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Stichting tegen Kanker ...

… begeleidt  
patiënten en hun 

naasten.

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

 Zie pagina 12

… ijvert voor  
ieders gezondheid.

We sporen iedereen aan om gezond te 
leven en benadrukken het belang van 
preventie en opsporing. 
Hiervoor beroepen we ons op weten-
schappelijk gevalideerde informatie. 

 Zie pagina 18

Wetenschap boekt vooruitgang, zieken en naasten 
genieten steeds betere dienstverlening, opsporing 
en preventie winnen gestaag terrein. 

… pleit voor een beter  
volksgezondheidsbeleid.

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

 Zie pagina 26

“We moedigen iedereen aan 
om zich in te zetten voor de 
strijd tegen kanker, door een 
steentje bij te dragen, zich 
betrokken te voelen en de 
juiste persoonlijke keuzes 
te maken. We staan open 
voor allerlei initiatieven en 
verwelkomen iedereen die zich 
samen met ons wil engageren 
met open armen.”

 Zie pagina 44

“Alle initiatieven in dit 
jaarverslag hebben één ding 
gemeen: ze zijn enkel mogelijk 
dankzij de genereuze steun van 
onze donateurs!”*

 Zie pagina 34

*met uitzondering van de dienst 
Tabakstop, waarvoor we een publieke 
subsidie ontvangen

“Zowel het publiek 
als de professionals 
vinden bij onze experts 
duidelijke en betrouwbare 
informatie.”  

 Zie pagina 24

“Kanker terugdringen? 
Daar spant het hele team  
van Stichting tegen 
Kanker zich elke dag voor  
in, op een professionele, 
enthousiaste en integere 
manier.”           

 Zie pagina 28

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.

 ... 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. 

 Zie pagina 6
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Luc Van Haute
Algemeen directeur

Woord van de voorzitters

2013 was een overgangsjaar voor onze Stichting. 
We startten immers de langetermijnstrategie 
‘Horizon 2020’ op. 

Onze drie traditionele pijlers – steun aan weten
schappelijk onderzoek, dienstverlening voor 
patiënten en naasten, preventie en informatie – 
vormen natuurlijk nog steeds het hart van onze 
werking. Maar we leggen voortaan ook de nadruk 
op een nieuwe actie die onze missie samenvat en 
kracht bijzet: we willen namelijk een katalysator 
zijn van de strijd tegen kanker in België. 

We gaan voor een gemeenschappelijke aanpak 
waarbij we alle kankerbestrijders in onze maat
schappij aansporen. Een gemeenschappelijke 
strijd zal immers sneller concrete voordelen voor 
de patiënten opleveren. We willen iedereen die 
lijdt, verzorgt, onderzoekt, beslist of financiert, 
samenbrengen. Want één ding staat vast: de uit
dagingen die voor ons liggen, kunnen we enkel 
met vereende krachten overwinnen. 

Bij elke actie die we ondernemen, moeten we oog 
hebben voor concreet resultaat. Zo heeft het bij
voorbeeld weinig zin mensen te sensibiliseren 
rond de gevaren van de zonnebank indien er geen 
wettelijke maatregelen komen die de consument 
beschermen of zelfs de toegang tot de zonnebank 
beperken. Onze aanklacht van de tabakslobby 
heeft als bedoeling de slinkse man oeuvres van de 
tabaksproducenten te verhinderen en het aantal 
rokers steeds verder terug te dringen. En vechten 
voor een betere zorgver lening in ons land heeft 
geen enkel nut als beleidsmakers die boodschap 
niet horen, ook na een eventuele herverdeling 
van de bevoegdheden! 

Ook voor patiënten verandert er heel wat. Daar 
kunnen – en willen – we niet omheen. Maar we 
moeten wel rekening houden met het soms para
doxale effect van die veranderingen. De succes
sen van de geneeskunde, zoals de stijgende 
over levingskansen, illustreren dat goed. Een 
voorbeeld: vandaag overleeft ruim 1 patiënt op 2 
zijn kanker. Maar soms betaalt hij of zij daar een 
hoge prijs voor: uiteenlopende fysieke bijwerkin
gen, intense vermoeidheid, existentiële ontred

dering, sociale moeilijkheden (kanker maakt 
arm!), een carrière die eindigt ... Dat is niet nor
maal. Waarom levens redden als de kwaliteit van 
dat leven daarna zoek is? 

Om dergelijke schrijnende situaties op te vangen, 
lanceerden we in 2013 voor de eerste keer een 
tweejaarlijkse projectoproep rond maatschappe
lijke dienstverlening, de Social Grants (zie pagina 
13). Het succes was overdonderend. Meer dan 140 
kwaliteitsvolle initiatieven dienden zich aan. Het 
was een bijzonder moeilijke keuze. De rode draad 
was dezelfde als die van onze traditionele twee
jaarlijkse wetenschappelijke oproep. Waar zitten 
de hiaten in het systeem en steken noden de kop 
op? Welke zijn de meest vernieuwende ideeën 
die het verdienen om pilootprojecten te worden? 
Welke initiatieven zullen onze overheden inspire
ren en een voorbeeld zijn voor alle anderen? 

Deze nieuwe dynamiek binnen Stichting tegen 
Kanker leidt ons echter niet af van de voor
naamste missie, namelijk onze structurele steun 
bieden aan het hoogkwalitatieve Belgische 
kanker onderzoek. De toegekende bedragen (12,5 
miljoen euro in 2012, zie pagina 10) stijgen ieder  
jaar en zullen dat hopelijk blijven doen. We 
streven naar een verdubbeling van onze steun 
tegen het jaar 2020 en leveren ook grote  
in spanningen om de eerder complexe procedure 
voor aanvragen te informatiseren (zie pagina 7). 
De procedure is vandaag zo complex omdat elk 
van de 200 tot 250 dossiers niet alleen door ons 
weten schappelijk comité beoordeeld wordt, maar 
ook door ten minste 3 internationale experts 
die de toegevoegde waarde van het dossier op  
wereldvlak moeten bevestigen. 

Zoals u weet, hechten we veel belang aan het 
efficiënt gebruik van de giften die de Stichting 
ontvangt. We bevinden ons hiervoor in een gepri
vilegieerde positie; we zijn immers onafhankelijk 
van elke macht. We zijn echter niet onafhankelijk 
van onze donateurs. Zonder u, onze donateurs, 
zouden we gewoonweg niet bestaan. Ook dit jaar 
kregen wij uw vertrouwen en we stellen u dan 
ook met veel trots onze resultaten voor!

Woord van de directie

Een Stichting zoals de onze moet steeds een 
evenwicht vinden tussen het werven van fondsen 
en het verstandig besteden hiervan. Beide as
pecten zijn de laatste jaren sterk geëvolueerd. 
Om concurrentieel te blijven, moeten we bijge
volg steeds professioneler te werk gaan.

Wat betreft de fondsenwerving zien we dat de  
humanitaire verenigingssector steeds meer 
plaats heeft ingenomen. Of het nu gaat om een 
gezondheidsproblematiek, sociale hulp, steun 
aan landen in oorlog of verscheurd door chaos, 
er wordt steeds vaker een beroep gedaan op 
de vrij gevigheid van de burger. Deze vorm van 
liefdadig heid is echter verouderd waardoor 
fondsenwerving vandaag een volwaardige disci
pline is. We hebben dan ook enkele nieuwe for
mules ontwikkeld die onze klassieke inzameling 
door middel van legaten en sensibiliseringsacties 
aanvullen. We willen echter wel duidelijk stellen 
dat ons traditioneel menselijk imago en de erken
telijkheid naar onze donateurs zeer belangrijk 
blijven! 

Levensloop (zie pagina 16) is een mooi voorbeeld 
van zo’n nieuwe formule. Dit evenement koppelt 
fondsenwerving aan een actieve mobilisering van 
lokale gemeenschappen. We importeerden het 
concept van de andere kant van de Atlantische 
Oceaan en brengen op deze manier hulde aan  
iedereen die de ziekte het hoofd biedt. 

Een tweede domein van professionalisering is 
de communicatie. Acties zoals de onze voeren, 
is mooi, maar ze moeten natuurlijk ook bekend 
raken. Dit wordt steeds moeilijker in een wereld 
waarin iedereen zijn kwartier van roem nastreeft. 
Dit jaarverslag dat u in handen heeft, is ongetwij
feld de meest traditionele manier om u te infor
meren over onze verwezenlijkingen. Vandaag de 
dag moeten we echter veelzijdiger te werk gaan 
en gebruik maken van digitale kanalen zoals de  
sociale netwerksites. Enkel op die manier blij
ven we bestaan voor de volgende generaties en 
zullen onze acties de tand des tijd weerstaan. 

Vervolgens een woord over onze acties zelf. De 
speerpunt van Stichting tegen Kanker, de steun 
aan wetenschappelijk onderzoek, beantwoordt 
aan een nijpend gebrek. Dat bewijst het grote 
aantal ingediende dossiers dat almaar toeneemt. 
Om deze toevloed aan dossiers op een professio
nele manier op te vangen, schakelden we over 
naar een digitalisering van de projectoproep. 
Ook het verspreiden van wetenschappelijk geva
lideerde informatie en preventieboodschappen is 
een hoeksteen van onze organisatie. Het publiek 
wordt vandaag echter continu overspoeld met  
informatie. Willen we onze boodschappen doen 
opvallen, dan moeten we voortaan strategisch te 
werk gaan. 

Ten slotte is ook de begeleiding van zieken 
geëvolueerd: fysieke revalidatie, psychologische 
begeleiding, schoonheidsverzorging en welzijn … 
allemaal zaken die de Stichting als een van de 
eersten aanbood en die vandaag bij de stan
daard patiëntenopvang horen. Ook hier duiken er 
nieuwe noden op die we correct moeten identifi
ceren, analyseren en opvangen.  

Tegelijkertijd moeten we ook aanwezig blijven 
op het terrein om een toegankelijke, hartelijke 
en betrouwbare partner te zijn. Enkel zo verle
nen we optimaal dienst aan iedereen die door 
kanker geraakt wordt, alsook hun naasten en het 
zorgpersoneel. 

Dit alles leggen we u haarfijn uit in ons jaarverslag. 

Veel leesplezier!

Professor Michel Symann
Voorzitter

Professor Marc Mareel
Voorzitter

Dr. Didier Vander Steichel
Medisch directeur
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Nieuwe projectoproep 2014: een 
recordbedrag!

Elke twee jaar richt Stichting tegen Kanker haar 
traditionele projectoproep tot de universitaire en 
ziekenhuisinstellingen van ons land. De oproep 
2012 werd een torenhoog succes, met niet minder 
dan 219 ingediende financieringsaanvragen. De 
projectoproep 2014 is lopende. Om de toestroom 
aan projecten op te vangen, nam de Stichting  
enkele maatregelen:

• We slaagden erin om 12 miljoen euro vrij te 
maken. Dat is 2 miljoen meer dan bij de vorige 
oproep!

• In 2013 heeft het wetenschappelijk departe
ment noest gewerkt aan de informatisering 
van het systeem voor het indienen en eva-
lueren van de aanvragen. “Onderzoekers 
zullen hun dossier online invullen, op hun eigen  
tempo. Deze aanpak zou hun taak verlichten, 
voor al wat betreft de multicentrische projec
ten,” vertelt Patricia Servais, manager van het  
wetenschappelijk departement van de Stich
ting. “Ook voor ons is dit een vereenvoudiging, 
die de opvolging van de dossiers, de com
municatie met de buitenlandse recensenten 
en de voorbereiding van de selectie door de  
wetenschappelijke raden zal vergemakkelijken. 
Bovendien sluit het mooi aan bij onze zoektocht 
naar een zo hoog mogelijke efficiëntie en  
kwaliteit voor onze projectoproep.”

 

Gerichte oproep voor 
asbestgerelateerde kankers 

Het verband tussen blootstelling aan asbest
vezels en kanker is bewezen. In 2012 ontving 
Stichting tegen Kanker een financiering van 1,5 
miljoen euro vanwege de firma Etex. Daarmee 
konden we een uitzonderlijke projectoproep lan
ceren voor dit soort kankers. Etex herhaalt deze 
financiering in 2014.

Professor Viggo Van Tendeloo,  
onderzoeker

“We boeken resultaat met ons
therapeutisch kankervaccin.
We moeten doorzetten!”

Onderzoek redt levens

Zonder onderzoek, geen vooruitgang

Dankzij de moderne wetenschappelijke vooruit
gang kunnen we vandaag de genetische code van 
tumoren ontcijferen. Daardoor begrijpen we nu 
dat de ziekte diep vervlochten is met de mecha
nismen van het leven zelf. En dat het waarschijn
lijk nooit zal lukken om de ziekte helemaal uit te 
roeien. Daarom richt fundamenteel onderzoek 
naar kanker nu zijn pijlen op de mechanismen 
van de ziekte. Waarom zijn kankercellen zo agres
sief? Waarom ontwikkelen ze weerstand tegen 
behandelingen? Hoe slaagt een tumor erin om 
ver van zijn oorsprong een nest te bouwen waar 
zijn metastasen kunnen gedijen? Waar komen  
tumorstamcellen vandaan, die ervoor zorgen 
dat er soms na tientallen jaren nog recidief kan 
optreden? Deze vragen zijn niet bepaald op
beurend, maar ze weerspiegelen wel de realiteit. 
En dat biedt onderzoekers stof tot nadenken in 
hun eindeloze strijd tegen kanker. 

Ook klinisch onderzoek kijkt tegenwoordig naar 
de lange termijn. De farmaceutische sector ver
schaft ons een overvloed aan nieuwe geneesmid
delen, die steeds doelgerichter en doeltreffender 
worden, maar tegelijk ook steeds duurder. Onder
zoekers zoeken naar de beste manier om ze te 
combineren, of om hun bijwerkingen zo beperkt 
mogelijk te houden. Chirurgen verfijnen hun tech
nieken om kankers, lymfeklieren en metastasen 

zo goed mogelijk weg te snijden zonder daarmee 
de toekomst van de patiënt aan te tasten. En  
radiotherapie is zodanig verfijnd dat tumoren 
met een verbazingwekkende precisie bestraald 
kunnen worden zonder de omliggende weefsels 
te beschadigen. 

Kanker is niet langer een vijand die kost wat kost 
vernietigd moet worden. We moeten realistisch 
blijven: het is een ziekte die we vaak weten te 
overwinnen, maar soms moeten we genoegen 
nemen met omzeilen, temperen, onder controle 
houden en tegelijkertijd patiënten zoveel moge
lijk levenskwaliteit bieden. 

De mortaliteit door kanker daalt elk jaar met gemiddeld 1 procent.

Voor alle types kanker bij elkaar, ligt de gemiddelde vijfjaarsoverleving 
boven de 60 procent.      

februari 2012

mei - oktober 2012

mei 2013

december 2013

maart - oktober 2014

Officiële overhandiging 
van de Grants 2012
12,5 miljoen euro 
toegekend aan 57 
onderzoeksprojecten

Evaluatie van de 
projecten 
Voorbehouden bedrag: 
12 miljoen euro + 1,5 
miljoen euro voor 
‘asbestprojecten’

Nieuwe projectoproep 
2014
Informatisering van 
het indienings en 
evaluatiesysteem voor 
de projectaanvragen

Projectoproep 2012
Voorbehouden bedrag: 
10 miljoen euro + 1,5 
miljoen euro voor 
‘asbestprojecten’

Evaluatie en selectie 
van de projecten
Geconfronteerd met een 
stroom aan projecten 
van hoge kwaliteit, 
besloot de Raad van 
Bestuur om 1 miljoen 
euro extra vrij te maken

• Opstart van de projectoproep 2014.
• Het budget voor de weerhouden 

projecten bedraagt 12 miljoen euro.
• Er is 1,5 miljoen euro extra 

voorzien voor onderzoeksprojecten 
rond asbestgerelateerde kankers.
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Steun aan wetenschappelijk onderzoek in 2013

95 van de in 2008, 2010 en 2012 geselecteerde projecten genoten nog financiering in 2013, voor een 
totaal van 6 388 480 euro. Hieronder twee van die projecten bij wijze van voorbeeld. Een gedetailleerde 
lijst van de gesteunde projecten staat op onze webpagina www.kanker.be/gesteunde-projecten.  

Type  
onderzoek

Fundamenteel Translationeel 
en klinisch

Asbestprojecten Heavy  
equipment

Totaal

Aantal lopende 
projecten

50 36 8 1 95

Totale  
financiering  

in 2013

3 261 865 € 1 860 644 € 555 722 € 710 249 € 6 388 480 €

Leukemie: de bijwerkingen van hematopoë-
tische stamceltransplantaties verminderen

Professor Yves Beguin
ULg (Université de Liège)
Toegekend bedrag in 2010: 250 000 euro
Duur van de financiering: 4 jaar

Bij een stamceltransplantatie als behandeling 
van leukemie, kan het gebeuren dat de immuun
competente cellen van de donor de gezonde or
ganen van de ontvanger aanvallen. Deze ernstige 
en vaak voorkomende complicatie heet de ‘graft 
versus host’ziekte. Vandaag wordt ze behandeld 
met immuunonderdrukkende medicijnen, maar 
die hebben zware bijwerkingen. Daarom stelt 
prof. Beguin een innovatieve behandeling voor. Hij 
wil de immuunonderdrukkende geneesmiddelen 
vervangen door het gebruik van specifieke stam
cellen (de zogeheten mesenchymale stamcellen), 
die toegevoegd worden aan het transplant met 
hematopoëtische stamcellen.

Professor Beguin legt zijn onderzoek uit in een 
kort webfilmpje.

Een groeiende tumor dwingt ons lichaam om 
nieuwe bloedvaten aan te maken, zodat hij 
voorzien wordt van voldoende zuurstof en an
dere voedingsstoffen. Dit aanmaken van nieuwe 
bloedvaten heet angiogenese. Zonder kan 
een tumor niet groter worden dan 1 mm3. Anti 
angiogenesebehandelingen bestaan al, maar jam
mer genoeg zijn ze niet altijd even doeltreffend.  
Bovendien kunnen er ingrijpende bijwerkingen 
optreden. Het onderzoek van prof. Dewerchin 
spitst zich toe op manieren om deze angiogenese 
af te remmen. Zo kan de groei van de kanker on
der controle gehouden worden.  

De groei van een tumor onder controle houden

Professor Mieke Dewerchin
KU Leuven
Toegekend bedrag in 2012: 260 000 euro
Duur van de financiering: 4 jaar

Professor Dewerchin legt haar onderzoek uit in 
een kort webfilmpje.

Foto

www.kanker.be/onderzoekers www.kanker.be/onderzoekers  

Wetenschappelijke raden

Bij elke nieuwe oproep voor wetenschappelijke projecten analyseren de twee wetenschappelijke raden 
van de Stichting – bijgestaan door buitenlandse experten – de ingediende projecten tot in de puntjes. Op 
die manier worden de meest veelbelovende projecten geselecteerd. 

Wetenschappelijke raad ‘Fundamenteel  
Onder zoek’ (op 31/12/2013)
Professor Anne DejeanAssémat, voorzitter
Institut Pasteur, Frankrijk

Professor Geert Berx
Universiteit Gent

Professor Cédric Blanpain
Université libre de Bruxelles

Professor Marc Bracke
Universiteit Gent

Professor JeanJacques Cassiman
Katholieke Universiteit Leuven

Professor Olivier Feron
Université catholique de Louvain

Professor Agnès Noel
Université de Liège

Professor Jacques Piette
Université de Liège

Professor Johan Swinnen
Katholieke Universiteit Leuven 

Professor Kris Thielemans
Vrije Universiteit Brussel

Professor Benoît Van den Eynde
Université catholique de Louvain

Professor Viggo Van Tendeloo
Universiteit Antwerpen

Professor Gilbert Vassart
Université libre de Bruxelles

Wetenschappelijke raad ‘Klinisch en  
Translationeel Onderzoek’ (op 31/12/2013)
Professor Thierry Philip, voorzitter
Centre Léon Bérard (Lyon, France)

Professor Ahmad Awada
Institut Jules Bordet, Bruxelles

Professor Yves Beguin
Université de Liège

Professor Zwi Berneman
Universiteit Antwerpen

De heer Jan Bogaerts 
EORTC, Brussel

Professor Jacques De Grève
Vrije Universiteit Brussel

Professor Gert De Meerleer
Universiteit Gent

Professor Ivo De Wever
Katholieke Universiteit Leuven

Professor Patrick Flamen
Institut Jules Bordet, Bruxelles

Professor Vincent Grégoire
Université catholique de Louvain

Professor Geneviève Laureys
Universiteit Gent

Professor JeanPascal Machiels
Université catholique de Louvain

Professor Chris Verslype
Katholieke Universiteit Leuven

Andere projecten met steun van de Stichting in 2013 

Naast puur wetenschappelijke projecten, kon de 
Stichting ook volgende projecten steunen: 
• De European Organisation for Research and 

Treatment of Cancer (EORTC): deze interna
tionale vereniging met hoofdkwartier in Brussel  
ontwikkelt, coördineert en promoot klinisch 
onderzoek doorheen heel Europa. In 2013 werd 
een nieuwe overeenkomst voor 3 jaar getekend 
(3 x 130 000 euro).

• De Familial Adenomatous Polyposis Asso-
ciation (FAPA) is een vzw die mensen met 
familiale adenomateuze polypose en mensen 
met erfelijke colorectale kanker zonder poly
pose (syndroom van Lynch) begeleidt. In 2012 
engageerde de Stichting zich tot 130 000 euro 
steun voor 3 jaar. 

• De Belgian Haematological Society en Stich
ting tegen Kanker werken samen voor de 
oprichting van een Belgisch register voor de 
transplantatie van hematopoëtische stam-
cellen. De steun van de Stichting bedraagt  
122 000 euro voor 2 jaar. Deze overeenkomst 
liep ten einde in oktober 2013, maar zal met  
2 jaar verlengd worden.
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Officiële uitreikingsplechtigheid van 
de Wetenschappelijke Grants 2012 

laat niet alleen toe om het beste medicijn voor 
die patiënt te kiezen, maar ook om vooruitgang 
in het onderzoek te boeken en om de nieuwe the
rapeutische schema’s te verfijnen in functie van 
de geobserveerde resultaten. Tumorbanken en 
hun gegevens zullen een echte prioriteit vormen 
binnen het kankeronderzoek van morgen.” 

We mogen fier zijn op onze 
onderzoekers!

Prof. Michel Symann, voorzitter van Stichting 
tegen Kanker, feliciteerde de laureaten van de 
Grants 2012: “Wetenschap en onderzoek zijn  
essentiële bouwstenen van onze moderne 
beschaving. In ons geval, wanneer je een gesel 
als kanker bestrijdt, is het niet moeilijk om in te 
zien hoe nuttig wetenschappelijk onderzoek wel 
niet is. Een vijand kan je niet verslaan als je hem 
niet begrijpt. (...) Zo is de wereld van de onder
zoekers vandaag de spil van biologie, chemie, 
fysica, wiskunde, informatica en geneeskunde. 
Deze onderzoekers, noeste werkers, zijn geen 
goddelijke orakels. Net zoals beeldhouwers, moe
ten ze heel wat ontwerpen weggooien voor ze tot 
hun Overwinning van Samothrace komen (Pierre
Gilles de Gennes). De onderzoekers die vandaag 
een onderscheiding van Stichting tegen Kanker 
krijgen, hebben alvast één eigenschap gemeen: 
uitmuntendheid.”

De heer Pierre Konings, vicevoorzitter van Stich
ting tegen Kanker heeft ook de vrijgevige dona
teurs bedankt die de Stichting steunen:  “… de 
eerste opdracht van Stichting tegen Kanker be
staat erin steun te geven aan het wetenschappe
lijk onderzoek. Dat hebben we al die jaren kun
nen doen dankzij de geweldige steun van al onze  
donateurs.  Al deze bereikte mijlpalen in de strijd 
tegen kanker waren niet mogelijk geweest zonder 
de steun van al onze schenkers. Ik wens ook hen 
hier voor het voetlicht te plaatsen en hen open
lijk te danken voor hun vrijgevigheid. Zonder jul
lie steun zou de strijd tegen kanker van tevoren 
verloren zijn!”

Foto’s van de ceremonie en ons studieverslag  
‘Financiële steun aan oncologisch onderzoek’.

EVENEMENT:
17 MEI 2013

Op 17 mei 2013 heeft Stichting tegen Kanker officieel 12,5 miljoen euro overhandigd aan 57 Belgische 

onderzoeksteams. Dit was het uitgelezen moment voor een stand van zaken wat betreft de algemene  

financiering van oncologisch onderzoek in België en de uitdagingen waar het onderzoek voor staat.  

Verschillende vooraanstaande politici en prominente wetenschappers werden uitgenodigd om te komen 

spreken. Hieronder enkele markante uittreksels.

Een rendabele financiering, groeiende 
noden

Prof. Michel Gevers (UCL, VUB) gaf volgende 
commentaar bij zijn studie ’Performance Assess
ment of Belgian Researchers’: “… the produc
tivity of our fundamental research ranks high 
above that of most other important OECD coun
tries. (…) In the process of comparing research 
efficiency within the most active OECD countries, 
I discovered that Belgium punches much higher 
on the world scene of international research than 
could be explained by the budgets invested. (…) 
When it comes to fundamental research and to 
the performance of our universities, Belgium has 
a remarkable return on investment!” Met andere 
woorden: elke euro die in kankeronderzoek geïn
vesteerd wordt, is uiterst rendabel.

In de aanloop naar de overhandiging van de 
Grants 2012 analyseerde de Stichting de algeme
ne financiering van academisch onderzoek in ons 
land. Daaruit bleek dat we zeer goed scoren qua 
onderzoeksresultaten, maar dat de investerin
gen in onderzoek in België erg middelmatig zijn. 
De Belgische ‘return on investment’ is bijzonder 
opmerkelijk!

“Mooie inspanningen vandaag, maar niet vol
doende voor de toekomst,” zegt dr. Didier Vander 

Steichel, medisch directeur. “Want oncologisch 
onderzoek wordt steeds complexer. Willen we 
hetzelfde niveau van onderzoek handhaven in de 
nabije toekomst, dan moeten we de financierin
gen sterk verhogen. De kosten voor apparatuur, 
werking en personeel zullen blijven stijgen.”

Prof. Zwi Berneman (UA) herinnerde eraan dat 
het noodzakelijk is om de cellulaire therapie voor 
de behandeling van kanker te ondersteunen en 
verder uit te bouwen. “Steun van organisaties als 
Stichting tegen Kanker is onmisbaar om ons on
derzoek op te starten en de eerste klinische proe
ven uit te voeren. Een andere grote hulp was het 
in voege treden van het Nationaal Kankerplan, 
waardoor meer mogelijkheden ontstonden om 
deze therapieën verder te ontwikkelen.”

Tumorbanken: de noodzaak om 
persoonlijke gegevens te delen

Prof. Benoît Van den Eynde (UCL) sprak over het 
belang van biobanken voor kankeronderzoek, en 
de mogelijke risico’s van een te verregaande Eu
ropese reglementering inzake de bescherming 
van persoonlijke gegevens. “Alle nieuwe ‘doelge
richte’ behandelingen vereisen voorafgaande 
analyses op kankerweefsels. Enkel zo kunnen we 
de mutaties identificeren die zich in de kanker
cellen van een welbepaalde patiënt bevinden. Dat 

www.kanker.be/wetenschappelijke-grants-2012 

Onze ambitie: twee keer zoveel steun voor onderzoek tegen 2020

Stichting tegen Kanker heeft zich als doel gesteld progressief haar geïnvesteerde bedragen te  
verhogen, tot we vanaf 2020 elke twee jaar 20 miljoen euro steun aan onderzoek kunnen schenken.
 
Dr. Didier Vander Steichel lanceerde op de Grantsceremonie 2012 een oproep:
“We hopen dat we kunnen blijven rekenen op de steun van onze donateurs, maar doen ook een  
beroep op de beleidsmakers van ons land. Zij moeten erover waken dat steun aan kankeronderzoek 
niet opgeofferd wordt met de economische crisis als excuus. Het is belangrijk dat een maximum aan 
middelen toegekend wordt en dat men in alle transparantie waakt over een optimaal gebruik van 
deze middelen.”
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Sophie Winand,  
herstellende van borstkanker

“Dankzij de Stichting vond ik
mijn weg door een wirwar van
diensten.”

Patiënten en hun naasten begeleiden 

Het zorgpad van patiënten 
vergemakkelijken

We stellen elke dag vast dat kanker financiële 
moeilijkheden met zich mee kan brengen (door 
dure behandelingen, verlies van beroepsin
komsten …). Zeker voor mensen die zich al in een 
krappe situatie bevonden voor ze ziek werden. Er 
is financiële hulp beschikbaar voor verschillende 
vormen van dienstverlening (terugbetaling van de 
reiskosten, hulp bij het aankopen van een pruik …).  
Maar de procedures om er gebruik van te maken, 
zijn vaak complex en de patiënt weet niet altijd 
tot wie hij zich kan richten. Bovendien moet je 
soms aanzienlijke bedragen voorschieten voor
aleer je een terugbetaling geniet. De Stichting 
deelde zijn vaststellingen met de ziekenfondsen 
en het RIZIV. Op die manier hopen we samen de 
financiële hulpdiensten te vereenvoudigen voor 
de mensen die ze nodig hebben.

De Stichting geeft ook advies en gidst patiënten 
doorheen het labyrint van mogelijke dienst
verlen ing. Wist u bijvoorbeeld dat de voordelen 
van een aanvullende verzekering verschillen 
van ziekenfonds tot ziekenfonds? Omdat de in
formatie over deze onderwerpen zeer complex 
kan zijn, publiceerden we eind 2013 een lijst met 
de verschillende aanvullende verzekeringen en 
hun voordelen op www.kanker.be/mutualiteiten. 
Er is ook een handige gids voor professionals 
beschikbaar. 

Een platform voor oncologische 
patiëntenverenigingen 

Stichting tegen Kanker coördineert een platform 
dat bijna 70 patiëntenverenigingen samen brengt. 
Zo kunnen zij gemakkelijker samenwerken en er
varingen uitwisselen. Ook voor de Stichting is dat 
bijzonder nuttig. Op die manier blijven we op de 
hoogte van de noden van de patiënten en kunnen 
we onze diensten aanpassen. 

EVENEMENT: 6 DECEMBER 2013 

14 nieuwe projecten genieten steun om de kwaliteit van de 
dienstverlening aan mensen met kanker en hun naasten aanzienlijk te 
verbeteren. 

Officiële overhandiging van  
de Social Grants 

Stichting tegen Kanker is steeds bijzonder actief 
geweest op het gebied van dienstverlening aan 
patiënten en naasten. In dat kader lanceerden 
we eind 2012 een oproep voor projecten die de 
kwaliteit van nietmedische zorgen verbeteren. 
De drie thema’s van deze eerste editie werden: 
kanker en levenskwaliteit van patiënt en naaste, 
kanker en socioprofessionele reïntegratie en kan
ker en hoge leeftijd.

Een succes dat alle verwachtingen overtreft

De projectoproep werd bijzonder goed ont
vangen. 141 dossiers werden ingediend! De 
oproep lijkt dus effectief een antwoord te bie
den aan een nijpende behoefte op het terrein.
Katlijn Sanctorum en Cécile Avril van het 
departement sociale ondersteuning van de 
Stichting: “Steeds meer mensen genezen van 
kanker en leven nog vele jaren na hun ziekte. 
Dat brengt een resem nieuwe vragen met zich 
mee. Hoe zit het met de periode na de behan
deling (een terugkeer naar een werkend le
ven, bijvoorbeeld)? En wat met meervoudige 
ziektebeelden en de vermenigvuldiging van 
de zorgen? Levenskwaliteit wordt een belan
grijke bekommernis, of het nu om die van de 
patiënt of die van de naaste gaat.”

De 141 ontvangen projecten werden geëvalueerd 
door een onafhankelijke jury. Deze bestond uit 
vooraanstaande Belgische wetenschappers, eco
nomen en sociale experts. 14 projecten haalden 
de eindmeet. De Stichting verschaft hen een  
totaal budget van 750 000 euro. 

Ontdek alle laureaten van de Social Grants.

Kanker en  
levenskwaliteit

Kanker en  
socioprofessionele 

reïntegratie

Kanker en  
hoge leeftijd

Totaal

Aantal weerhou den 
projecten

9 4 1 14

Financiering 342 600 € 305 695 € 101 000 € 749 295 €

www.kanker.be/sociale-laureaten
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De Kankerfoon – 0800 15 800 

De Kankerfoon, de telefonische hulp  
lijn van Stichting tegen Kanker is 
gratis en anoniem. Gezondheids
professionals (artsen, psychologen,  
verpleegkundigen en sociaal  
assistenten) bieden er steun, een luis
terend oor en wetenschappelijk on
derbouwde informatie aan iedereen 
die met kanker geconfronteerd wordt. 
www.kanker.be/dekankerfoon

Rekanto, bewegen om je beter te voelen  

Rekanto is een programma dat fysieke activiteit 
aanbiedt aan mensen met kanker. 1 285 patiënten 
namen deel aan het programma in 2013.  
www.rekanto.be

Goed verzorgd, beter gevoel 

In 80 ziekenhuizen met een oncologisch zorgprogramma verstrek
ken 135 schoonheidsconsulentes gratis esthetische zorgen aan pa
tiënten. In totaal werden er 10 460 verzorgingen uitgevoerd. Daar
naast verdeelt de Stichting een schoonheidsgids ‘Goed verzorgd, 
beter gevoel’. In 2013 waren dat 10 881 exemplaren! 
www.kanker.be/beauty 

De ‘Geelbloezen’ van de 
Stichting

We leiden regelmatig nieuwe schoon   
heidsconsulentes op en de reeds 
werkzame consulentes genieten 
doorlopend opleiding. Sinds sep
tember 2013 herkent u ze aan hun 
mooie gele uniform met logo van 
de Stichting. Niet te missen in de 
ziekenhuizen! 

Familiedag in Planckendael

Elke eerste zondag van oktober organiseren 
Stichting tegen Kanker, vzw Nationale Kinder
kankerdag en dierenpark Planckendael hun jaar
lijkse Familiedag. In 2013 vierden wij de 20ste 
verjaardag. Ter ere van die verjaardag bracht 
Prins Laurent de 136 kinderen en hun families 
– in totaal bijna 600 aanwezigen – een bezoekje.  
www.kanker.be/kinderkankerdag 

Kinderkamp Tournesol

Ook prinsessen Claire en Léa vereerden 
de 25ste verjaardag van ons kinderkamp 
met hun aanwezigheid. Dit jaar waren er 
43 kinderen en jonge patiënten van de 
partij voor de jaarlijkse week ontspanning 
in Spa, zoals steeds omkaderd door mo
nitoren en een vrijwillig medisch team.  

Individuele financiële steun 

Een aantal instellingen bieden financiële steun aan mensen met kanker. 
Als die echter niet tussenkomen, kan de Stichting ad hoc steun geven 
aan patiënten die beantwoorden aan bepaalde criteria. In 2013 ging het 
om een totale som van 599 000 euro. 
www.kanker.be/financiële-steun

Het Contactboekje: jouw persoonlijke gids bij kanker

De Stichting deelde in 2013 meer dan 1 500 contactboekjes voor  
patiënten van 15 tot 25 jaar uit in ziekenhuizen. Het is een logboek 
dat jonge patiënten een houvast biedt tijdens de moeilijke weg die ze 
afleg gen. Er zit een agenda in, opvolgfiches, informatie over de ziekte,  
behandelingen, onderzoeken, enz. 
www.kanker.be/contactboekje-jongeren  

Goed gesprek, beter gevoel 

Onze psychologische ondersteuning op aanvraag heet ‘Goed gesprek, 
beter gevoel’. Patiënten en naasten kunnen er terecht bij psychologen 
die heel wat ervaring hebben inzake begeleiding bij kanker. In 2013 von
den er in totaal 1 140 consultaties plaats. De dienstverlening is ad hoc 
en aanvullend op de psychologische steun die beschikbaar is in zieken
huizen. De laatste jaren stellen we namelijk vast dat er heel wat meer 
oncopsychologen werkzaam zijn in het ziekenhuis. Een initiatief dat 
eerst ondersteund werd door de Stichting, maar later opgenomen werd 
in het Nationaal Kankerplan.             www.kanker.be/emotionele-steun

Stichting tegen Kanker geeft advies en ondersteuning.www.kanker.be/leven-met-kanker
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Sarah Geeroms, nationale coördinator Levensloop bij 
Stichting tegen Kanker: “Elk van de edities 2013 was een 
succes. We loven elke Vechter van Levensloop voor zijn moed. 
En een hartelijke dank u wel aan alle vrijwilligers voor hun 
enthousiasme en inzet. Ook de aanwezigen verdienen een 
pluim voor hun bijdrage aan de strijd tegen kanker!”

Liesbet Van Gaever, manager regionale coördinatie van 
Stichting tegen Kanker: “Levensloop is een ongelofelijk 
solidariteitsconcept. Voor de Vechters is een dergelijke 
bundeling van krachten tegen kanker echt hartverwarmend. 
Daarom hopen we dat dit evenement de draagkracht zal 
vinden die het verdient. Onze droom? 50 Levenslopen per 
jaar tegen 2020!”

 © Erik Van Breugel

Noteer alvast onze edities 2014 in uw agenda

Ontdek alle data en informatie op www.levensloop.be. 

... en ook de jaren daarna!

Medewerkers van de Stichting doen prospectie doorheen heel België, op zoek naar toekomstige edi
ties. Wilt u mee instaan voor de organisatie van een feestelijk en solidair evenement? Kent u de ideale 
plaats voor een Levensloop in uw streek? Woont u in een hechte gemeente of stad, of is er een dyna
misch ziekenhuis dat oncologische zorgen verstrekt? 

Contacteer dan snel Sarah Geeroms op het nummer 02 733 68 68 of via 
sgeeroms@stichtingtegenkanker.be (we zoeken trouwens ook vrijwilligers voor de algemene en  
logistieke organisatie van Levensloop).

Levenslopen, dat zijn ook ...

... geëngageerde organisatiecomités en 
vrijwilligers
Levensloop wordt georganiseerd door een vrij
willig comité, gesteund door de Stichting en vele 
andere vrijwilligers. Een hele gemeenschap on
derneemt samen actie tegen kanker.

... moedige Vechters
Een Vechter is iemand die nog in behandeling is 
of zijn behandelingen achter de rug heeft. Vech
ters zijn de eregasten van Levensloop. Een belan
grijk doel van Levensloop is Vechters tonen dat 
ze er niet alleen voor staan. 

... gemotiveerde ploegen
Gedurende de 24 uur van Levensloop wisselen 
teamleden elkaar af op een loop en wandelpiste. 
De teams bestaan uit vrienden, familieleden, 
clubgenoten, collega’s, enzovoort. Zij werven 
fondsen en zorgen voor de algemene sfeer en 
ambiance door middel van uiteenlopende acti
viteiten. 

... drie ontroerende ceremonies
Elke Levensloop begint met een Openingsce
remonie. De Vechters leggen gezamenlijk de 
eerste ronde af. In de tweede ronde krijgen ze 
gezelschap van hun naasten, vrienden, collega’s 
en sympathisanten die hen steunen in hun strijd. 
Een tweede adembenemend moment is de 
Kaarsenceremonie. Wanneer de avond gevallen 
is, steekt iedereen die wil een kaars aan om hulde 
te brengen aan dierbaren die ons ontnomen wer
den door de ziekte. 
Elke Levensloop eindigt met een derde sterk 
moment: de Slotceremonie, waarbij iedereen die 
deelnam aan het evenement, samen een laatste 
ronde aflegt.

Levensloop   

2013 was het derde levensjaar van Levensloop 
in België. De acht edities – in Brainel’Alleud,  
Verviers, Waterloo, Evere, Florennes, SintTruiden,  
Aalter en Lommel – brachten 954 Vechters en 
440 teams op de been. In totaal waren er on
geveer 20 000 aanwezigen. Samen zamelden zij 
1 060 815 euro* in. 

Levensloop, dat is ...

• een internationaal concept dat Stichting tegen 
Kanker in België introduceerde in 2011

• een solidair evenement dat lokale gemeen
schappen samenbrengt

• een jaarlijkse organisatie in een gemeente of 
stad, op initiatief van en in samenwerking met 
de Stichting

• 24 uur mobilisatie en activiteiten tegen kanker

• een symbool van hoop, trots, herinnering en 
dankbaarheid

• maar ook een echt feest, met sportdemonstra
ties, voorstellingen, concerten enzovoort

*Bruto ontvangsten zonder aftrek van lokale kosten.

“Een feest, een lach, een traan…
en vooral veel solidariteit.
Dat is Levensloop!”

Nienke Klaver,  
vrijwilligster in een organisatiecomité
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Christelle Belle,  
mama van Théo

“Kanker overkomt niet alleen 
anderen. Voorkomen is beter
dan genezen!”

De fabels en feiten rond kanker  

4 februari is de Werelddag tegen Kanker. In 2013 
stond hij in het teken van de fabels en feiten 
rond kanker. Stichting tegen Kanker liet voor 
die gelegenheid een enquête uitvoeren door 
studie bureau Ipsos bij 1 000 Belgen. Daaruit 
bleek dat sommige risicofactoren voor kanker 
goed gekend zijn (bijvoorbeeld tabak en onbe
zonnen omspringen met UV), maar dat andere 
zaken onterecht overschat worden als factor 
die het risico op kanker verhogen (bijvoorbeeld 
wonen naast een kerncentrale of normaal gsm 

Dr. Didier Vander Steichel, medisch directeur van 
Stichting tegen Kanker: “We moeten de dingen 
niet onnodig ingewikkeld maken. Het is niet door 
deodorants, stress of andere hypothetische en 
vreemde oorzaken te onderzoeken dat we erg veel 
terrein zullen winnen op kanker. Nee, we weten al 
hoe we 30 tot 50 % minder kankers kunnen halen: 
met een maatschappij zonder tabak, alcoholmisbruik, 
overdreven UV-blootstelling, overtollige kilo’s, 
sedentair leven ... Is dat haalbaar? Wel, dat hangt af 
van ieder van ons.”

Dr. Anne Boucquiau, manager van het departement 
preventie: “Darmkanker is de tweede grootste 
oorzaak van overlijdens door kanker in België. De 
doeltreffendheid van systematische opsporing is 
bewezen. Bovendien is een opsporingsprogramma 
toegankelijk voor iedereen. Toch blijft het aantal 
deelnames te laag! We moeten zowel patiënten als 
professionals aanmoedigen om eraan deel te nemen. 
Wat oktober voor borstkanker is, zal maart voor 
darmkanker worden.” 

Huidkankerpreventie: de manier om 
de stijging van het aantal gevallen een 
halt toe te roepen*

Elke twee jaar laat de Stichting een enquête uit
voeren door Ipsos om de evolutie van de kennis 
en het gedrag van de Belgen ten opzichte van de 
zon in kaart te brengen. In 2013 was de conclusie: 
de Belgen zijn goed op de hoogte, maar bescher
men zich toch onvoldoende. En daarom zullen we 
onze preventieinspanningen blijven voortzetten.

*In 2011 werden 22 967 nieuwe gevallen van huidkanker vast
gesteld in België. Elk jaar tellen we 10 % meer mensen met huid  
 kanker. Meer informatie en cijfers op www.kanker.be/zonenuv. 

Meer dan 600 zonneslimme scholen in 2013

In maart 2013 ging de tweede editie van de pre
ventiecampagne ‘Slimmer in de Zon’ van start in 
de Belgische scholen. 
Een nieuwe ‘Koelbox’ vol spelletjes en acti
viteiten, helemaal aangepast aan de kalender 
van een schooljaar, leert kinderen spelenderwijs 
zich beschermen tegen teveel zon. Leerkrachten 
kunnen de box gratis reserveren voor een week 
door zich in te schrijven op www.kanker.be/
zonneslimmeschool. Ze vinden er ook heel wat 
pedagogische hulpmiddelen die de Stichting  
ontwikkelde: ludieke affiches, spelletjes, basis
informatie voor een les over de zon … en  
bovendien staat de website bol van de prak
tische tips voor een zonneslim beleid op school. 
Nog een nieuwigheid van 2013: deelnemende  
scholen krijgen een display waar de kinderen 
zonnebrandcrème kunnen nemen voor ze buiten 
gaan spelen. Dat kweekt goede gewoontes.

Foto’s die in je huid kijken! 

Tijdens de zomer van 2013 trok Stichting tegen 
Kanker door het land met een UVcamera. Dank
zij deze camera kan iedereen gratis te weten 
komen hoe het met zijn of haar huid gesteld is. 
Het doel: jongvolwassenen sensibiliseren door 
de nadruk te leggen op de dingen die belang
rijk zijn voor hen. Dat is de esthetische schade 
die ultravioletstralen veroorzaken, zo bleek uit 
een enquête. Bruinen, of je het nu in de zon of 
onder de zonnebank doet, blijft een van de be
langrijkste oorzaken van huidkanker, maar ook 
van vroegtijdige huidveroudering! Aan het eind 
van de campagne hadden 524 mensen een UV
scan laten maken. Samen met die foto kregen ze 
raad van een gezondheidsprofessional. De pers 
besteedde veel aandacht aan de campagne en 
de site www.slimmerindezon.be kreeg ongeveer  
4 000 bezoekers. 

gebruik). Voor bepaalde factoren zat de perceptie  
echter ronduit fout: heel wat ondervraagden 
meenden dat een jaarlijkse volledige CTscan 
van je lichaam een goede manier is om kanker 
op te sporen. De barometer toont goed aan hoe 
belangrijk het is om zowel publiek als professio
nals te blijven informeren, en dat preventieacties 
niet mogen ontbreken in de kankerbestrijding.  
www.kanker.be/fabels

Opsporing van 
darm kanker kan 
elke dag een leven 
redden

Een belangrijk onderdeel 
van preventie is ook 
een dialoog voeren met 
gezondheidsprofessio
nals. Daarom voerde de  
Stichting in maart 2013  
een sensibiliserings 
campagne voor darm
kankeropsporing in het 
zuidelijke deel van ons 
land. Er loopt namelijk  
al een systematisch 
opsporingsprogramma, 
maar er wordt nog niet voldoende aan deelgeno
men. De campagne verliep in samenwerking met 
het Centre communautaire de Référence en de 
vzw Question Santé. De bedoeling was om artsen 
aan te zetten om darmkanker systematisch te 
bespreken met hun patiënten tussen de 50 en 
74 jaar. In Vlaanderen gaat het opsporingspro
gramma in 2014 van start, vandaar dat de actie 
enkel in Wallonië liep. In maart 2014 zullen ook de 
Vlaamse artsen warm gemaakt worden voor het 
darmkanker opsporingsprogramma. 
www.kanker.be/opsporing-van-colorectale-kanker 

Brigitte Boonen, projectleider zonnepreventie bij 
Stichting tegen Kanker: “Onze wens voor de  
toekomst? Strengere wetten voor zonnebank-
gebruik. Het zijn namelijk echte kankermachines! 
Daarvoor lobbyen we intensief.”

Directeur van een basisschool in Dilsen-Stokkem: 
“Het is echt een toffe campagne. Wij willen een 
zonneslimme school worden! We hebben 8 posters 
en 350 foldertjes besteld voor onze leerlingen van 
het lager onderwijs.”

Eendracht maakt macht

Stichting tegen Kanker nam het initiatief om een 
alliantie voor huidkankerpreventie op te richten. 
Het doel is om de impact van huidkankerpreven
tie te verhogen, de krachten te bundelen en de 
boodschappen naar media en politiek eenduidig  
te maken. Het initiatief brengt verschillende  
verenigingen samen die actief zijn op dat gebied. 
In december 2013 vond er een eerste vergade
ring plaats met een twintigtal partners. De allian
tie zal ook zorgen voor meer samenwerking en 
zal ook de uitwisseling van kennis en ervaring 
stimuleren.

Beter voorkomen dan genezen
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Tabakstop in 2013:
17 507 telefonische contacten;

113 282 unieke bezoekers op www.tabakstop.be.

Tabakstop: stoppen met roken, het kan!

Het aantal telefonische oproepen is gestegen met 
27 %. De persoonlijke coaching via telefoon kende  
een zeer indrukwekkende toename (+83 %). Deze  
coaching bestaat uit 8 persoonlijke gesprekken 
met een tabakoloog (telkens dezelfde), verspreid 
over 3 maand. De data worden op voorhand 
vastgelegd. De spreiding van de oproepen naar 
Tabakstop komt niet overeen met de demografie: 
er zijn meer Franstalige oproepen (60 %) dan 
Nederlandstalige (40 %). Op de website stellen 
we dan weer een groter aantal Vlaamse bezoe
kers vast.

De goede resultaten van Tabakstop zijn onder 
andere te danken aan de sinds 2011 verplichte 
vermelding van het gratis nummer 0800 111 00 
en de website www.tabakstop.be op de siga
rettenpakjes. Ook radio en televisiecampagnes 
in het hele land wierpen vruchten af. Dankzij 
de Federatie WalloniëBrussel kreeg Tabakstop  
gratis zendtijd op de Franstalige tvzenders.

De strijd tegen tabak: een prioriteit

Suzanne Gabriels, manager tabakspreventie bij 
Stichting tegen Kanker: “Tabaksgebruik is de 
grootste vermijdbare oorzaak van overlijdens 
door kanker. De strijd tegen tabak is dus meer 
dan ooit een prioriteit.”

Bekijk de televisiecampagne van Tabakstop op www.tabakstop.be/tvcampagne.

Sinds 2013 kunnen leerkrachten in het kader van ‘Slimmer in de Zon’ ook gratis een doos met educatieve activiteiten voor 
de lagere school reserveren. Zo kunnen de kinderen spelenderwijs leren hoe ze zich moeten beschermen tegen de zon. Deze 
‘Slimmer in de Zon Koelbox’ bleek een groot succes!
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De uitdaging van Thierry Luthers

In april ging Thierry Luthers, een bekende 
sportjournalist van de RTBF, de uitdaging aan: 
hij zou stoppen met roken vóór 31 mei (Wereld
dag tegen Tabak) met de hulp van Tabakstop. Zes 
weken lang stonden de uitzendingen van radio 
Vivacité in het teken van stoppen met roken en 
de vooruitgang van Thierry. 
Er werd ook een Facebookpagina opgericht, die 
gemodereerd werd door tabakologen van Tabak
stop. Dat gaf onze rookstophulpdienst natuurlijk 
een mooie zichtbaarheid. Bovendien engageer
den er zich, onder de impuls van Thierry Luthers, 
nog veel meer mensen om ook de sigaret af te 
zweren.

Enquête: meer dan de helft van de 
rokers wil stoppen

Elk jaar peilt Stichting tegen Kanker naar de hou
ding van de Belgen ten opzichte van tabak. In april 
en mei 2013 voerde studiebureau GFK de meest 
recente enquête uit, waaruit bleek dat meer dan 
de helft van de rokers (58 %) wil stoppen met 
roken. De tabakologen van Tabakstop staan klaar 
voor iedereen die hulp wil! 
www.kanker.be/rookenquêtes 

Intentie om te stoppen met roken

Zowel gewoontes als de wetgeving 
veranderen

De crisis als katalysator van roltabakverkoop

Luk Joossens, expert tabak bij Stichting tegen Kanker: “In februari 2012 beloofde 
de overheid om waarschuwingsfoto’s en het nummer van Tabakstop ook op roltabak 
te verplichten met een koninklijk besluit. Eind 2013 is deze belofte nog steeds niet 
nagekomen!”

500 000 roltabakrokers in 2012, 850 000  
in 2013.

Een gerolde sigaret is 3 tot 4 keer goedkoper 
dan een klassieke sigaret.

Neutrale sigarettenpakjes verleiden jongeren 
minder

Stichting tegen Kanker pleit voor een verplichte 
neutrale verpakking voor tabaksproducten: geen 
logo’s, geen kleuren, enkel de wettelijke informa
tie en een uniform merk. Het is namelijk bewezen 
dat dit soort pakjes heel wat minder aantrekkelijk 
zijn voor jongeren.
De tabakslobby verzet zich tegen de invoering 
van neutrale pakjes in België. Een van hun argu
menten is dat deze pakjes namaakproducten in de 
hand zouden werken. Daarop antwoordde Stich
ting tegen Kanker resoluut: neutrale pakjes zijn 
niet makkelijker na te maken dan klassieke pak
jes. De neutrale vertonen namelijk ook hologram
men, ontradende foto’s, enz. Om die boodschap 
te benadrukken, maakten we een web filmpje dat 
we verstuurden naar de Europarlementariërs in 
mei 2013. 
www.kanker.be/neutrale-verpakking

Een verklaring voor het succes van roltabak? Zijn 
prijs! Omwille van de crisis zijn heel wat rokers 
overgestapt op dit alternatief. Roltabak is niet 
alleen goedkoper, de pakjes tonen ook noch cho
querende foto’s noch het telefoonnummer van 
Tabakstop. De Stichting klaagde die situatie aan 
in de pers in juni 2013.  
www.kanker.be/de-crisis-doet-rokers-naar- 
roltabak-grijpen

De politiek neemt (een beetje meer) haar verantwoordelijkheid  

In augustus en september 2012 maakte Stichting tegen Kanker een inventaris op van de re
clame voor tabak in 126 verkooppunten in de omgeving van middelbare scholen. Dit rapport 
predikte een totaalverbod voor tabaksreclame in de verkooppunten, een verbod op displays 
en een vermindering van het aantal verkooppunten. Deze maatregelen worden momenteel 
overwogen door de minister van Volksgezondheid. 

Op 8 oktober 2013 kwamen de Europese parlementsleden samen om te stemmen over een 
reeks richtlijnen in verband met tabak. De tabakslobby gooide echter aanzienlijke financiële 
middelen in de strijd, waardoor de stemming eerder tegenviel. Natuurlijk is de Stichting blij 
met de maatregelen die wél genomen werden. We pleiten ervoor dat ze versterkt worden in 
de toekomst. 
www.kanker.be/richtlijnen-tabak-2013   

Ontdek het filmpje van de campagne ‘Neutrale pakjes’ op www.kanker.be/neutrale-verpakking.

Neen, ik wens niet te stoppen  (36%)

Ik weet het niet  (6%)

Ja, ik wens te stoppen, maar niet binnen het jaar (16%)

Ja, ik wens binnen het jaar te stoppen met roken (42%)

Totaal ‘wenst te stoppen’ 58%
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Informeren: een essentiële missie

Patiënten en naasten inlichten

De Stichting geeft tientallen publicaties uit voor 
het grote publiek. De thema’s variëren van pre
ventie tot types kanker en soorten behandeling. 
In 2013 hebben we 7 nieuwe brochures ontwik
keld. De andere brochures en folders worden 
regelmatig aangepast aan de nieuwste medische 
en wetenschappelijke inzichten. De nieuwe pocket 
‘Samen vooruit, tijdens en na kanker’ werd gratis 
uitgedeeld aan 205 093 mensen.  

Het publiek inlichten

In de herfst van 2013 organiseerde Stichting 
tegen Kanker twee infovoormiddagen (een 
Nederlandstalige en een Franstalige). Ze stonden 
voor het eerst in het teken van kankerpreventie 
en hadden als titel ‘Stralingen en kanker: feiten 
versus vermoedens’. Meer dan 700 mensen ver
namen de nieuwste wetenschappelijke bevindin
gen rond dit controversiële onderwerp. 

Professionals inlichten

Stichting tegen Kanker is ook een onmisbare 
partner voor elke gezondheidsprofessional die 
rond kanker werkt. We informeren hen via nieuws
brieven en infodagen. Zo hielden we in maart een 
interprofessionele ontmoeting over de taken van 
oncocoaches (een nieuw beroep, dankzij het Kan
kerplan in het leven geroepen om patiënten te 
begeleiden bij hun vaak complexe zorgprojecten). 
Meer dan 230 gezondheidsprofessionals uit de 
sector woonden de bijeenkomst bij.

Daarnaast werd er ook een rondetafelgesprek 
georganiseerd in oktober. Dit keer omtrent het 
gebruik van nietconventionele geneeskunde in 
het kader van een kankerbehandeling. En ten 
slotte nam de Stichting actief deel aan de ontwik

keling van een nieuw Interuniversitair Certificaat 
in Klinische Nutritie voor artsen in de Federatie 
WalloniëBrussel en een postgraduaat en nascho
ling in de oncodiëtetiek. Deze opleidingen zullen 
gegeven worden in de Bachelors Voedings en 
Dieetkunde (KH Leuven en HO Gent). In het Frans
talige landsgedeelte staan andere projecten op 
stapel. 

Onze donateurs inlichten

Om de drie maand ontvangen onze donateurs 
het magazine ‘Kankerinfo’, dat alle actualiteit 
van de Stichting samenvat. In 2013 kregen bijna 
700 donateurs de kans om wetenschappelijk 
onderzoek van dichtbij te ervaren. Zij konden een 
van onze 26 labobezoeken bijwonen, bij de labo
ratoria die financieel ondersteund worden door 
de Stichting. Een bevoorrecht moment waarbij 
donateurs ontdekken welk prachtig werk er ver
richt wordt dankzij hun giften! 

Bedankt! 
Voor de acht edities Van LeVensLoop in 2013

KankerinfoKanker
samen voor het leven

afgiftekantoor:
1070 Brussel X

toelatingsnummer:
P 404003
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Uw InItIatIeven voor de strIjd tegen KanKer

ontmoet onze nIeUwe medIsch dIrecteUr

€ 750 000 voor socIale Projecten

p. 4 

p. 18 

p. 21

Preventietips, 
gezonde recepten ...

Getuigenissen 
van patiënten, 

onderzoekers ...

Wetenschappelijk 
gevalideerde informatie 

over kankers en 
behandelingen

Nuttige informatie en 
adressen tijdens en na 

de ziekte 
Bestellen van 

brochures

Speciale rubriek 
‘Jongeren en kanker’ 

Inschrijven voor 
een nieuwsbrief

Actualiteit van 
Stichting tegen 

Kanker

Actualiteit rond 
kanker, met 
commentaar 

van onze 
experts

nieuw!

Wist u dat voedingssupplementen niet altijd positieve gevolgen hebben? Ze kunnen 
ook ongewenste effecten opwekken. Op www.kanker.be/voedingssupplementen kunnen 
zowel patiënten als oncologieprofessionals terecht voor informatie over de 20 meest 
gebruikte voedingssupplementen en hun eventuele wisselwerking met de belangrijkste 
kankerbehandelingen.

Surf naar www.kanker.be

Informeren en 
geïnformeerd zijn.

Stichting tegen Kanker Jaarverslag 2013 | 25
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Samen voor het leven

Een nieuw accent in onze werking 

Sinds haar oprichting en in navolging van haar statuten strijdt de Stichting op drie fronten tegen 
de ziekte: financiële steun voor wetenschappelijk onderzoek, informatie en preventie en hulp voor 
patiënten en naasten. Vandaag hebben we een nieuw accent gelegd, namelijk op het bundelen van de 
krachten die tegen de ziekte strijden.  

Een gebrek aan overleg 

“Kanker is – jammer genoeg – 
een vaak voorkomende ziekte. 
Gelukkig worden er heel wat 
initiatieven vanuit alle hoeken 
ontwikkeld,” legt Luc Van Haute, 
algemeen directeur van de Stich
ting, uit. “Dat zoveel mensen 
zich betrokken voelen, is prach
tig. Maar we moeten doordacht 
te werk gaan, want de hui
dige problematiek is niet meer 
dezelfde als die van gisteren. Een 
voorbeeld is wetenschappelijk 
onderzoek naar kanker. Dat wordt 
steeds duurder. Maar uit onze 
analyse van de financiering van 
onderzoek in België bleek dat er 
een gebrek aan overleg is tussen 
de verschillende geldschieters. 
Dat zorgt voor een daling van de 
efficiëntie.”  

Het dienstenaanbod verbeteren

“Bovendien stellen we vast dat 
de situaties sterk uiteenlopen 
in functie van de regio’s en de 
instellingen. De ziekenfondsen 

bieden niet allemaal dezelfde 
voordelen, de zorgcentra bieden 
niet allemaal dezelfde kwaliteit ... 
Meerdere verenigingen starten 
soms bijna identieke initiatieven 
op terwijl andere behoeften niet 
ingevuld worden. Dat laatste 
is de bestaansreden van onze 
Social Grants. Door de juiste 
projecten te steunen, willen we 
ervoor zorgen dat alle concrete 
noden ingevuld worden.” 

Doelstelling: de krachten  
bundelen

“We willen een  
katalysator zijn. 
Ons doel is om  
de samenwer
king tussen de 
verschillende 
actoren te ver  
beteren om zo tot een gemeen
schappelijke, meer globale visie te  
komen. Het Smoke Free Partner
ship, waar de Stichting met veel 
trots deel van uitmaakt, is een 
mooi voorbeeld van samenwerking. 

In 2013 zetten we ook de eerste 
stappen naar een alliantie tegen 
huidkanker. We riepen de andere 
financiers van onderzoek op tot 
meer transparantie, zodat we 
allemaal een duidelijker beeld 
krijgen van wie welk project 
financiert. En we overleggen met 
verenigingen zoals de Vlaamse 
Liga tegen Kanker. Dergelijke 
contacten moeten we uiteraard 
verder uitbouwen in de toekomst. 

Ik geloof sterk in dit nieuwe 
accent in onze 
werking. Willen 
we doeltreffen
der zijn, dan 
moeten we nauw 
s a m e n w e r ke n 
met de andere 
kankerbestr i j 
ders. Daarvoor 

moeten we uiteraard ook grens
overschrijdend werken!”
 

”Dat zoveel mensen 
 zich betrokken voelen,  

is prachtig.  
Maar we moeten 

doordacht te werk gaan.“ 

Kanker is een globaal probleem. De ziekte treft 
alle lagen van de maatschappij en maakt geen 
onderscheid tussen ras of geloof. Daarom slaan 
kankerbestrijdende organisaties over heel de 
wereld de handen in elkaar om met een geza
menlijke inspanning kanker zoveel mogelijk terug 
te dringen. Stichting tegen Kanker heeft een 
reputatie die de grenzen van België overschrijdt.  
We zijn actief binnen verschillende Europese en 
wereldwijde verenigingen tegen kanker. Door 
onze expertise op vele gebieden zijn we een 
erkend gesprekspartner. 
Stichting tegen Kanker is lid van een aantal inter
nationale organisaties:

• International Cancer Information Service  
Group (ICISG). Dit netwerk verenigt    
wereldwijd meer dan 50  
organisaties actief in 
pub lieke informatie 
verstrekking over 
kanker. Onze 
Kankerfoon is  
een mooi voor  
beeld van zulke  
informatiever 
strekking en van  
de vruchten die  
een dergelijke samen  
werking kan afwerpen.

• De Association of European Cancer Lea
gues (ECL), een federatie van nationale en 
regionale kankerliga’s met 23 leden. Binnen 
de ECL maakt de Stichting deel uit van de 
‘Patient Support Working Group’, waar ze 
samenwerkt met andere verenigingen uit 
Europa om patiëntenhulp te bevorderen op 
Europees niveau.

Europese en internationale acties

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

In het kader van huidkanker nam de Stichting 
in 2013 deel aan de ‘International Conference 

on UV and Skin Cancer Prevention’. Twee 
van onze experts gaven er een  

presentatie. Daarnaast zijn  
we ook lid van de ‘Euro

pean Skin Cancer 
Foundation’ en 
doen we elk jaar 
mee met de ‘Skin  
Awareness Day’ van  
het Europees Parle

ment. 

Sinds 2011 werkt Stich
ting tegen Kanker samen 

met de American Cancer Society, in 
het kader van de organisatie van de Belgische 
Levenslopen. Dat zijn gemeenschapsevene
menten, gedragen door gemotiveerde vrijwilli
gers. België werd met open armen ontvangen 
door de internationale gemeenschap ‘Relay for 
Life’ (die al uit meer dan 20 landen bestaat) op de 
‘International Summit Relay for Life’ (VS).

Tot slot werkt de Stichting ook samen met 
internationale experts voor de selectie van de 
onderzoeksprojecten die onze financiële steun 
krijgen. Zo verzekeren we dat de Belgische pro
jecten internationaal pertinent zijn en van even 
hoge kwaliteit als buitenlandse projecten.
 

Internationaal sterk
“Wij willen de krachten 
bundelen in de strijd tegen  

de ziekte.”

Luc Van Haute, 
algemeen directeur
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Aanvullende expertise

Stichting tegen Kanker, dat zijn 56 geëngageerde 
medewerkers, stuk voor stuk enthousiast en toe
gewijd aan de zaak. Om effectief strijd te kun
nen leveren tegen kanker zijn er mensen nodig 
met diverse competenties: wetenschappelijke 
nauwkeurigheid, kennis van de sociale kwesties 
en preventie, het vermogen om helder en be
grijpelijk te communiceren, een onberispelijk 
administratief, financieel en ITbeheer, moderne 

Onze eigen raad opvolgen  

De medewerkers dragen de missies van Stich
ting tegen Kanker uit naar de buitenwereld, maar 
uiteraard is er ook intern aandacht voor! Daar
om richtten enkele medewerkers het comité 
‘Healthy@work’ op, dat welzijn en gezondheid op 
de werkvloer promoot. Gezond eten, fysiek actief 
zijn ... we moeten onze preventietips toch ook 
zelf opvolgen. Milieubescherming dragen we eve
neens hoog in het vaandel bij de Stichting. Daar
om moedigen we het personeel aan om zo weinig 
mogelijk papier en elektriciteit te verbruiken.

Stichting tegen Kanker,  
een geëngageerd team

human resources … zonder een actieve verte
genwoordiging in de verschillende regio’s te 
vergeten. Stichting tegen Kanker brengt al deze 
vaardigheden samen in een multidisciplinair 
team dat bestaat uit managers, experts en gemo
tiveerde medewerkers. Mannen en vrouwen die 
hand in hand werken aan een maximale vooruit
gang tegen kanker!

Directiecomité
De heer Luc Van Haute 
Algemeen directeur

Dokter Didier Vander Steichel
Medisch en wetenschappelijk directeur

Evelyn De Mey, regiocoördinator voor de 
regio Antwerpen: “Ik werk sinds 2013 bij de 
Stichting als regiocoördinator. Het werk is 
boeiend en gevarieerd. Elke dag ontmoet ik 
uitzonderlijke mensen, zowel in de hoofdzetel 
van de Stichting in Brussel als in mijn regio 
Antwerpen. Dankzij mijn job help ook ik kanker 
terug te dringen.”

Claudia Minchella en Lieve Verhaegen, 
medewerkers schenkingen: “We werken alle 
twee al meer dan 20 jaar bij de Stichting. Wij 
zijn de contactpersoon voor de donateurs. 
Vragen over een gift, een fiscaal attest ...? 
Contacteer ons en we helpen u verder!”
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Tien regiocoördinatoren  
komen u tegemoet

Stichting tegen Kanker werkt met een team van 
regiocoördinatoren. Hun aanwezigheid op het 
terrein vormt een onmisbare hoeksteen voor de 
organisatie. Zij maken onze activiteiten bekend 
en zijn een geprivilegieerd aanspreekpunt voor 
onze regionale partners. Door hun netwerkac
tiviteiten verzekeren zij dat de pijlers en acti
viteiten van Stichting tegen Kanker opvallend 
aanwezig zijn bij een groot en divers publiek.

Hun ondersteuning gaat van het aanwezig zijn 
met een informatiestand, het geven en organi
seren van presentaties en informatiesessies tot 
het verzekeren van visibiliteit in regionale pers 
en media. Ze zijn ook een aanspreekpunt voor de 
organisatiecomités van de Levenslopen. Elke re
giocoördinator is als het ware een ambassadeur 
van Stichting tegen Kanker in zijn of haar regio. 

Le Coordinateur 
régional,  

un interlocuteur 
privilégié pour

les stands  
d’information

l’accompagnement  
des visites  

de laboratoires

De regio-
coördinator: een 
geprivilegieerd 
aanspreekpunt

Infostands

Begeleiding  
van de labobezoeken

Vrijwilligers  
die fondsen  

werven voor de  
Stichting

En nog veel meer!
Iedereen die 

informatie over de 
Stichting zoekt, of 

brochures 

Regionale  
pers en media

Levensloop 

Vrijwilligers  
van de Stichting

Gezondheids-
professionals en 

andere instellingen 
(ziekenfondsen 

e.d.m.)

Iedereen die een 
evenement organiseert 

dat verband houdt 
met de Stichting 

(conferenties, 
infodagen, acties ...)

Le Coordinateur 
régional,  

un interlocuteur 
privilégié pour
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De vrijwilligers: een trouw engagement

Van harte dank aan onze vrijwilligers die ons helpen bij het verwezenlijken van al 
de acties en projecten die u in dit jaarverslag ontdekt.

Raad van bestuur op 31/12/2013

Professor Marc Mareel, Voorzitter
Eregewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

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

De heer Jacques Deneef, Ondervoorzitter
Vennootschapsbestuurder (communicatiesector)

De heer Pierre Konings, Ondervoorzitter
Vennootschapsbestuurder

De heer Léon Dierckx, Schatbewaarder
Gewezen lid van een bankdirectiecomité

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

Baron Andreas De Leenheer
Ererector van de Universiteit Gent

Professor Wilfried De Neve 
Buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Professor Marc Hamoir 
Gewoon hoogleraar aan de Université catholique de Louvain
Directeur van het Kankercentrum en hoofd van de dienst Gelaat 
en Halschirurgie van de Cliniques universitaires SaintLuc

Dr. Eddy Maes
Chirurg oftalmoloog en gewezen OCMWvoorzitter

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

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

Mevrouw  Lieve Stappers
Afgevaardigd bestuurder SAMMAN vso

Baron Jean Stéphenne
Speciaal adviseur van de CEO van GlaxoSmithKline Vaccines

Meester JeanFrançois Taymans
Erenotaris
Erehoogleraar aan de Université catholique de Louvain

Baron Tony Vandeputte 
(tot september 2013)
Ereafgevaardigd bestuurder van het Verbond van Belgische 
Ondernemingen 
Senior Advisor ICCBelgië

Professor Eric Van Cutsem 
Professor aan de Katholieke Universiteit Leuven 
Hoofd Digestieve Oncologie UZ Gasthuisberg en secretaris 
Leuvens Kanker Instituut

Dr. Michel Vanhalewyn
Huisarts

Vele activiteiten van Stichting tegen Kanker 
zouden niet kunnen bestaan zonder de geën
gageerde inzet van onze ruim 500 vrijwilligers.

Ons vrijwilligersbeleid krijgt vorm 

In 2013 maakten we werk van een uniforme en 
beter gestructureerde vrijwilligerswerking. De 
noden werden beter gedefinieerd en de rollen en 
taken duidelijker afgelijnd. Alle medewerkers die 
in contact staan met onze vrijwilligers werden op 
de hoogte gebracht van de nieuwste procedures. 
Voortaan heeft Stichting tegen Kanker een veel 
modernere visie op vrijwilligerschap. 
Voor ons is het belangrijk dat elke vrijwilliger 
duidelijk weet wat er van hem of haar verwacht 
wordt, en wat hij of zij van ons kan verwachten. 
Dat wordt dan ook vastgelegd in een vrijwilligers

overeenkomst, waarin het engagement van de 
vrijwilliger bij de Stichting en de rol van beide par
tijen omschreven worden. 

In 2014 zullen we nog meer inzetten op het mo
tiveren van onze vrijwilligers. Hun opleiding en 
opvolging zullen verzekerd worden door beschik
bare medewerkers. Een goed omkaderd vrijwilli
ger is er twee waard! 

Een dag samen 

Dit jaar nodigden we onze vrijwilligers uit voor 
een ongedwongen dagje ontspanning in het die
renpark Pairi Daiza. Het was een mooie gelegen
heid om ideeën uit te wisselen, de medewerkers 
van de Stichting te ontmoeten en natuurlijk om 
kennis te maken met de andere vrijwilligers.

Onze vrijwilligers zijn vooral actief in de volgende domeinen:

• Levensloop
• begeleiding van patiënten en naasten (schoonheidszorgen, Kinderkamp Tournesol voor zieke kinderen, 

het programma voor fysieke activiteit Rekanto ...)
• fondsenwerving (lokale inzamelacties, notarisbezoeken om aan te zetten tot legaten)
• informatie en preventie (aanvullen van infokiosken, stands preventiecampagnes ...)
• expertise (informatica, financiën, medisch, HR, wetgeving, verzekering, psychologie, communicatie, ver

taling)
• administratie/logistiek (onthaal, secretariaat, documentatiecentrum, voorbereiding van bestellingen, 

logistiek Levensloop)
www.kanker.be/word-vrijwilliger

Aan het hoofd van Stichting tegen Kanker staat 
de raad van bestuur. De pluralistische samenstel
ling en nauwgezetheid van de onafhankelijke en 
onbezoldigde leden verzekert de effectiviteit van 
deze raad. De bestuurders komen zowel uit de 
academische en wetenschappelijke wereld als uit 

de burgerlijke maatschappij en hun respectieve
lijke expertisedomeinen vullen elkaar aan.
De raad van bestuur stelt het strategische plan 
op, dat de initiatieven van de Stichting op elk 
niveau vorm geeft. De raad ondersteunt en 
oriënteert het directieteam, dat instaat voor het 
dagelijkse beheer van Stichting tegen Kanker. 

Raad van bestuur

Dagje ontspanning voor de vrijwilligers in Pairi Daiza
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Mevr. Peetroons,  
“Vriend van de Stichting”

“Onderzoek steunen is 
noodzakelijk om levens  
te redden.”

Onze donateurs:  
vrijgevig als altijd 

Alle initiatieven en acties in dit jaarverslag heb
ben een ding gemeen: ze zijn maar mogelijk 
dankzij de genereuze steun van onze donateurs! 
In 2013 kregen we het vertrouwen van meer dan 
150 000 schenkers. Meer dan 90 % van onze mid
delen zijn afkomstig van giften en legaten (een 
legaat is een schenking via testament. Het kan 
gaan om roerende en/of onroerende goederen). 
Enkel Tabakstop krijgt steun van de overheid, 
die een deel van de werking en de promotiecam
pagnes dekt. 

Stichting tegen Kanker doet regelmatig een be
roep op de vrijgevigheid van het publiek via een 
gepersonaliseerde brief die we meerdere malen 
per jaar versturen. We informeren sympathi
santen over onze acties en over actuele ontwik
kelingen in de strijd tegen kanker en moedigen 
hen aan ons te blijven steunen.

In 2013 besloot Stichting tegen Kanker om haar 
donateurs te belonen die haar acties op een 
structurele manier steunen. Zo ontstonden 
de ‘Vrienden van de Stichting’. Donateurs die 
storten d.m.v. een permanente opdracht ontvan
gen een speciale nieuwsbrief over wetenschappe
lijk onder zoek. Op basis van het bedrag van hun  
maandelijkse gift komen daar nog andere bij
zondere voordelen bij (conferenties, lottrekking 
voor labobezoeken ...). 

Onze 
fondsen zijn 
afkomstig 

van

Uw giften (online  
donaties, overschrijvingen,  
giften in natura ...) en uw 
fondsen wervingsacties

Uw legaten 
(testamenten)

Giften van bedrijvenLevensloop

Ook in 2013 zag een nieuwe tv-campagne het 
daglicht. Ze werd uitgezonden op verschillende 
nationale televisiekanalen om het publiek te sen
sibiliseren voor de strijd tegen kanker. De twee 
nieuwe spots illustreren op een treffende manier 
wat wetenschappelijk onderzoek kan betekenen 
voor ieder van ons. 
www.kanker.be/tv-campagne 

De Stichting organiseert ook twee maal per jaar 
een grote tombola ten voordele van de strijd  
tegen kanker. Onze partners schenken de prach
tige prijzen: een wagen, een reis, een tvtoestel ... 
www.kanker.be/tombola

En ten slotte krijgt Stichting tegen Kanker steun 
van partners. De meeste partnerschappen zijn 
van lange duur. De manieren waarop partners 
steun bieden, lopen uiteen: er zijn genereuze 
schenkingen, maar ook voordelen in natura  
(expertise, prijzen voor onze tombola ...), enzo
voort. De nieuwste maar ook meteen de meest 
vrijgevige is Etex Group. Omdat onafhanke
lijkheid zeer belangrijk is voor onze Stichting, 
zijn strenge gedragsregels van toepassing op  
financiële steun door bedrijven. Zo mag een 
sponsoring bijvoorbeeld in geen geval meer dan 
5 % van het budget van de Stichting overschrij
den en evenmin van structurele aard zijn.

Onze bevoorrechte partners in 2013 

Axa
Brantano
Deloitte
D’Ieteren
DKV
Etex
Inapa

Farmaceutische industrie 

In bepaalde gevallen werkt de Stichting ook 
samen met de farmaceutische industrie. De richt
lijnen voor dit soort samenwerking zijn eveneens 
uiterst strikt.

Samenwerking is toegelaten indien:

• zij geen promotie bevat voor een welbepaald 
product of geneesmiddel

• zij geen exclusiviteit verleent
• zij Stichting tegen Kanker alle vrijheid geeft

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

Wanneer we ons richten tot het publiek, ge
beurt dat altijd met respect voor de donateurs 
en volgens de regels van de ethiek. Daarvan 
is ons lidmaatschap van de Ver eniging voor 
Ethiek in de Fondsenwerving (www.vefaerf.be) 
het bewijs.

Jetair
Kruidvat
La RochePosay
Park Avenue
Picanol
Roularta
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Myriam Dierckx, 
donateur

“Ik heb het gevoel dat de 
geneeskunde met sprongen 
vooruitgaat! Laten we haar 
blijven steunen.”

Jaarrekening 2013 (in euro)

Operationele consolidatie op het 
niveau van Stichting tegen Kanker

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

Geconsolideerde resultatenrekening op 
31 december 2013

Ontvangsten

Het totaal van de ontvangsten bedraagt  
26 929 248 euro. De belangrijkste bronnen zijn 
enerzijds legaten, goed voor 55,2 % van dat 
bedrag, en anderzijds giften, goed voor 35,4 % 
waarvan het evenement Levensloop 3,9 % van de 
ontvangsten van 2013 gerealiseerd heeft tegen
over 2,4 % in 2012 en 0,6 % in 2011, het jaar van 
de introductie. 
De andere ontvangsten vormen 9,4 % van het to
taal en zijn hoofdzakelijk afkomstig van subsidies 
van het RIZIV voor het beheer van Tabakstop en 
van sponsors, waaronder een aanzienlijke finan
ciering van de Etex Group om de onderzoekspro
jecten rond mesotheliomen en andere asbest
gerelateerde kankers te ondersteunen. Deze 
sponsoring, voor een totaalbedrag van 3 miljoen 
euro, heeft een duurtijd van vier jaar met als 
doelstelling de financiering van projecten rond 
kankers door asbest.

Verdeling van de lopende ontvangsten 2013

Bestemming van de ontvangsten

De ontvangsten van de Stichting worden inte
graal gebruikt om haar statutaire activiteiten te 
financieren, na aftrek van de administratieve en 
fondsenwervingskosten (in 2013 bedroegen deze 
kosten 11,1 % van de uitgaven). 

Concreet investeren we bijna al onze ontvangsten 
integraal en nagenoeg onmiddellijk in steun aan 
wetenschappelijk onderzoek, sociale dienstverle
ning en preventiecampagnes. 
Legaten vormen de enige uitzondering hierop: 
net zoals de andere ontvangsten, worden deze 
uit legaten gebruikt zoals hierboven beschreven, 
maar om de wens van een deel van de erflaters te 
respecteren, namelijk acties met een duurzaam 
karakter steunen, kan een eventueel positief sal
do op het eind van het jaar gereserveerd worden 

voor het opbouwen van het Lange Termijn Finan
cieringsfonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(patrimonium).

De doelstelling van dit fonds is tweeërlei:
• het garanderen van een financiële ondersteu

ning aan wetenschappelijk onderzoek ook in 
minder voorspoedige jaren

• het mogelijk maken om een extra inspanning 
te kunnen leveren, bovenop de budgettaire 
voorzieningen, in het geval van een acute nood 
die zich voordoet

Inzake legaten geniet de Stichting van vermin
derde successierechten, ongeacht het bedrag van 
de nalatenschap (8,5 % voor Vlaanderen, 6,6 %  
voor Brussel en 7 % voor Wallonië). Daardoor 
komt het grootste deel van een legaat ook effec
tief ten goede aan onze doelstellingen.

Bestemming van de uitgaven

Het totaal van de lopende uitgaven in 2013  
bedraagt 23 058 546 euro. Deze uitgaven zijn als 
volgt opgesplitst:
• De steun aan wetenschappelijk kankeronder

zoek bedraagt 11 299 254 euro in 2013. Dit 
bedrag omvat onder meer:
• 6 000 000 euro voor steun aan wetenschap

pelijk onderzoek (projectoproep 2014)
• 3 000 000 euro voor de ‘Mandates for  

Basic & Translational Oncology Research’
• 1 162 500 euro om de onderzoeksprojecten 

rond mesotheliomen en andere asbestgere
lateerde kankers te financieren

• 1 079 350 euro die overeenstemmen met 
andere wetenschappelijke onderzoekssubsi
dies toegekend in 2013

• De sociale hulp bedraagt 4 046 123 euro. 
Daarbij gaat het zowel om activiteiten die 
de Stichting zelf opzet (financiële hulp, de 
Kanker foon, psychologische begeleiding, 
schoonheidsverzorging, een bewegingspro
gramma op maat van patiënten, enz.), als om 
de financiering van projecten georganiseerd 
door verschillende sociale actoren.

• De kosten voor informatie en gezondheids
promotie bedragen 5 158 981 euro.

 Hieronder vallen de kosten voor Tabakstop,  
informatiecampagnes, de organisatie van  
symposia en publicaties (folders en brochures).

• De kosten voor fondsenwerving bedragen  
9,0 % van de lopende uitgaven.
De directe uitgaven van fondsenwerving zijn 
hierin begrepen, zoals mailings en televisie
campagnes.

• De louter administratieve kosten,  dus kosten 
welke niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan 
onze activiteiten, bedragen 2,1 % van de  
lopende uitgaven.

Verdeling van de lopende uitgaven 2013

De personeelskosten zijn in de hiernaast ver  
melde bedragen inbegrepen. 

Het courant resultaat, d.i. het saldo van de  
lopende ontvangsten ten opzichte van de lopende 
uitgaven, bedraagt 3 870 702 euro.
Het resultaat van het boekjaar wordt positief 
beïnvloed door een netto financieel resultaat van 
1 404 112 euro en door een terugname van de 
voorziening voor waardevermindering van finan
ciële activa voor een bedrag van 25 201 euro.
Het uiteindelijke nettoresultaat van 5 300 494 
euro wordt toegevoegd aan het Lange Termijn  
Financieringsfonds voor Wetenschappelijk  
Onder zoek (patrimonium).

Berekening en opdeling van de uitgaven

De uitgaven worden steeds rechtstreeks toe
gewezen aan één of verschillende activiteiten. 
Zo kan de kost van een informatiecampagne 
verdeeld zijn over de posten ‘informatie’ en 
‘fondsenwerving’, afhankelijk van hun respectieve 
belang. Voor elke activiteit gebeurt deze toewij
zing volgens verdelingsprincipes goedgekeurd 
door de raad van bestuur. De uitvoering ervan 
staat onder controle van een onafhankelijk revi
sorenkantoor.

Volgens hetzelfde principe wijzen we de werktijd 
van elk personeelslid op jaarbasis toe aan een of 
meer specifieke activiteiten. Voor 2013 komen we 
in totaal op 108 217 werkuren, wat overeenstemt 
met een kost van 4 295 753 euro. Dit bedrag is 
de som van 3 550 635 euro voor de realisatie 
van de statutaire doelen, 300 421 euro voor de 
algemene administratie en 444 697 euro voor 
fondsenwerving.

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

Legaten         Giften              Andere
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GECONSOLIDEERDE BALANS OP 31/12/2013

Commentaar bij de verschillende  
balansposten

ACTIVA

VASTE ACTIVA 

Immateriële en materiële vaste activa

Deze rubriek omvat hoofdzakelijk het gebouw 
van de Stichting aan de Leuvensesteenweg 479 
te 1030 Brussel. De Stichting biedt gratis ruimte 
aan andere verenigingen actief in de kankerbe
strijding. Naast de kantoren zijn er ook vergader 
en conferentiezalen in het gebouw. Deze staan 
eveneens gratis ter beschikking van zelfhulp
groepen, artsenverenigingen, vrijwilligersgroe
pen en andere organisaties.

Vaste activa in naakte eigendom

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

Andere vorderingen op meer dan een jaar

Deze rubriek stemde overeen met een voorschot 
van 360 000 euro, toegekend aan de Stichting 
Kankerregister om in de financiering te voorzien 
van het registreren en bijwerken van gegevens 
omtrent alle kankergevallen in België. Deze vor
dering is in 2013 tot een gift omgevormd.

Geldbeleggingen ter dekking van statutaire 
schulden

Deze rubriek omvat de gereserveerde geldbeleg
gingen waarmee de Stichting haar verplichtingen 
dekt die ze is aangegaan voor wetenschappelijke 
onderzoeksbeurzen en sociale steunfondsen. De 
betaling daarvan is immers over (meestal één tot 
vier) jaren gespreid. Het bedrag van 36 462 143 
euro dekt veel meer dan de lopende verplichtin
gen, die bij de passiva terug te vinden zijn onder 
de rubriek ‘statutaire schulden’. Het bedrag geldt 
als betalingsgarantie voor de begunstigden van 
subsidies.

VLOTTENDE ACTIVA

Diverse vorderingen en voorraden

Hier gaat het om bedragen die de Stichting nog 
moet ontvangen voor reeds gefactureerde pres
taties, sponsorgelden, enz. Het te ontvangen 
saldo van het RIZIV, dat ons is toegekend in het 
kader van het beheer van Tabakstop (228 265 
euro), valt hier ook onder.

Vorderingen Etex

Deze rubriek omvat een nog te ontvangen saldo 
in 2014. 

Vorderingen op erfenissen

Deze rubriek slaat op het totaal van de nog te ont
vangen erfenissen die door de raad van bestuur 
zijn aanvaard of waarvoor de Stichting bij minis
terieel besluit de goedkeuring heeft verkregen. 
Een erfenis (inkomsten en vorderingen) wordt 
in de boekhouding opgenomen na aanvaarding 
door de raad van bestuur of, indien nodig, na 
ontvangst van de goedkeuring door de FOD Jus
titie. Het bedrag omvat financiële tegoeden en te 
verkopen onroerende goederen (huizen, appar
tementen en gronden) die zijn nagelaten aan de 
Stichting, maar op 31 december 2013 nog niet 
waren ontvangen.

Thesauriebeleggingen en beschikbare waarden

Buiten de beleggingen voorbehouden voor het 
dekken van de statutaire schulden, bedraagt de 
thesaurie 26 013 306 euro. In navolging van de 
beslissing van de raad van bestuur worden de 
beleggingen als goede huisvader beheerd. De 
boekhoudkundige waardering van de financiële 
waardestukken is deze van hun oorspronkelijke 
verwerving. Indien hun waarde op 31 december 
lager is dan de aanschaffingswaarde, wordt een 
provisie voor waardevermindering geboekt. 
Meerwaarde wordt pas geboekt wanneer ze 
effectief is gerealiseerd. Op 31 december 2013 
bedroeg de gecumuleerde geboekte waardever
mindering van de portefeuille 438 564 euro. De 
nietgerealiseerde en nietgeboekte meerwaarde 
kwam uit op 3 810 575 euro.

PASSIVA

PATRIMONIUM

Op 31 december 2013 bedroeg het geconsolideerd 
patrimonium (Lange Termijn Financierings
fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek) van de 
Stichting 49 834 579 euro, een verhoging van  
5 300 494 euro tegenover de situatie op 31 
december 2012. Dankzij de positieve resultaten 
van de afgelopen jaren is het Reservefonds ver
der aangegroeid, rekening houdende met de 
statutaire verplichtingen. Dit laat ons toe het 
voortbestaan van de initiatieven van de Stichting 
te garanderen, waarbij de stabiliteit en de kwa
liteit van haar dienstverlening centraal staan.

SCHULDEN EN STATUTAIRE 
PROVISIES

Steun aan wetenschappelijk kankeronderzoek 
en sociale dienstverlening

Deze rubriek slaat op het geheel van verbinte
nissen die de Stichting is aangegaan voor steun 
aan het wetenschappelijk kankeronderzoek en 
voor sociale dienstverlening. Het gaat om:
• definitief toegekende subsidies aan het 

wetenschappelijk kankeronderzoek, voor een 
verschuldigd saldo van 9 448 834 euro, waar
van de betaling in schijven gebeurt en gespreid 
is over verschillende jaren

• het verschuldigd saldo van de subsidies voor 
sociale steun (875 174 euro) en andere subsi
dies toegekend aan derden (242 000 euro)

• de provisie voor wetenschappelijk kankeron
derzoek, bestemd voor de projectoproep 2014, 
met een totaal hiervoor gereserveerd bedrag 
van 15 140 000 euro

• de provisie van 43 834 euro voor het finan
cieren van onderzoek naar asbestgerelateerde 
kankers

• een provisie van 375 000 euro voor de sociale 
subsidies (de ‘Social Grants’). Deze project
oproep wordt in 2015 uitgestuurd
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Geconsolideerde jaarbalans op 31 december 2013 versus 2012 (in euro)

ACTIVA 2013 2012

VASTE ACTIVA

Immateriële en materiële vaste activa 1 686 186 1 816 407

Vaste activa in naakte eigendom 1 332 199 1 256 449

Activa in aanbouw 23 725 0

Waarborgen en borgtochten 2 826 2 826

Andere vorderingen op meer dan één jaar 0 360 000

Toegekende geldbeleggingen (ter dekking van statutaire schulden) 36 462 143 36 339 325

TOTAAL VASTE ACTIVA 39 507 079 39 775 006

VLOTTENDE ACTIVA

Diverse vorderingen en voorraden 664 347 378 709

Vorderingen Etex 387 500 1 162 500

Vorderingen op erfenissen 11 449 596 9 325 158

Geldbeleggingen 18 070 276 19 718 767

Liquide middelen 7 943 030 2 539 631

Te innen interesten 97 300 77 233

Over te dragen kosten 269 622 335 406

Over te dragen kosten Etex 0 1 162 500

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 38 881 671 34 699 903

TOTAAL ACTIVA 78 388 750 74 474 909

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 61 973 61 973

Geconsolideerde resultatenrekening op 31 december 2013 versus 2012 (in euro)

LOPENDE ONTVANGSTEN 2013 2012

Giften 9 540 466 8 945 839

Legaten 14 862 604 10 007 447

Andere opbrengsten 2 526 178 1 887 688

TOTAAL LOPENDE ONTVANGSTEN 26 929 248 20 840 974

PASSIVA 2013 2012

PATRIMONIUM

Startpatrimonium 4 408 912 4 408 912

Overgedragen resultaat op 1 januari 40 125 173 37 576 635

Overgedragen resultaat van het boekjaar 5 300 493 2 548 538

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

49 834 579 44 534 085

STATUTAIRE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN

Steun aan kankeronderzoek 9 448 834 17 816 114

Sociale steun 875 174 399 385

Andere subsidies 242 000 0

Voorzieningen voor toekomstige statutaire schulden 15 140 000 6 000 000

Voorzieningen voor toekomstige statutaire schulden – Etex 43 834 1 500 000

Voorzieningen voor ‘Social Grants’ 375 000 750 000

Voorzieningen voor toekomstige sociale hulpverleningsprojecten 0 29 395

TOTAAL STATUTAIRE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN 26 124 842 26 494 894

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

Leveranciers 1 209 028 1 235 836

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 817 154 674 578

Andere schulden 62 945 119 299

Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten 80 465 68 385

Te boeken boni op erfenissen 259 738 185 331

Over te dragen opbrengsten – Etex 0 1 162 500

TOTAAL SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 2 429 330 3 445 929

TOTAAL PASSIVA 78 388 750 74 474 909

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 61 973 61 973

LOPENDE UITGAVEN 2013 2012

Steun wetenschappelijk onderzoek 11 299 254 8 552 617

Sociale hulp 4 046 123 4 570 219

Informatie en gezondheidspromotie 5 158 981 4 027 841

Fondsenwerving 2 074 195 2 045 906

Algemene administratiekosten 479 993 445 305

TOTAAL LOPENDE UITGAVEN 23 058 546 19 641 888

ANDERE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2013 2012

Andere opbrengsten 480 3 500

Financiële opbrengsten 2 181 836 1 274 541

Financiële kosten 777 724 375 439

Diverse belastingen en taxen 0 43 721

Provisie voor waardevermindering financiële activa 25 201 490 571

COURANT RESULTAAT 3 870 702 1 199 086

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 5 300 494 2 548 538
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Doe een gift

In de strijd tegen kanker is elke gift van 
groot belang, om welk bedrag het ook 
mag gaan. Schrijf uw bijdrage over op 
rekeningnummer BE45 0000 0000 8989 
of stort online via 

www.kanker.be/gift

Word ‘Vriend van de Stichting’

Kiest u voor een maandelijkse over schrijving,  
dan steunt u het wetenschap pelijk 
onderzoek op een duurzame manier.  
Word Vriend van de Stichting via 

www.kanker.be/red-levens

Zet de Stichting in uw testament en steun de strijd tegen kanker ook als u er niet 
meer bent. U maakt een gebaar voor het leven. Er bestaan verschillende formules voor 
legaten. Een fiscaal bijzonder voordelige manier kan het duolegaat zijn. Voor alle vragen 
rond erfenissen en legaten kunt u terecht bij Greta Van Der Gracht via 02 743 37 15 of 
gvandergracht@stichtingtegenkanker.be. Neem ook een kijkje op 

Zet de Stichting in uw testament

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

Werf fondsen

Heel wat mensen organiseren hun eigen fondsenwervingsacties. De initiatieven 
zijn uiteenlopend. Er zijn theaterstukken, concerten, wandel- , loop- of 
fietstochten enzovoort. De regiocoördinatoren zijn de contactpersonen voor al 
deze acties. Op idonatefor.cancer.be/nl kunt u ook fondsen werven ter ere van 
een feest, een huwelijk, een geboorte of als herinnering aan een dierbare.
Op de website www.ikbengeraakt.be kunt u borstkankeronderzoek steunen met 
een online gift. Er is ook plaats voor uw getuigenis of een aanmoediging voor 
patiënten. 

Word partnerbedrijf 

Wilt u met uw bedrijf partner worden van 
Stichting tegen Kanker? Neem contact 
op met Koen Van Damme, coördinator 
partnerships via het nummer 0491 15 73 30 
of kvandamme@stichtingtegenkanker.be.

www.levensloop.be

Beleef Levensloop

Stel een team samen of sluit 
aan, doe mee als Vechter of 
vrijwilliger, of kom gewoon 
langs om anderen een hart 
onder de riem te steken. Alle 
data en info op  

Verschillende manieren  
om Stichting tegen Kanker  
te steunen

Als het totaal van uw giften in een jaar 40 euro of meer bedraagt, ontvangt u van 
Stichting tegen Kanker een fiscaal attest in de loop van het eerste trimester van het 
volgende jaar.
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De Stichting in uw regio

Handig om weten!

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

verschillende mogelijkheden voor begeleiding, enzovoort?

www.kanker.be

þþ De Kankerfoon, voor al uw vragen over kanker

0800 15 800 (gratis en anoniem, elke werkdag van 9 tot 13 u. en op maandag tot 19 u.) 

þþ Blijf op de hoogte van de actua van Stichting tegen Kanker

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

of volg ons op www.facebook.com/stichtingtegenkanker. 

þþWaar vindt u de data van Levensloop?

www.levensloop.be

þþ Hoe draagt u uw steentje bij?

In de strijd tegen kanker kunnen we alle hulp gebruiken. Ontdek hoe dat kan op 

www.kanker.be/steun-ons. 

þþ Contact :

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

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

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

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

þþWaar kunt u brochures bestellen?

www.kanker.be/publicaties 

þþ Tabakstop: stoppen met roken, het kan!

www.tabakstop.be

0800 111 00

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

Antwerpen
GSM 0498 12 17 64 
antwerpen@kanker.be

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

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

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

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

Liège
GSM 0473 82 14 67
liege@cancer.be

Hainaut
GSM 0473 82 45 04  
hainaut@cancer.be

Namur 
GSM 0473 51 42 37
namur@cancer.be

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

Luxembourg
GSM 0472 18 99 24 
luxembourg@cancer.be

Jaarverslag  
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Voor een maximale vooruitgang

tegen kanker

Op de cover  
 
Patiënten, onderzoekers, donateurs, sympathisanten van Stichting tegen 
Kanker ... verenigd in de strijd tegen kanker! 

Een bijzondere dank u wel aan de mensen van wie we de foto mochten ge-
bruiken. 

Ontdek hun getuigenissen op 
www.kanker.be/getuigenissen.

Nuttige informatie over Stichting tegen Kanker

Historiek

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

Ondernemingsnummer: 0873 268 432

Belastingscertificaat:  voor het jaar 2013 werden de attesten afgeleverd door Stichting tegen Kanker.

Tombola’s:  Stichting tegen Kanker heeft toelating tot het organiseren van tombola’s van de FOD Binnen-
landse Zaken (Koninklijk Besluit van 19 december 2010; nr. III/42/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: Stichting tegen Kanker is lid van de vzw Vereniging voor Ethiek 
in de Fondsenwerving (VEF), opgericht in 1996, en van de vzw Belgisch Netwerk van  
Stichtingen, opgericht in 2005.

Coördinatie: Ludivine Teller

Vertaling: Steven De Bondt

Eindredactie: Ludivine Teller, Steven De Bondt

Met de medewerking van: Greg Antierens, Cécile Avril, Brigitte Boonen, dr. Anne Boucquiau, Martine Ceuppens, Cathy  
Declercq, Evelyn De Mey, Marleen De Mulder, Suzanne Gabriels, Sarah Geeroms, Miriam Hofman, Thomas Maertens, professor 
Marc Mareel, Claudia Minchella, dr. Karin Rondia, Katlijn Sanctorum, Katleen Schiepers, Patricia Servais (PhD), Alain Smekens, 
professor Michel Symann, Meester Jean-François Taymans, Liesbet Van Gaever, Luc Van Haute, Lieve Verhaegen, Joël Vico

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

Voor meer informatie over dit jaarverslag of over de activiteiten van Stichting tegen Kanker hoeft u niet te aarzelen om 
contact met ons op te nemen: 02 733 68 68 of info@kanker.be
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Aan u allemaal, voor uw hulp bij  

onze acties van 2013 

Bedankt!
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