kanker moedigt systematische 
opsporing van borst-, baarmoederhals- en 
dikkedarmkanker aan.
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In	maart	werd	 er	 in	Den	Haag	 een	 tweede	 pers-
conferentie georganiseerd in samenwerking met 
de	ECL	voor	de	presentatie	van	de	studie	Tobacco  
Control Scale 2010.	 Luk	 Joossens,	 tabakslobbyist	
van Stichting tegen Kanker, heeft dit onderzoek 
mee	 geredigeerd.	 De	 studie	 analyseert	 het	 anti- 
tabaksbeleid binnen de EU.

Een derde persconferentie vond plaats in juni,  
enkele weken vóór de invoering van het rookverbod 
in	de	horeca.	Tijdens	deze	bijeenkomst	presenteer-
de	de	Stichting	de	resultaten	van	de	enquête	Zijn 
de Belgen zich bewust van de gevaren van passief 
roken?, uitgevoerd door het onafhankelijk onder-
zoeksbureau	Dedicated	Research	 in	opdracht	 van	
Stichting	 tegen	Kanker.	Uit	 de	 enquête	 bleek	 dat	
73	%	van	de	respondenten	voorstander	 is	van	het	
rookverbod in de horeca.

Maak van de zon een vriend
Op	4	 februari	 2011	 –	Werelddag	 tegen	Kanker	 –	
lanceerde Stichting tegen Kanker haar zonnepre-
ventiecampagne. Om haar boodschap kracht bij te 
zetten presenteerde de Stichting tijdens een pers-
conferentie	haar	enquête	over	de	kennis	en	houding	
van	Belgische	ouders	omtrent	de	bescherming	van	
kinderen in de zon. De resultaten tonen aan dat een 
campagne over de gevaren van de zon nog steeds 
nuttig is. Het toegenomen aantal huidkankers wijst 
eveneens op het belang van zonnepreventie.

Goed op weg!
 
De campagne is van start gegaan in kleuterscholen 
en kinderdagverblijven. Daarna zijn de acties breder 
uitgezet dankzij de steun van de provinciale over-
heden	 (de	 centra	 voor	 lokaal	 gezondheidsoverleg 
(LOGO),	(kinder)artsen,	dermatologen,	apotheken, 
vrijetijdsparken)	 en	 Kind	 &	 Gezin	 (consultatie- 
bureaus, recreatie- en openluchtcentra, kinderdag-
verblijven).	Voor	de	verschillende	kleuterscholen	in	
België	organiseerde	de	Stichting	een	collage/teken-
wedstrijd	met	als	thema	‘Verstandig	zonnen’.

Het	hoogtepunt	van	2011	was	de	roadshow	tijdens	
de	zomer.	Er	werden	32	evenementen	georgani-
seerd in parken, recreatiecentra en kuststeden.  
20	000	volwassenen	en	26	000	kinderen	bezoch-
ten onze stand. De campagne mikte op een meer 
ludieke aanpak van het onderwerp zonnepre-
ventie, met onder meer een fotowedstrijd en de  
verdeling	van	petjes	en	T-shirts.

Getuigenis

Als voormalig cafébaas was ik lange tijd tegen het rookverbod. Ik dacht 
dat de pers en de medische wereld sterk overdreven over de gevaren van 
passief roken. In mijn café rookten zeker acht à negen mensen op tien … 
Maar nu ik zelf kanker heb, zonder ooit gerookt te hebben, weet ik wel 
beter. Ik ben nu helemaal overtuigd van het belang van een algemeen 
rookverbod in de horeca. Mij moet je niet meer vertellen dat meeroken niet 
zo erg is!

Jean-Pierre Verbeeke

Muzikale noot  
dankzij Kapitein Winokio

De belangrijkste doelgroep voor zonnepreventie 
zijn kinderen. Daarom nam Stichting tegen Kanker  
Kapitein Winokio onder arm. Hij componeerde spe-
ciaal voor de campagne Het Zonnelied, een leuke 
meezinger om kinderen in kinderdagverblijven 
en kleuterscholen spelenderwijs de belangrijkste  
zonnepreventietips mee te geven. Het lied is opgeno-
men op CD en werd in primeur gepresenteerd aan 
twee	kleuterscholen	in	ons	land.	De	CD	is	gratis.	Alle	
kleuterscholen	 in	 België	 ontvingen	 een	 exemplaar	
samen met een informatiekit over de campagne.  
De CD werd ook uitgedeeld tijdens de roadshow in 
juli en augustus.

Oncodiëtetiek:  
opdat eten ook genieten blijft
Zelfs	als	men	kanker	heeft,	speelt	preventie	een	be-
langrijke rol. Op het moment van de diagnose eet 
50	%	van	de	kankerpatiënten	ongezond.	Indien	men	
het op tijd signaleert, kan dit efficiënt worden aan-
gepakt. Daarom lanceerde 
Stichting tegen Kanker dit 
jaar	 een	 ‘oncodiëtische	
strategie’.	Hierin	ijveren	we	
onder meer voor de toe-
voeging van een diëtist aan 
het multidisciplinaire team 
dat instaat voor de behan-
deling van de patiënt.

Enquête moet  
mogelijke leemtes opsporen

Stichting tegen Kanker voerde onderzoek bij  
oncodiëtisten in ons land om een zo nauwkeurig 
mogelijk beeld te schetsen van de plaats die deze 
discipline	inneemt	in	België.	

De resultaten laten duidelijke leemtes zien, waar-
onder de screening van patiënten op malnutritie 
(ondervoeding,	overvoeding	of	een	ongezond	eet-
patroon)	en	de	informatieverstrekking	over	gezonde	
voeding aan kankerpatiënten. Een ander minpunt is 
de overdracht van informatie tussen oncodiëtisten 
binnen en buiten ziekenhuizen, en tussen oncodië-
tisten en artsen of multidisciplinaire teams.

Stichting tegen Kanker heeft verschillende tools ont-
wikkeld	om	deze	leemtes	op	te	vullen:	gepersonali-
seerde mailings voor oncodiëtisten, een vragenlijst 
om snel te kunnen inschatten of de patiënt al dan niet 
aan malnutritie lijdt en een online database met de 
contactgegevens van alle oncodiëtisten in ons land. 
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OPSPOREN

Kanker vroegtijdig opsporen heeft twee doelstellin-
gen:	de	genezingskansen	verhogen	en	een	minder	
zware behandeling mogelijk maken. Er zijn twee 
vormen	van	opsporing:	individuele	opsporing,	voor	
mensen	met	een	bepaald	risicoprofiel	(leeftijd,	fami-
liale geschiedenis, levensstijl, beroepsmatige bloot-
stelling	 ...),	 en	 systematische	 screening	 van	 hele	
risicogroepen, kaderend binnen een volksgezond-
heidsbeleid. Stichting tegen Kanker onderschrijft 
de internationale wetenschappelijke aanbevelingen 
voor	een	georganiseerde,	systematische	opsporing	
(ook	wel	een	screeningsprogramma	genoemd)	van	
borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker.

Borstkankeropsporing
De screeningsmammografie is ondertussen goed 
ingeburgerd	 in	 België.	Het	 opsporingsprogramma	
biedt	vrouwen	tussen	50	en	69	jaar	om	de	twee	jaar	
een gratis borstonderzoek aan.

In	2011	vervolgde	Stichting	tegen	Kanker	het	werk	
van een panel van experts dat in nauwe samen-
werking	met	het	Intermutualistisch	Agentschap	het	
profiel in kaart brengt van vrouwen die nog niet 
deelnemen aan borstkankeropsporing. Hierdoor 
kan men toekomstige campagnes beter afstemmen 
op het doelpubliek en zo hopelijk de participatie-
graad verhogen. 

Baarmoederhalskankeropsporing
Vandaag	bestaat	er	in	ons	land	geen	systematische	
screening voor baarmoederhalskanker. Stichting  
tegen Kanker roept de overheid dan ook op om 
in	 België	 een	 opsporingsprogramma	 op	 te	 zetten	 
vergelijkbaar	met	de	screening	naar	borstkanker.	In	
afwachting spoort de Stichting – in navolging van het 
advies	van	experts	–	vrouwen	tussen	25	en	65	jaar	
aan om minstens om de drie jaar een uitstrijkje te 
laten nemen. Daarnaast adviseert de Stichting jon-
ge	meisjes	 te	 laten	 vaccineren	 tegen	het	HPV.	Dit	
virus	is	namelijk	verantwoordelijk	voor	99	%	van	de	
gevallen van baarmoederhalskanker. De vaccinatie 
biedt daadwerkelijk bescherming en wordt dan ook 
ondersteund door Stichting tegen Kanker.

Dikkedarmkankeropsporing
Dikkedarmkanker is de tweede meest voorkomende 
kanker	bij	vrouwen	en	de	derde	bij	mannen	(cijfers	
Kankerregister	2006).	Systematische	opsporing	van	
dikkedarmkanker doet de sterftecijfers aanzienlijk 
dalen. Stichting tegen Kanker heeft daar dan ook 
altijd voor gepleit.

De georganiseerde opsporing van dikkedarmkan-
ker	is	in	de	Franse	Gemeenschap	en	Brussel	sinds	
2008	een	feit.	De	gebruikte	methode	–	de	opspo-
ring	van	occult	 (niet	met	het	blote	oog	zichtbaar)	
bloed in de ontlasting – is eenvoudig en pijnloos.

In	 Vlaanderen	werd	 in	 2010	 een	 proefproject	 af-
gesloten.	 In	 2011	 was	 er	 nog	 geen	 programma	
voor	systematische	opsporing,	maar	de	besprekin-
gen over de te gebruiken methode waren wel volop 
aan de gang. Ondertussen kondigde minister Jo 
Vandeurzen	 aan	 dat	 er	 vanaf	 2014	 een	 officiële	
screening naar darmkanker zal komen.

Voor al uw vragen in verband met kanker en voor 
inlichtingen over de verschillende hulpdiensten 
van Stichting tegen Kanker kunt u de Kankerfoon 
(0800 15 802) bellen. Deze gratis en anonieme 
telefoon dienst is elke werkdag bereikbaar van 9 u. 
tot 13 u. en ‘s maandags tot 19 u.

U kunt ook naar de website van Stichting tegen 
Kanker surfen: www.kanker.be.
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Opsporing van 
darmkanker
Wat u moet weten

Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel 

tel.: +32 2 733 68 68 - fax: +32 2 734 92 50 

www.kanker.be - commu@kanker.be 

000-0000089-89 
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tél.: +32 2 736 99 99 - fax: +32 2 734 92 50 

www.cancer.be - commu@cancer.be 
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De Kankerfoon luistert naar uWat kunt u doen?
Opsporing van darmkanker wordt aanbevolen aan 
alle mannen en vrouwen tussen 50 en 79 jaar die 
geen symptomen van deze kanker en geen abnor-
maal verhoogd risico hebben. In Vlaanderen mogen 
we verwachten dat in de toekomst dergelijk syste-
matisch bevolkingsonderzoek om de 2 jaar door de 
overheid zal worden georganiseerd, door middel 
van opsporing van bloedsporen in de stoelgang die 
niet met het blote oog kunnen worden waargenomen. 

In afwachting neemt u best contact met uw huisarts 
en bespreekt u deze opsporing met hem. Indien 
de test op occult bloed in de stoelgang positief is, 
dient een totale colonoscopie te worden uitgevoerd. 
Daarbij wordt met een flexibele darm de binnenkant 
van de dikke darm met een camera onderzocht. 
Indien nodig kunnen er stukjes weefsel of ook 
volledige poliepen weggenomen worden voor 
onderzoek.

Mensen met symptomen die kunnen wijzen op 
darmkanker of met een persoonlijke of familiale 
voorgeschiedenis dienen een speciale follow-up 
te volgen en vallen buiten het kader van de 
systematische bevolkingsscreening.
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In het kort
■ U stelt één of meer symptomen vast;

■ Iemand van uw naaste familieleden heeft 
darmpoliepen of darmkanker;

■ U bent 50 jaar of ouder en hebt interesse 
voor opsporing en kankerpreventie.

…spreek erover met uw huisarts!
Iedere werkdag van 
9u tot 13u, op maandag van 9u tot 19u.

Stichting tegen Kanker 
luistert naar u.

STK_leaflet_opsporing darmkanker_NL.indd   1 28/11/11   11:23

Een essentiële missie: 

het publiek informeren

Infodagen voor het grote publiek
Stichting	 tegen	 Kanker	 organiseert	 jaarlijks	 Info-
dagen voor een breed publiek. Er worden steeds 
diverse sprekers uitgenodigd, om het thema vanuit 
verschillende invalshoeken te presenteren.

Dikkedarmkanker
 
Met	bijna	8	000	nieuwe	gevallen	per	jaar	in	België	
neemt dikkedarmkanker de tweede plaats in van 
de meest voorkomende kankers bij vrouwen en de 
derde	plaats	bij	mannen.	Toch	krijgt	dikkedarmkan-
ker maar weinig aandacht. Daarom organiseerde 
Stichting tegen Kanker in samenwerking met de 
FAPA	(de	vereniging	voor	familiaire	adenomateuze	
polyposis)	een	informatiedag	over	dit	onderwerp.	

Op	de	Franstalige	editie	op	8	april	2011	waren	er	
350	mensen	aanwezig.	Op	29	april	2011	woon-
den	280	mensen	de	Nederlandstalige	editie	bij.	
Beide	dagen	vonden	plaats	in	Brussel.

Niet-klassieke behandelingen en kanker

Volgens	 recente	 cijfers	 doet	 30	 tot	 70	 %	 van	 de	
kankerpatiënten een beroep op niet-klassieke  
therapieën om de traditionele behandeling aan te 
vullen,	gaande	van	fytotherapie	of	homeopathie	tot	
mindfulness.	Maar	wat	mogen	we	eigenlijk	verwach-
ten	van	deze	methoden?	Zijn	ze	wel	veilig?	Hebben	
ze een plaats binnen een traditioneel behandeltra-
ject?	De	Infodag	over	niet-klassieke	behandelingen,	
georganiseerd in samenwerking met de vereniging 
Reliable	Cancer	Therapies,	trachtte	belangrijke	vra-
gen als deze te beantwoorden.

600	mensen	woonden	de	Nederlandstalige	editie	
bij	op	9	december	2011	in	Antwerpen.	650	men-
sen waren aanwezig op de Franstalige dag op  
16	december	2011	in	Brussel.

In het kort ...

 » Stichting tegen Kanker zorgt ervoor 
dat ze enkel streng gecontroleerde en 
wetenschappelijk gevalideerde informatie 
verstrekt.

 » In 2011 verspreidde de Stichting meer dan 
800 000 publicaties onder particulieren, 
ziekenhuizen, behandelcentra enzovoort.

 » De Stichting organiseerde vorig jaar vier 
Infodagen voor het grote publiek. Meer dan  
2 000 mensen namen eraan deel.

Vrijdag 
9 december 2011 
van 9 u. tot 15.25 u.

Welke voordelen ? Welke risico’s ?

Niet-klassieke 
behandelingen 

en kanker

Yoga

Mindfulness

Voedings-
supplementen

Fytotherapie

Homeopathie

...

Informatie en 
inschrijvingen
Stichting tegen Kanker
Tel. : 02 743 37 36
secretariaat@kanker.be
www.kanker.be

Met de steun van 

deSingel, 
Antwerpen 
Desguinlei 25 
2018 Antwerpen 

Stichting tegen Kanker nodigt u uit op de Infodag

Georganiseerd door

affiche_A2_FR_NL_HR.indd   2 10/19/11   12:02:20 PM
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Publicaties 

Kanker: laten we erover praten
 
De afgelopen decennia is er een verborgen revolutie 
geweest	 in	 de	oncologie:	 de	 revolutie	 van	het	 ge-
sprek. Een goede dialoog tussen artsen, patiënten 
en familieleden is steeds belangrijker geworden in 
de behandelingsstrategie. Stichting tegen Kanker 
heeft dan ook dit thema gekozen voor haar pocket-
boek	van	2011.	Aan	de	hand	van	vele	getuigenissen	
en interviews laat dit werk zien welke weg er reeds is 
afgelegd en opent het nieuwe mogelijkheden om de 
communicatie nog te verbeteren.

Kankerinfo, het tijdschrift van de Stichting

Alle	donateurs	van	Stichting	tegen	Kanker	ontvangen	
Kankerinfo gratis. Het magazine verschijnt elke drie 
maand	in	het	Nederlands	en	in	het	Frans.	De	geko-
zen onderwerpen hebben allen betrekking op weten-
schap, preventie en onze samenleving in relatie tot 
kanker.	In	2011	is	het	hele	tijdschrift	vernieuwd.	Het	
kreeg	een	eigentijdse	en	dynamische	look,	en	maakt	
meer ruimte voor interviews en praktische tips.

Brochures en infokiosken

Stichting tegen Kanker publiceert tal van brochures 
over kanker, de behandelingen, voeding, beschik-
bare	 steun	 ...	Al	 deze	uitgaven	 zijn	op	eenvoudig	
verzoek gratis beschikbaar en kan men bestellen via 
telefoon, internet, e-mail of het bestelformulier in 
Kankerinfo. 

De brochures zijn ook te vinden in infokiosken in 
ziekenhuizen met een oncologische afdeling. Vrij-
willigers vullen de infokiosken regelmatig bij.

Rondleidingen in laboratoria  
gesteund door de Stichting
Elk jaar krijgen donateurs van Stichting tegen Kan-
ker de mogelijkheid om de onderzoekslaborato-
ria	 te	bezoeken	die	 ze	financieel	mee	steunen.	 In	
2011	 vonden	er	20	 laboratoriumbezoeken	plaats.	
409	Nederlandstaligen	en	362	Franstaligen	namen	 
eraan deel.

TV-campagne: geef Sofie de kans  
op een lang en gezond leven

Met	 haar	 nieuwe	 TV-spot	 wil	 Stichting	 tegen	 
Kanker het belang van wetenschappelijk onderzoek 
benadrukken.	In	de	spot	staat	een	baby	op	het	punt	
geboren	te	worden.	Ze	vertelt	over	de	belangrijkste 
fasen die zich zullen voordoen in haar leven, tot de 
dokter haar op een dag laat weten dat ze kanker 
heeft.	 De	 boodschap	 is	 eenvoudig:	 het	 verhaal	
hoeft hier niet te eindigen. Want door vandaag het 
kankeronderzoek te steunen, kunnen we aan ieder-
een betere toekomstperspectieven bieden. 

De campagne werd in maart, oktober en novem-
ber uitgezonden op alle grote nationale zenders 
en in sommige bioscopen.

Levensloop, 

solidariteit in beweging

Het	concept	Levensloop	ontstond	in	1985	in	de	VS.	
Sindsdien	 is	het	uitgerold	 in	meer	dan	20	 landen	
wereldwijd en brengt het duizenden mensen op de 
been	 voor	 één	 gemeenschappelijk	 doel:	 vechten	 
tegen kanker.

Levensloop	 is	 in	de	eerste	plaats	een	 lokaal	en	ge-
meenschappelijk gebeuren, dat bewoners van een 
gemeente of stad samenbrengt. De organisatie is 
volledig in handen van vrijwilligers, ondersteund door 
Stichting	tegen	Kanker.	24	uur	 lang	wisselen	teams	
van vrienden, familieleden, clubgenoten, verenigings-
leden,	collega’s	…	elkaar	af	op	een	estafetteparcours	
om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. 
Maar	 Levensloop	 is	meer	 dan	 dat.	 Het	 is	 ook	 een	
feestelijk	evenement.	Bezoekers	kunnen	genieten	van	
sportieve demonstraties, concerten, spektakel … Een 
perfect samenspel van feest en solidariteit.

Hulde aan de Vechters
Een Vechter is iemand die kanker overwonnen heeft 
of	nog	 in	behandeling	 is.	Alle	Vechters	zijn	de	ere-
gasten	van	Levensloop.	Ze	leggen	de	eerste	ereronde 
af en worden daarna vergezeld door alle mensen 
die hen ondersteunen in hun strijd. Deze Openings-
ceremonie	is	het	startsein	van	een	Levensloop.

Een tweede sleutelmoment is de Kaarsenceremo-
nie.	Iedereen	kan	een	kaars	met	een	papieren	zakje	
kopen waarop men een persoonlijke boodschap 
schrijft of tekent. Deze lantaarns worden aangesto-
ken	langs	de	piste.	Ze	zijn	bedoeld	om	mensen	te	
herdenken die overleden zijn aan de gevolgen van 
kanker, maar ook om mensen te steunen die mo-
menteel	tegen	de	ziekte	vechten.	In	de	Slotceremo-
nie loopt iedereen samen een laatste ereronde om 
de	mensen	 in	de	bloemetjes	 te	zetten	die	Levens-
loop mee mogelijk maakten.

Vrijwilligers in het hart  
van de organisatie
Het	organisatiecomité	van	Levensloop	bestaat	vol-
ledig uit vrijwilligers. Stichting tegen Kanker biedt 
logistieke ondersteuning en advies, maar het is het 
organisatiecomité dat alles praktisch regelt, van het 
zoeken naar een geschikte locatie tot het vinden 
van sponsors en partners voor het evenement. De 
vrijwilligers zorgen ook voor de promotie van  
Levensloop	op	lokaal	en/of	regionaal	niveau,	de	op-
roep voor het vormen van teams, de randanimatie 
en de stands.

Sprekende cijfers

In het kort ...

 » Levensloop is een internationaal concept dat 
Stichting tegen Kanker in 2011 voor het eerst 
in België introduceerde.

 » Levensloop is een solidariteitsevenement, 
georganiseerd door vrijwilligers in het hart van 
een gemeente of stad.

 » De drie edities van Levensloop in 2011 
brachten meer dan 100 000 euro in het laatje.

Eigenbrakel	•	27	en	28	augustus
•	20	teams	•	350	deelnemers	•	74	Vechters	
•	23	810	e ingezameld
Brussel	•	27	en	28	augustus 
(Internationale Gemeenschap)
•	18	teams	•	180	deelnemers		•	15	Vechters	
•	27	928	e ingezameld
Sint-Truiden	•	1	en	2	oktober
•	54	teams	•	1	500	deelnemers	•	85	Vechters 
•	62	725	e ingezameld
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Aanwezigheid op het terrein en 

regionale activiteiten

Regiocoördinatoren, onmisbaar

In het kort ...

 » Stichting tegen Kanker kan rekenen op de steun van negen regiocoördinatoren.  
Zij zijn aanwezig in alle Belgische provincies en de Duitstalige Gemeenschap.

 » Regiocoördinatoren zijn de ogen, oren en handen van Stichting tegen Kanker op het terrein.

Van links naar rechts (rechtstaand): Greta Van Der Gracht (verantwoordelijke regiocoördinatie),  
Annick Schoonbroodt (Luik), Fabienne Uten (Luxemburg), Virginie Fontaine (Namen) 
Van links naar rechts (zittend): Françoise Libert (Henegouwen), Kim Gielens (Brussel en Waals-Brabant), 
Sandy Groeninck (Oost- en West-Vlaanderen), Liesbet Van Gaever (Limburg en Vlaams-Brabant) 
Niet op de foto: Cécile Herrijgers (Antwerpen), Sandra Mützenich (Duitstalige Gemeenschap)

De	 regiocoördinatoren	 informeren	 het	 publiek	
over de activiteiten en de beschikbare steun in hun 
regio.	 Zij	 helpen	 tevens	met	 de	 lokale	 organisa-
tie en ondersteuning van de vele activiteiten van 
Stichting	tegen	Kanker.	Via	hun	werk	‘in	het	veld’	
komen ze te weten wat er speelt en welke noden 
er zijn. Hierdoor helpen ze de Stichting met het op-
zetten	van	nieuwe	initiatieven.	Regiocoördinatoren	
zijn bovendien belangrijke gesprekspartners voor 
organisaties en verenigingen die infosessies willen 
organiseren over kanker.

In	heel	België	organiseren	mensen	activiteiten	om	
geld in te zamelen voor de acties van Stichting 
tegen	Kanker.	Regiocoördinatoren	bieden	organi-
satoren praktische informatie en tips, en kunnen 
ook aanwezig zijn op de dag zelf, bijvoorbeeld met 
een	 informatiestand.	 Elke	 regiocoördinator	 is	 als	
het	ware	 ‘een	ambassadeur’	 van	Stichting	 tegen	
Kanker in zijn of haar regio.

Solidariteit en engagement: enkele 
voorbeelden van regioactiviteiten

71 medewerkers van Hilton Brussels City   
lopen tegen kanker

Op	 29	 mei	 2011	 vond	 de	 20	 km	 van	 Brussel	
plaats.	 71	medewerkers	 van	Hilton	 Brussels	 City	
trokken hun hardloopschoenen aan om geld in te 
zamelen	voor	Stichting	tegen	Kanker.	Ze	steunden	
meer	bepaald	het	Kinderkamp	Tournesol,	dat	elk	
jaar	zo’n	vijftig	kinderen	in	behandeling	een	week	
vakantie	 aanbiedt	 in	 de	 buitenlucht.	 Al	 lopend	
brachten	ze	maar	liefst	14	204	euro	in	het	laatje!

Open Bedrijvendag   
in Libramont

Open	Bedrijvendag	is	de	gelegenheid	bij	uitstek	om	
een kijkje achter de schermen te nemen bij bedrij-
ven, verenigingen en zelfs ziekenhuizen. Ook het 
ziekenhuis	van	Libramont	zette	zijn	deuren	open	op	
2	 oktober	 2011.	 Bezoekers	 konden	 aan	 de	 hand	
van presentaties en animaties ontdekken welke 
diensten Stichting tegen Kanker in de borstkliniek 
van	Libramont	aanbiedt.
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Ex-patiënten in het zadel te Sint-Truiden

De	solidariteit	tussen	patiënten	en	ex-kankerpatiënten	is	groot.	Om	dat	te	bewijzen	organiseerden	Rekanto-
deelnemers	uit	Limburg	deze	 zomer	een	fietstocht.	Ter	herinnering:	Rekanto	 is	een	bewegingsprogramma	
van Stichting tegen Kanker voor patiënten in of vlak na hun behandeling. Het doel was geld inzamelen voor 
Levensloop	Sint-Truiden	(op	1	en	2	oktober	2011).

Melle: jongeren zijn solidair

Kanker treft voornamelijk oudere mensen, maar 
dat weerhoudt mensen van alle leeftijden er niet 
van	om	solidair	te	zijn!	Begin	2011	hield	het	jeugd-
huis	De	Schorpioen	uit	Melle,	in	West-Vlaanderen,	
haar traditionele wijnverkoop voor een goed doel. 
Dit jaar ging een deel van de opbrengst naar  
Stichting tegen Kanker.

Feestelijk straatevent  
in Barvaux

De bewonersvereniging van de 
Voie	Michel	 in	Barvaux	organi-
seert	 sinds	 2009	 jaarlijks	 een	
feestelijke dag om geld in te za-
melen voor de strijd tegen kan-
ker. Op het programma van de 
editie	2011	eind	augustus:	een	
rommelmarkt, tombola en een 
diner. Het evenement was een 
succes:	 Stichting	 tegen	 Kanker	
nam	 een	 cheque	 in	 ontvangst	
van	6	250	euro.

Onze positionering: 

internationaal sterk

Stichting tegen Kanker heeft een reputatie die de 
grenzen	van	België	overschrijdt.	Zij	is	actief	binnen	
verschillende Europese en wereldwijde verenigingen  
voor de strijd tegen kanker, en – door haar uitzonder- 
lijke expertise op vele gebieden – een gerespecteerde  
gesprekspartner.

Acties op Europees niveau
Stichting	tegen	Kanker	is	lid	van	de	Association	of	
European	Cancer	Leagues	(ECL),	een	federatie	van	
nationale	en	regionale	kankerliga’s	met	23	leden.

De strijd tegen tabak is een domein waarbij samen-
werking op Europees niveau tot haar volle recht komt. 
Acties	moeten	gecoördineerd	verlopen,	bijvoorbeeld	
om grensaankopen te vermijden. De Stichting heeft 
samen	 met	 de	 ECL	 de	 invoering	 van	 generieke	 
sigarettenpakjes	 voorgesteld.	 In	 januari	2011	werd	 
hiervoor een persconferentie georganiseerd.

In	maart	 vond	 een	 tweede	 persconferentie	 plaats	
in	 Den	 Haag.	 Ditmaal	 samen	 met	 de	 ECL,	 de	
KWF	 Kankerbestrijding	 (Nederland)	 en	 het	 
European	Network	 for	Smoking	and	Tobacco	Pre-
vention.	 Tijdens	 de	 bijeenkomst	werd	 de	 enquête	 
Tobacco Control Scale	 2010	 voorgesteld,	 een	 

onderzoek dat het antitabaksbeleid binnen de EU 
analyseert.	Luk	Joossens,	expert	in	de	tabakslobby	
bij Stichting tegen Kanker, is co-auteur.

De	 ECL	 heeft	 ook	 een	 werkgroep	 opgericht	 voor	
de rechten en ondersteuning van de patiënt, de  
Patient	 Support	 Working	 Group.	 Stichting	 tegen	
Kanker	maakt	hier	deel	van	uit.	In	2011	waren	er	
drie	bijeenkomsten	en	op	7	september	2011	was	er	
een	conferentie	binnen	het	Europees	Parlement	in	
Brussel	met	als	thema:	De kosten van kanker voor 
de patiënt.

Acties op wereldniveau
Stichting	tegen	Kanker	is	lid	van	de	Union	for	Inter-
national	 Cancer	 Control	 (UICC)	 en	 kan	 daardoor	
de acties en prioriteiten op het gebied van kanker-
bestrijding	mee	definiëren	en	uitvoeren.	De	UICC	is	
de enige wereldwijde organisatie in de strijd tegen 
kanker en behandelt alle aspecten die met de ziekte 
te maken hebben.

De	 Stichting	 is	 ook	 lid	 van	 de	 International	 Can-
cer	Information	Service	Group	(ICISG).	Dit	netwerk	
verenigt	wereldwijd	meer	dan	50	organisaties	actief	
in publieke informatieverstrekking over kanker. De 
Kankerfoon is daar een mooi voorbeeld van.

In het kort ...

 » Internationale samenwerking bevordert 
ervaringsuitwisseling en wederzijdse 
kennisverrijking.

 » Stichting tegen Kanker is op internationaal 
niveau een belangrijke speler in de strijd  
tegen kanker.

 » De Stichting speelt op vele gebieden  
een voorbeeldrol voor het buitenland.
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Doelstellingen behaald dankzij 

een geëngageerd team

Samen voor het leven
Om effectief strijd te kunnen leveren tegen kanker 
zijn	 er	 mensen	 nodig	 met	 diverse	 competenties:	
wetenschappelijke nauwkeurigheid, het vermogen 
om helder en begrijpelijk te communiceren, een 
onberispelijk administratief en financieel beheer ... 
Stichting tegen Kanker brengt al deze vaardigheden 
samen in een multidisciplinair team van managers, 
experts,	medewerkers	en	vrijwilligers.	Mannen	en

vrouwen die hand in hand samenwerken voor een 
maximale vooruitgang tegen de ziekte.

Een complementair team
De leiding van Stichting tegen Kanker is in handen 
van een pluralistische en onafhankelijke raad van 
bestuur. De leden vervullen dit mandaat op vrijwil-
lige basis. De raad van bestuur bepaalt de strategie 
van Stichting tegen Kanker, zet de grote lijnen uit en 
ondersteunt en begeleidt het directieteam. De col-
legialiteit binnen de raad van bestuur is een groot 
pluspunt:	 alle	 beslissingen	 worden	 op	 basis	 van	
consensus genomen en gestuurd door de expertise 
van leden uit zowel de academische wereld als het 
maatschappelijk middenveld. Die verscheidenheid 
en complementariteit maakt het mogelijk welover-
wogen beslissingen te nemen in een veelheid aan 
domeinen.

Stichting tegen Kanker wendt de expertise van twee 
wetenschappelijke raden aan bij de selectie en eva-
luatie van onderzoeksprojecten voor de tweejaar-
lijkse toekenning van onderzoeksbudgetten aan 
Belgische	universiteiten.	De	leden	van	deze	weten-
schappelijke raden zijn allemaal vooraanstaande 
experts met nationaal en internationaal aanzien. 
Ook de leden van de wetenschappelijke raden voe-
ren hun mandaat op vrijwillige basis uit.

Het vierkoppig directieteam staat in voor het da-
gelijks bestuur van Stichting tegen Kanker. Deze 
mannen en vrouwen hebben complementaire 
vaardigheden en bieden een toegevoegde waarde 
op management-, wetenschappelijk en financieel  
niveau.

In het kort ...

 » Het team van Stichting tegen Kanker zet zich 
dagelijks en vastberaden in om een maximale 
vooruitgang in de strijd tegen kanker mogelijk  
te maken.

 » Haar efficiënt en doelgericht optreden maakt 
van Stichting tegen Kanker een belangrijke 
speler in de strijd tegen kanker in ons land.
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De Stichting kan ook rekenen op competente en 
toegewijde	 medewerkers,	 die	 zich	 100	 %	 inzetten	
voor onze zaak. Op een geëngageerde en enthousi-
aste manier dragen zij bij aan de realisatie van onze 
doelstellingen en de concretisering van onze acties.

Tot	slot	is	er	de	samenwerking	met	artsen,	psycholo-
gen en zelfstandige verpleegkundigen, voornamelijk 
om	de	diensten	Kankerfoon,	 psychologische	hulp-
verlening	en	Tabakstop	in	goede	banen	te	leiden.

Beheersorganen, wetenschappelijke 
raden en medewerkers

Raad van bestuur

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

Professor	Marc	Mareel, voorzitter 
Professor	emeritus	aan	de	Universiteit	Gent

De	heer	Jacques	Deneef, ondervoorzitter
Vennootschapsbestuurder (communicatiesector)

De	heer	Pierre	Konings, ondervoorzitter
Vennootschapsbestuurder (banksector) 

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

Meester	Philippe	De	Page, secretaris
Advocaat	aan	de	Brusselse	balie	en	professor	
aan	de	Université	Libre	de	Bruxelles

Baron	Andreas	De	Leenheer
Ererector	aan	de	Universiteit	Gent

Dokter	Eddy	Maes
Chirurg oftalmoloog en gewezen  
OCMW-voorzitter 

Baron	André	Oosterlinck
Ererector	aan	de	Katholieke	Universiteit	Leuven

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

Mevrouw	Lieve	Stappers
Afgevaardigd	bestuurder	van	HW	Consulting

Meester		Jean-François	Taymans
Erenotaris en professor aan de Université  
catholique	de	Louvain

Baron	Tony	Vandeputte
Ereafgevaardigd bestuurder van  
het	Verbond	van	Belgische	Ondernemingen,	 
Secretarisgeneraal	ICC	België

Dokter		Michel	Vanhalewyn
Huisarts

Directiecomité

 
 
 
 
De heer   
Luc	Van	Haute
Algemeen	directeur

 
 
 
 
Dokter   
Didier Vander Steichel
Medisch	en	 
wetenschappelijk directeur 

 
De	heer	Roland	Carette
Financieel en administratief directeur

Mevrouw	Nathalie	Hubaille
Operationeel directeur

Wetenschappelijke raad voor fundamenteel  
onderzoek (op 31 december 2011)

Professor	Anne	Dejean-Assémat, voorzitster
Onderzoeksdirectrice	aan	het	INSERM	(Frans	 
instituut voor gezondheid en medisch onder-
zoek)	en	directrice	van	de	afdeling	cellulaire	 
organisatie	en	oncogenese	aan	het	Institut	 
Pasteur	in	Frankrijk

Professor	Gert	Berx
Universiteit	Gent

Professor	Marc	Bracke
Universiteit	Gent

Professor	Peter	Carmeliet
Katholieke	Universiteit	Leuven

Professor	Jean-Jacques	Cassiman
Katholieke	Universiteit	Leuven

Professor	Olivier	Feron
Université	catholique	de	Louvain

Professor	Agnès	Noel
Université	de	Liège

Professor	Jacques	Piette
Université	de	Liège

Professor	Kris	Thielemans
Vrije	Universiteit	Brussel

Professor	Benoît	Van	den	Eynde
Université	catholique	de	Louvain

Professor	Viggo	Van	Tendeloo
Universiteit	Antwerpen

Professor	Gilbert	Vassart
Université	Libre	de	Bruxelles

Wetenschappelijke raad klinisch en trans- 
lationeel onderzoek (op 31 december 2011)

Professor	Thierry	Philip, voorzitter
Centre	Léon	Bérard,	France

Professor	Ahmad	Awada
Jules	Bordet	Instituut,	Université	Libre	de	Bruxelles

Professor	Yves	Beguin
Université	de	Liège

Professor	Zwi	Berneman
Universiteit	Antwerpen

Professor	Jan	Bogaerts
Université	Libre	de	Bruxelles

Professor	Jacques	De	Grève
Vrije	Universiteit	Brussel

Professor	Wilfried	De	Neve
Universiteit	Gent

Professor	Ivo	De	Wever
Katholieke	Universiteit	Leuven

Professor	Patrick	Flamen
Jules	Bordet	Instituut

Professor	Vincent	Grégoire
Université	catholique	de	Louvain

Professor	Geneviève	Laureys
Universiteit	Gent

Professor	Jean-Pascal	Machiels
Université	catholique	de	Louvain

Professor	Eric	Van	Cutsem
Katholieke	Universiteit	Leuven
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Trouwe en toegewijde steun van 

vele vrijwilligers

2011	was	het	Europees	Jaar	van	de	vrijwilliger.	Een	
manier om de aandacht te vestigen op de duizenden 
anonieme mensen die dagelijks hun tijd en energie 
beschikbaar stellen voor een goed doel. Stichting 
tegen	Kanker	 is	de	bijna	500	vrijwilligers	die	haar	
ondersteunen	bijzonder	dankbaar.	Zij	brengen	onze	
boodschap mee over en helpen dagelijks mensen 
die getroffen zijn door de ziekte.

Een zeer breed engagement
Vrijwilligers maken verschillende van onze diensten 
mogelijk:	de	begeleiding	van	patiënten	van	en	naar	
behandelcentra, schoonheidsverzorging in zieken-
huizen, activiteiten voor kinderen en jongeren, re-
gionale	 initiatieven	 ...	 Anderen	 ondersteunen	 de	
administratieve	zetel	van	de	Stichting	in	Brussel.

Vrijwilligers spelen eveneens een belangrijke rol 
in het doorgeven van informatie over de diensten 
van Stichting tegen Kanker, bemannen informatie-
stands of vullen infokiosken. Sommige vrijwilligers-
groepen organiseren ook activiteiten om fondsen te 
werven.

Gepensioneerden,	 werknemers	 en	mensen	 tussen	
twee jobs in steunen de Stichting op verschillende 
vlakken, in functie van de noden van patiënten en 
zorgverleners, maar ook in functie van hun eigen 
ervaring, beschikbaarheid en voorkeuren.

Vrijwilligerswerk, de steunpilaar  
van Levensloop
In	2011	vonden	in	België	de	eerste	drie	edities	van	
Levensloop	plaats	(zie	pagina	25).	Dit	solidariteits-
evenement	wordt	van	A	 tot	Z	georganiseerd	door	
vrijwilligers. Stichting tegen Kanker ondersteunt 
hen op logistiek en promotioneel niveau, maar het 
zijn de vrijwilligers die een geschikte locatie, spon-
sors en partners zoeken, fondsenwervingsacties en 
de dag zelf organiseren, enz.

Bedankt!
Meer	dan	ooit	willen	we	alle	vrijwilligers	uitdrukke-
lijk bedanken voor hun bijdrage en voor de manier 
waarop	ze	Stichting	tegen	Kanker	steunen.	Zij	her-
inneren ons eraan dat in een samenleving die naar 
verluidt steeds individualistischer is, er zoveel men-
sen zijn met een gul en groot hart.

In het kort ...

 » Bijna 500 vrijwilligers ondersteunen de acties van Stichting tegen Kanker in de verschillende regio’s.

 » Schoonheidsconsultaties, de begeleiding van patiënten van en naar behandelcentra …  
sommige van onze diensten zouden zonder vrijwilligers simpelweg niet bestaan.

Onze donateurs: 

vrijgevig als altijd

Alle	initiatieven	en	acties	in	dit	jaarverslag	hebben	
een	ding	gemeen:	ze	zijn	maar	mogelijk	dankzij	de	
genereuze steun van onze donateurs! De financi-
ele middelen van Stichting tegen Kanker zijn bijna 
uitsluitend afkomstig van giften en legaten. Het is 
door onze donateurs dat we een belangrijke speler 
zijn	in	de	strijd	tegen	kanker	in	België.

De operationele inkomsten van Stichting tegen 
Kanker worden integraal gebruikt om haar statu-
taire activiteiten te financieren, na aftrek van de 
administratieve	en	fondsenwervingkosten	(in	2010	
bedroegen	deze	kosten	11,9	%	van	onze	operatio-
nele	inkomsten).
 

Concreet gaan alle opbrengsten afkomstig van 
direct marketingactiviteiten, evenementen zoals 
Levensloop,	particuliere	giften,	giften	van	bedrij-
ven	 en	 subsidies	 van	de	 overheid	 (in	 het	 kader	
van	 Tabakstop)	 integraal	 en	 bijna	 onmiddellijk	
naar wetenschappelijke onderzoeksprojecten, 
sociale projecten voor patiënten en hun naasten 
en naar preventiecampagnes.

 

De enige uitzondering hierop vormen de inkom-
sten	uit	erfenissen:	minimum	twee	derde	wordt	op	
dezelfde manier besteed, maar als er een positief 
eindresultaat is, kan het resterende bedrag gebruikt 
worden voor de opbouw van een reserve of patri-
monium. Op deze manier respecteren we de wens 
van	een	deel	van	de	erflaters	die	hun	gift	een	duur-
zamer en blijvend karakter willen geven.
 
De	bedoeling	van	deze	reserve	is	dubbel:

•	We kunnen zo in jaren met minder inkomsten toch 
hetzelfde niveau van financiële ondersteuning 
aan het wetenschappelijk onderzoek garanderen. 

•	We kunnen een extra inspanning leveren, zelfs als 
de middelen van het lopende jaar dat niet toe-
laten. Die inspanning kan nodig zijn wanneer er 
een acute nood vastgesteld wordt in één van onze 
statutaire activiteitsdomeinen. 

Giften

In	2011	was	42,3	%	van	onze	inkomsten	afkomstig	
van giften. 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.

Stichting tegen Kanker doet regelmatig een beroep 
op de vrijgevigheid van het publiek. Daarvoor sturen 
we meerdere malen per jaar een gepersonaliseerde 
brief.	 Zo	 informeren	we	 sympathisanten	 over	 onze	
acties en over actuele ontwikkelingen in de strijd te-
gen kanker, en moedigen we hen aan ons te blijven 
steunen. 

In het kort ...

 » Bedankt aan onze donateurs: meer dan 90 %  
van de beschikbare middelen van Stichting tegen 
Kanker is het gevolg van hun vrijgevigheid.

 » Het totaal van de ontvangen giften in 2011 
bedraagt 8 163 212 euro.

 » Het totaal van de ontvangen legaten in 2011 
bedraagt 9 597 562 euro.
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Daarnaast kunnen we ook rekenen op de vrijgevig-
heid en solidariteit van mensen die hun familieleden 
vragen om de Stichting te steunen naar aanleiding 
van een verjaardag, bruiloft of overlijden.

Legaten

Eenmalige of terugkerende giften zijn niet de 
enige bron van inkomsten voor Stichting tegen 
Kanker. Ook legaten maken een aanzienlijk deel 
uit	van	onze	inkomstenbron	(49,7	%	van	de	om-
zet	in	2011).

Stichting tegen Kanker geniet dankzij haar statuut 
als stichting van openbaar nut verminderde succes-
sierechten, ongeacht het bedrag van de nalaten-
schap	(8,8	%	voor	Vlaanderen,	6,6	%	voor	Brussel	
en	7	%	voor	Wallonië).	Dit	betekent	dat	het	grootste 
deel van een legaat aan Stichting tegen Kanker ook 
effectief ten goede komt aan onze doelstellingen. 
Om het publiek zo goed mogelijk te informeren 
over de mogelijkheden van legaten lanceerde  
Stichting	tegen	Kanker	in	2011	een	campagne	over	
dit	onderwerp.	Alle	Belgische	notarissen	ontvingen	
een	 display,	 brochures	 en	 het	 speciale	 tijdschrift	 
Legaatinfo. De publicaties zijn bestemd voor 
het brede publiek en leggen uit hoe iemand een  
legaat kan nalaten aan de Stichting en wat er met 
de fondsen wordt gedaan.

Partners
Stichting tegen Kanker krijgt ook steun van part-
ners die voornamelijk uit de zakenwereld komen. 
Hun steun kan zowel materieel als financieel en 
eenmalig of terugkerend zijn, maar moet wel aan 
zeer	 precieze	 voorwaarden	 voldoen.	 Zo	 blijft	 de	 
onafhankelijkheid van de Stichting gevrijwaard. 

Op individueel niveau zijn er verschillende particu-
liere	acties	en	initiatieven.	Mensen	organiseren	een	
voorstelling, concert, wandeltocht, loopwedstrijd 
of een andere activiteit en het geld dat daarmee 
wordt ingezameld gaat geheel of gedeeltelijk naar 
de Stichting. Wij danken hen voor hun inzet en vrij-
gevigheid!

Geconsolideerde 
jaarrekening 2011

JAARREKENING 2011 (IN €)

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

Geconsolideerde resultatenrekening 
op 31 december 2011

Inkomsten

Het totaal van de lopende inkomsten bedraagt 
19	304	834	€. De belangrijkste bronnen van in-
komsten	 zijn	 enerzijds	 giften,	 goed	 voor	 42,3	 %	
van dat bedrag, en anderzijds legaten, goed voor 
49,7	%.	De	andere	opbrengsten	zijn	hoofdzakelijk	
afkomstig van subsidies van de FOD Volksgezond-
heid	voor	het	beheer	van	Tabakstop,	van	sponsors	
en van de facturatie van verplaatsingskosten aan 
patiënten	die	wij	vervoeren	(zij	krijgen	deze	kosten	
terugbetaald	door	hun	ziekenfonds).

Stichting	tegen	Kanker	ontving	tevens	10	000	€ van 
farmaceutische bedrijven voor de sponsoring van 
een	aantal	activiteiten.	Dit	is	0,05	%	van	onze	totale	
inkomsten	 van	 2011.	 Stichting	 tegen	 Kanker	 han-
teert strikte gedragsregels wat betreft haar relaties 
met de farmaceutische industrie. Samenwerking 
met de farmaceutische industrie is toegelaten onder 
de	volgende	voorwaarden.	De	samenwerking:

•	mag geen promotie bevatten voor een  
welbepaald	product	of	geneesmiddel;

•	mag	geen	exclusiviteit	verlenen;
•	moet de Stichting tegen Kanker alle vrijheid geven.

Onze bevoorrechte partners in 2011

Bakery	Event

Beiersdorf

Brantano

Casterman

Elite Coiffure

Eurotrade Cosmetics

Hilton

Inapa	Belgium

Jetair

Les	Grottes	de	Han

Petercam

Pfizer

Planckendael

Reader’s	Digest

Roche

Roularta

De	volledige	lijst	van	al	onze	partners	in	2011	vindt	u	op	www.kanker.be.

Stichting	tegen	Kanker	geniet	voor	Tabakstop	de	steun	van	officiële	en	gouvernementele	instanties,	meer	
bepaald voor de financiering van de dienst en van de campagnes om de dienst bekender te maken. 

Verdeling van de lopende inkomsten 2011  (%)

Giften = 42,3 %

Legaten = 49,7 %
Andere inkomsten = 8 %
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bedrag	van	44	221	€. Een toename van de provisie 
voor waardemindering van financiële activa voor 
een	bedrag	van	376	461	€	beïnvloedt	dit	resultaat	
negatief.

Het	 uiteindelijke	 nettoresultaat	 van	2	771	926	€ 
wordt toegevoegd aan het patrimonium van de 
Stichting.

Berekening en opdeling van de uitgaven

De uitgaven worden steeds rechtstreeks toegewe-
zen	 aan	 één	 of	 verschillende	 activiteiten.	 Zo	 kan	
de kost van een informatiecampagne zijn verdeeld 
over	 de	 posten	 ‘informatie’	 en	 ‘fondsenwerving’,	

afhankelijk van hun respectievelijk belang. Voor 
elke activiteit gebeurt deze toewijzing volgens ver-
delingsprincipes goedgekeurd door de raad van be-
stuur. De uitvoering ervan staat onder controle van 
een onafhankelijk kabinet van revisoren. 

Volgens hetzelfde principe wijzen we de werktijd 
van elk personeelslid op jaarbasis toe aan een of 
meer	specifieke	activiteiten.	Voor	2011	komen	we	in	
totaal	op	102	515,18	werkuren,	wat	overeenstemt	
met	een	kost	 van	3	406	237	€. Dit bedrag is de 
som	van	2	894	075	€	(85	%)	voor	de	realisatie	van	
de	 statutaire	 doelen,	 256	 149	€	 (7,5	%)	 voor	 de	
algemene	administratie	en	256	013	€	(7,5	%)	voor	
fondsenwerving.

Sponsoring	mag	in	geen	geval	meer	dan	5	%	van	
het budget van Stichting tegen Kanker overschrij-
den en mag ook niet van structurele aard zijn. Dit is 
een zeer beknopte samenvatting van de gedragsre-
gels. De volledige tekst staat op www.kanker.be >  
De	Stichting	>	Ons	 helpen	>	Partner	worden	>	
Bedrijven.

Bestemming van de uitgaven

Het	 totaal	 van	 de	 lopende	 uitgaven	 in	 2011	 be-
draagt	17	013	588	€. Deze uitgaven zijn opgesplitst 
als	volgt:

•	5 365 738 € voor de steun aan wetenschappelijk 
kankeronderzoek. Dit bedrag omvat onder meer:
•	5	 000	 000	 €	 voor	 de	 projectoproep	 2012,	

wat het totaal beschikbaar budget voor deze 
oproep	op	10	000	000	€ brengt, dankzij een 
reeds	eerder	toegekende	provisie	in	2010.

•	321	 874	 € voor andere wetenschappelijke  
onderzoekssubsidies	toegekend	in	2011.

•	4 994 830 € voor sociale hulpverlening. Daarbij  
gaat het zowel om activiteiten die Stichting  
tegen	 Kanker	 zelf	 opzet	 (patiëntenbegeleiding	
naar zieken huizen, financiële hulp, de Kankerfoon,  
psychologische	begeleiding,	schoonheidsverzorging,	 

een bewegingsprogramma op maat van  
patiënten,	 enz.),	 als	 om	 de	 financiering	 van	
projecten georganiseerd door verschillende  
sociale actoren.

•	4 361 782 € voor informatie en gezondheids-
promotie. Hieronder vallen de kosten voor  
Tabakstop,	informatiecampagnes,	de	organisatie	
van	 symposia,	 publicaties	 (zoals	 folders	 en	bro-
chures),	enz.

•	De kosten voor fondsenwerving bedragen 
11,13	 %	 van	 de	 lopende	 uitgaven.	 Hier	 zijn	 de	 
directe uitgaven van fondsenwerving inbegrepen, 
zoals mailings en televisiecampagnes.

•	De puur administratieve kosten bedragen	2,33	%	
van de lopende uitgaven, dit is los van specifieke 
activiteiten.

De personeelskosten zijn in bovenstaande bedra-
gen inbegrepen. Het saldo van de operationele 
inkomsten ten opzichte van de lopende uitgaven 
bedraagt	2	291	246	€. 

Het	resultaat	van	het	boekjaar	wordt	positief	beïn-
vloed door een netto financieel resultaat van 
812	920	€ en door andere opbrengsten voor een 

Verdeling van de lopende uitgaven 2011  (%)

Sociale hulp   
= 29,36 %

Informatie en gezondheids- 
promotie = 25,64 %Fondsenwerving  

= 11,13 %
Algemene 
administratieve kosten  
= 2,33 %

Steun aan kankeronderzoek = 31,54 %
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GECONSOLIDEERDE BALANS OP 31/12/2011

Commentaar bij de verschillende balansposten

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële en materiële vaste activa
Deze post omvat hoofdzakelijk het gebouw van 
Stichting	 tegen	 Kanker	 aan	 de	 Leuvensesteen-
weg	479	 te	1030	Brussel.	 Stichting	 tegen	Kanker	
biedt gratis ruimte aan andere verenigingen actief 
in	de	kankerbestrijding.	Naast	de	kantoren	zijn	er	
ook vergader- en conferentiezalen in het gebouw. 
Deze staan eveneens gratis ter beschikking van 
zelfhulpgroepen, artsenverenigingen, vrijwilligers-
groepen en andere organisaties.

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

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

Geldbeleggingen ter dekking 
van statutaire schulden
Deze post omvat de gereserveerde geldbeleggingen 
waarmee Stichting tegen Kanker de verplichtingen 
dekt die ze is aangegaan voor wetenschappelijke 
onderzoeksbeurzen en sociale steunfondsen. De 
betaling	daarvan	 is	 immers	over	 (meestal	 een	 tot	
vier)	jaren	gespreid.	Het	bedrag	van	34	494	833	€ 
dekt de lopende verplichtingen, die bij de passiva 
terug	 te	 vinden	 zijn	 onder	 de	 rubriek	 ‘statutaire	
schulden’.	 Het	 bedrag	 geldt	 als	 betalingsgarantie	
voor de medecontractanten. 

 
VLOTTENDE ACTIVA

Diverse vorderingen en voorraden
Hier gaat het om bedragen die de Stichting nog 
moet ontvangen voor reeds gefactureerde presta-
ties, sponsorgelden, enz. We vinden daar ook het te 
ontvangen saldo van de FOD Volksgezondheid, dat 
ons is toegekend in het kader van het beheer van 
Tabakstop	(191	963	€).

Vorderingen op erfenissen
Deze post slaat op het totaal van de nog te innen er-
fenissen die door de raad van bestuur zijn aanvaard 
of waarvoor Stichting tegen Kanker bij ministerieel 
besluit van de FOD Justitie de goedkeuring heeft 
verkregen.	Een	erfenis	 (inkomsten	en	vorderingen)	
wordt in de boekhouding opgenomen na aanvaar-
ding door de raad van bestuur of, indien nodig, na 
ontvangst van de goedkeuring door de FOD Justitie. 
Het bedrag omvat financiële tegoeden en te verko-
pen	onroerende	goederen	(huizen,	appartementen	
en	gronden)	die	zijn	nagelaten	aan	Stichting	tegen	
Kanker,	maar	op	31	december	2011	nog	niet	waren	
gerealiseerd.

Thesauriebeleggingen en 
beschikbare waarden
Buiten	de	beleggingen	voorbehouden	voor	het	dek-
ken van de statutaire schulden, bedraagt de thesau-
rie	19	134	677	€.	In	navolging	van	de	beslissing	van	
de raad van bestuur worden de beleggingen beheerd 
volgens	 het	 ‘goede	 huisvader’-principe.	 De	 boek-
houdkundige waarde van de aandelen is de waarde 
van	 hun	 oorspronkelijke	 verwerving.	 Indien	 de	 
waarde	op	31	december	 lager	 is	dan	de	acquisitie-
waarde, wordt voor die aandelen een provisie voor 
waardevermindering	 geboekt.	 Meerwaarde	 wordt	
pas geboekt wanneer ze effectief is gerealiseerd. 
Op	 31	 december	 2011	 bedroeg	 de	 gecumuleerde	
geboekte waardevermindering van de portefeuille 
954	335	€. De niet-gerealiseerde en niet-geboekte 
meerwaarde	kwam	uit	op	1	152	072	€.

 
 

PASSIVA

PATRIMONIUM

Op	31	december	2011	bedroeg	het	geconsolideerd	
patrimonium	van	de	Stichting	41	985	547	€. Dat is 
2	771	926	€	meer	dan	op	31	december	2010.

Dankzij de positieve resultaten van de afgelopen 
jaren is het patrimonium gegroeid, na het volledig  
nakomen van de statutaire verbintenissen. Dit 
opgebouwde patrimonium garandeert het voort-
bestaan van de initiatieven van Stichting tegen  
Kanker. Het is een fundamenteel element voor de 
stabiliteit en de kwaliteit van haar dienstverlening.

SCHULDEN EN STATUTAIRE PROVISIES

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

•	Definitief toegekende subsidies aan het weten- 
schappelijk kankeronderzoek, waarvan de  
betaling gebeurt in schijven, gespreid over ver-
schillende	 jaren.	 In	 totaal	 gaat	 het	 om	 een	 
bedrag	van	10	401	169	€.

•	Het saldo van sociale subsidies en andere subsi-
dies	aan	derden,	nl.	526	116	€.

•	De provisie voor wetenschappelijk kankeronder-
zoek,	bestemd	voor	de	projectoproep	2012,	met	
een totaal hiervoor gereserveerd bedrag van  
10	000	000	€.

•	Een	provisie	voor	een	bedrag	van	375	000	€ voor 
sociaal-wetenschappelijke	grants.	In	2012	wordt	er	
eenzelfde	bedrag	gereserveerd,	zodat	er	in	2013	in	
totaal	750	000	€ beschikbaar is voor een project-
oproep.

•	Het saldo van de provisie voor sociale projecten 
van	2009,	nl.	282	904	€.

 
SCHULDEN OVER EEN JAAR OF MEER

Te boeken boni op erfenissen
Dit bedrag vertegenwoordigt de gerealiseerde 
meerwaarde	 tijdens	 de	 liquidatie	 van	 erfenissen.	
Bij	 het	 overlijden	 van	 de	 erflater	 waardeert	 men	
de activa zoals in de aangifte van nalatenschap is 
omschreven.	Bij	de	realisatie	kunnen	meerwaarden	
ontstaan, bijvoorbeeld door de verkoop van onroe-
rend goed met meeropbrengst, interesten, verkoop 
van aandelen tegen een hogere koers, enz. Deze 
meerwaarden worden pas in de resultatenrekening 
geboekt wanneer de erfenis is afgesloten.
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Geconsolideerde jaarbalans op 31 december 2011 versus 2010 (in €)
ACTIVA 2011 2010

VASTE ACTIVA

Immateriële	en	materiële	vaste	activa 1	868	433 1	228	612

Vaste activa in naakte eigendom 1	228	774 1	099	774

Vorderingen en borgtochten 2	826 2	826

Andere	vorderingen	op	meer	dan	één	jaar 360	000 360	000

Subtotaal 3 460 033 2 691 212

Toegekende	geldbeleggingen	(ter	dekking	van	statutaire	schulden) 34	494	833 27	156	003

Subtotaal vaste activa 37 954 866 29 847 215

VLOTTENDE ACTIVA

Diverse vorderingen en voorraden 599	313	 497	816

Vorderingen op erfenissen 7	502	468 6	611	234

Geldbeleggingen 16	265	560 27	659	859

Liquide	middelen 2	869	117 1	903	044

Te	innen	interesten 120	431 87	933

Over te dragen kosten 336	244 296	091

Subtotaal vlottende activa 27 693 133 37 055 976

TOTAAL ACTIVA 65 647 999 66 903 191

Orderrekening 61	973 61	973

PASSIVA 2011 2010

PATRIMONIUM

Startpatrimonium 4	408	912 4	408	912

Overgedragen	resultaat	op	1	januari 34	804	709 30	392	673

Overgedragen resultaat van het boekjaar 2	771	926 4	412	037

Patrimonium op 31 december 41 985 547 39 213 621

STATUTAIRE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN

Steun aan kankeronderzoek 10	401	169 20	066	277

Sociale hulp 526	116 391	555

Voorzieningen voor toekomstige statutaire schulden 10	000	000 5	000	000

Voorzieningen voor sociaal-wetenschappelijke grants 375	000 0

Voorzieningen voor toekomstige sociale hulpverleningsprojecten 282	904 567	678

Subtotaal statutaire schulden en voorzieningen 21 585 189 26 025 510

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

Leveranciers 945	935 657	883

Fiscale, sociale- en weddenschulden 629	362 628	407

Andere	schulden 133	351 156	119

Toe	te	rekenen	kosten	en	over	te	dragen	opbrengsten 155	883 78	815

Te	boeken	boni	op	erfenissen 212	732 142	837

Subtotaal schulden over een jaar of meer 2 077 263 1 664 060

TOTAAL PASSIVA 65 647 999 66 903 191

Orderrekening 61	973 61	973

Geconsolideerde resultatenrekening op 31 december 2011 versus 2010 (in €)
LOPENDE ONTVANGSTEN 2011 2010

Giften 8	163	212 7	780	547

Legaten 9	597	562 9	004	353

Andere	opbrengsten 1	544	060 1	294	489

Totaal lopende ontvangsten 19 304 834 18 079 389

LOPENDE UITGAVEN 2011 2010

Steun wetenschappelijk onderzoek 5	365	738 6	314	086	

Sociale hulp 4	994	830	 4	184	207

Informatie	en	gezondheidspromotie 4	361	782 3	899	495

Fondsenwerving 1	893	991 1	317	908

Algemene	administratiekosten 397	247 374	260

Totaal lopende uitgaven 17 013 588 16 089 957

COURANT RESULTAAT   2 291 246 1 989 431

ANDERE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2011 2010

Andere	opbrengsten 44	221 2	500

Financiële opbrengsten 1	272	949	 2	412	465

Financiële kosten en diverse belastingen en taxen -460	029 -640	114

Provisie	voor	waardevermindering	financiële	activa -376	461 647	755

OVER TE DRAGEN RESULTAAT  2 771 926 4 412 037
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Bijlages
Nuttige informatie over Stichting tegen Kanker

Historiek

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

Ondernemingsnummer

0873	268	432

Fiscale aftrek

Voor	 2011	 werden	 de	 fiscale	 attesten	 afgeleverd	
door Stichting tegen Kanker.

Tombola’s

Stichting tegen Kanker kreeg de goedkeuring  
van	de	FOD	Binnenlandse	Zaken	 
(KB	van	19	december	2010)	om	tombola’s	te	
organiseren	(nr.	III/42/CD.585.13-405).

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

Op nationaal vlak is Stichting tegen Kanker lid van de vzw Vereniging voor Ethiek
in de Fondsenwerving	(VEF),	opgericht	in	1996,	en	van	de	vzw	Belgische	Netwerk	van	Stichtingen,  
opgericht	in	2005.

Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel 

tel.: +32 2 733 68 68 - fax: +32 2 734 92 50 

www.kanker.be - commu@kanker.be 

000-0000089-89 

Chaussée de Louvain 479 - 1030 Bruxelles 

tél.: +32 2 736 99 99 - fax: +32 2 734 92 50 

www.cancer.be - commu@cancer.be 

000-0000089-89 

Chaussée de Louvain 479 - 1030 Brüssel 

Tel.: +32 2 736 99 99 - Fax: +32 2 734 92 50 

www.cancer.be - commu@cancer.be 

000-0000089-89 

Coördinatie en eindredactie:	Thomas	Maertens

Met de medewerking van:	Cécile	Avril,	Brigitte	Boonen,	Roland	Carette,	Annick	Cludts,	Steven	De	Bondt,	
Cathy	Declercq,	Jacques	Deneef,	Léon	Dierckx,	Professor	Marc	Mareel,	Suzanne	Gabriels,	Pierre	Konings,	
Ivo	Nagels,	Kelly	Oste,	Assia	Salmi,	Patricia	Servais,	Professor	Michel	Symann,	Ludivine	Teller,
Dokter	Didier	Vander	Steichel,	Greet	Wachters

Vertaling naar het Nederlands:	Sandra	Gyles

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

Als	het	totaal	van	uw	giften	in	2012	minstens	40	euro	of	meer	bedraagt,	bezorgt	Stichting	tegen	Kanker	
u	in	de	loop	van	het	eerste	kwartaal	van	2012	een	fiscaal	attest.	

Voor meer informatie over dit jaarverslag of over de activiteiten van Stichting tegen Kanker kunt u  
contact opnemen met ons via de gegevens op de laatste pagina.

©	Stichting	tegen	Kanker	•	0873.268.432	•	april	2012
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