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STICHTING TEGEN 
KANKER ONDERSCHRI-
JFT DE ETHISCHE CODE 
VAN DE VEF.

U beschikt over een recht op informatie.
Dit houdt in dat donateurs, medewerkers en 
personeelsleden automatisch op de hoogte 
worden gebracht van wat met de verworven 
fondsen werd gedaan en dat bepaalde docu-

menten op eenvoudig verzoek toegankelijk zijn.

Gedrukt op milieu-
vriendelijk papier

8
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 Inspanningen zonder weerga 
voor kankeronderzoek!

2018 was een uitstekend jaar voor onze onderzoekers, omdat we opnieuw 

heel genereus konden bijdragen aan de fi nanciering van kankeronderzoek. 

En dat – uit dankbaarheid blijf ik het maar herhalen – dankzij uw steun!

Dit jaar hebben we voor in totaal 21 miljoen euro aan nieuwe Grants toegekend. 

Naar aanleiding van het besluit van de raad van bestuur konden de vier onder-

zoeksprojecten die de wetenschappelijke raden als ‘meest veelbelovend’ markeer-

den nog eens 6,3 miljoen euro delen. Daar voegden we 1,6 miljoen euro aan toe 

voor onderzoek naar asbestgerelateerde kankers en bijna 1,5 miljoen voor vijf 

nieuwe mandaten voor arts-onderzoekers. De totale som die zo ter beschikking 

stond van kankeronderzoek is ongekend in de geschiedenis van de Stichting. Een 

geschiedenis die overigens kan tellen, aangezien de Stichting bijna 100 jaar be-

staat. 

Uiteraard houdt het hier niet op. Voor volgend jaar staan er al tal van nieuwe ini-

tiatieven op de planning. Een nieuw mandaat voor arts-onderzoekers, de uitzon-

derlijke creatie van mandaten voor fundamenteel onderzoek... En laten we ook 

de Social Grants niet vergeten. In dit geval gaat het niet om onderzoek, maar om 

projecten die de levenskwaliteit van patiënten verbeteren. Tot slot is er 1,7 mil-

joen euro beschikbaar voor de fi nanciering van initiatieven waardoor patiënten 

kunnen deelnemen aan fysieke activiteiten.

In 2019 staan er enkele belangrijke initiatieven (opnieuw) op stapel. Zo lanceren 

we in februari de derde editie van de Tournée Minérale, om mensen bewust te 

maken van de relatie tussen alcohol en kanker. Tournée Minérale – bijna een 

slogan – wordt op grote schaal gevolgd door de Belgische bevolking. Februari is 

dan ook de maand van de mocktails en andere smoothies, om samen te feesten! 

Eind 2019 opent daarenboven het eerste protontherapiecentrum in België. Deze 

nieuwe generatie radiotherapie ontbrak nog in het gamma van beschikbare be-

handelingen en de Stichting ijvert al vele jaren om deze behandeling in eigen 

land mogelijk te maken. 

In het elan van deze hoopgevende nieuwtjes en mooie vooruitzichten wenst het 

hele team van Stichting tegen Kanker u het allerbeste voor oud en nieuw.

houd

Dr. Didier Vander Steichel 
Algemeen directeur

 EDITO 

DOSSIER
8 Vaarwel 2018, hallo 2019!

2018, een uitzonderlijk jaar

Dankzij u boeken onderzoekers 

nog meer vooruitgang

2019, het jaar van protontherapie 

in België
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 Chili sin carne,
met volkoren couscous, spicy

INGREDIËNTEN (voor 4 personen) 

Chili:

• 1 grote ui 

• 2 tenen look 

• 2 paprika’s (geel en rood)

• 1 aubergine 

• 150 g rode bonen

• 150 g kikkererwten

• 1 chilipeper 

• 1 tl kaneel 

• 1 tl gedroogde oregano 

• 1 tl komijnzaad 

• 1 tl venkelzaad 

• 150 g mais 

• 500 g tomatencoulis 

• peper en een snuifj e zout

Couscous:

• 200 g volkoren couscous

• 1 el olijfolie 

• 1 sjalot 

• 1 tak tijm 

• 1 tl kurkuma 

• 400 ml kokend water 

Garnituur:

• 150 g (magere) zure room 

• 1 bot koriander 

• 1/2 bot verse munt 

BEREIDINGSWIJZE

Chili:

- Pel ui en look, snij fi jn en stoof aan in olijfolie. 

- Kneus venkel en komijn in vijzel,

laat meebakken samen met de oregano. 

- Snij de gewassen aubergine en paprika in blokjes en voeg toe. 

- Kruid met peper en een snuifj e zout.

- Voeg nu de kikkererwten, bonen, mais, fi jn gesneden chili en

tomatencoulis toe.

- Roer nog even goed door elkaar.

- Laat 15 min sudderen op zacht vuur met deksel.

Couscous:

- Schil en snij sjalot fi jn en stoof aan in een eetlepel olijfolie. 

- Voeg tijm, griesmeel en kurkuma toe. 

- Giet er het water op, roer en laat met deksel op wellen.

- Snij koriander en munt fi jn en meng. 

AFWERKING

- Roer het griesmeel nog eens om, schep een lepel in een kommetje. 

- Bedien er een schep chili over. 

- Werk af met een koffi  elepel zure room, de koriander en de munt.

 INFORMEREN 
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ZONNEBANKEN

Een stap in de goede richting
Vanaf 1 januari 2019 heeft u een medisch getuig-

schrift nodig voordat u onder de zonnebank mag. 

Een stap in de richting van, hopelijk, een regelrecht 

verbod op de commercialisering van zonnebanken.

TEKST: CARINE MAILLARD

Vanaf januari mag een zonnecentrum een klant al-

leen toestemming geven om onder de zonnebank 

te gaan als er aan twee voorwaarden is voldaan: 

de persoon moet ouder zijn dan 18 jaar én een me-

disch getuigschrift  van een arts kunnen voorleggen dat 

bevestigt dat hij of zij geen huidtype 1 heeft . Ter herin-

nering: huidtype 1 is het meest gevoelig, verbrandt snel 

en wordt niet of nauwelijks bruin.

Hoe wordt huidtype bepaald?

Om zijn huidtype te kennen en een doktersatt est te 

verkrijgen, zal de persoon een arts moeten raadplegen. 

Blootstelling aan kunstmatige uv-stralen is verboden 

voor mensen met huidtype 1. Zij mogen in een zon-

necentrum dus niet langer onder de zonnebank. Ze 

krijgen van hun arts een att est dat hun huidtype ver-

meldt en de uitbater van het zonnecentrum mag hen 

niet toelaten. In de praktijk komt het erop neer dat men 

eerst langs een arts zal moeten gaan. Die kan van de 

gelegenheid gebruikmaken om zijn patiënt te waar-

schuwen en hem te informeren over de gevaren van 

een overmatige blootstelling aan uv-stralen, waaronder 

het ontwikkelen van een melanoom of huidkanker.

In afwachting van meer

Voor Stichting tegen Kanker is dit slechts een stap in 

de goede richting. Ons doel blijft  het verbod op het com-

mercieel gebruik van zonnebanken, omdat ze het risico 

op het ontwikkelen van een melanoom, de meest agres-

sieve vorm van huidkanker, aanzienlijk vergroten.
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In Vlaanderen is de erfbelasting voor broers en zussen, en voor 

niet-familieleden (derden) verlaagd. Voor erfgenamen in rechte 

lijn veranderen de tarieven niet. 

Tarieven geldig in Vlaanderen sinds 1 september 2018

Schijf in euro

Tarief van

toepassing

in rechte 

lijn

Schijf in euro

Tarief van 

toepassing 

tussen 

broers en 

zussen

Tarief van 

toepas-

sing voor 

andere 

personen
Vanaf Tot en met Vanaf Tot en met
0,01 50 000 3% 0,01 35 000 25% 25%

50 000 250 000 9% 35 000 75 000 30% 45%

Vanaf 250 000 27% Vanaf 75 000 55% 55%

Wat het verschil is tussen de oude en de nieuwe tarieven? Een 

voorbeeld: Jean wenst aan zijn goede vriend Pierre zijn volledig 

vermogen van 250 000 euro na te laten.

Totaal vermogen: € 250 000 Tarieven t.e.m. 31/08/2018 Tarieven sinds 01/09/2018
Erfbelasting betaald

door Pierre
€ 142 500 € 123 000

Nettobedrag voor Pierre € 107 500 € 127 000

Pierre houdt na de aanpassing van de tarieven bijna 20 000 euro 

nett o meer over.

Welke erfbelasting is op u van toepassing?

De successierechten verschillen per gewest. Het gewest 

waarin u de laatste vijf jaar voor uw overlijden het langst 

heeft  gewoond, bepaalt de regels waaronder u valt. Bent u 

bijvoorbeeld sinds twee jaar ingeschreven in Namen, maar 

woonde u daarvoor drie jaar in Gent, dan zal de Vlaamse erf-

belasting op uw erfenis van toepassing zijn indien u vandaag 

zou overlijden.

Het duolegaat: een interessante formule!

De tariefaanpassingen veranderen niets aan het duolegaat. Dit 

blijft  dus een interessante formule om minder erfbelasting te be-

talen. Via een duolegaat aan Stichting tegen Kanker levert u niet 

alleen een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen kanker, maar 

profi teren uw erfgenamen ook van een belastingvoordeel. Aarzel 

niet om ons  een berekening te vragen op basis van uw persoonlijke 

situatie. Als u verdere vragen heeft  omtrent het duolegaat kunnen 

we deze ook beantwoorden.

Laten we opnieuw het voorbeeld nemen van Jean en Pierre. Jean 

wil in plaats van al zijn bezitt ingen na te laten aan Pierre, hem 58% 

toekennen en Stichting tegen Kanker 42%. Niet alleen is dit voor-

deliger voor Pierre, Jean steunt ook nog eens het wetenschappelijk 

kankeronderzoek.

Bedrag erfenis
Erfbelasting 

Pierre

Erfbelasting de 

Stichting (8,5%)
Nettobedrag

Pierre (58% van 

250 000)
€ 145 000 € 0 € 0 € 145 000

Stichting tegen 

Kanker (42% 

van 250 000)

€ 105 000 € 65 250 € 8925 € 30 825

Dankzij het duolegaat ontvangt Pierre maar liefst 18 000 euro nett o 

meer dan als enige begunstigde en gaat er meer dan 30 000 euro 

naar Stichting tegen Kanker. Via deze oplossing krijgt Pierre nett o 

meer en maakt Jean een belangrijk verschil in de strijd tegen kan-

ker!

Heeft  u vragen?

Contacteer ons vrijblijvend.

Greta Van Der Gracht, coördinatrice legaten

02 743 37 15

gvandergracht@stichtingtegenkanker.be

Nieuw in de
wetgeving erfenissen 
en legaten

 In 2018 veranderde een en ander in de wetgeving 
 rond erfenissen en legaten. Zo zijn in Vlaanderen sinds 1 september 
 de successierechten gewijzigd. 

TEKST: GRETA VAN DER GRACHT / CARINE MAILARD

SAMEN TEGEN KANKER DECEMBER 2018  5  
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A lcohol ‘hoort’ gewoontegetrouw bij 

de feestperiode. Maar wat als we het 

dit keer zonder proberen? Eindejaar 

is bij uitstek een gelegenheid om van die 

heerlijke mocktails te proeven, waarover u 

al zo vaak heeft  gehoord, maar die u mis-

schien nog nooit heeft  geprobeerd. Een 

leuk feestje kan ook zonder alcohol en 

vooral zonder de bijhorende kater achteraf. 

Bovendien zien kleurrijke mocktails er in 

een leuk cocktailglas extra feestelijk uit!

Van punch tot apéro

Als u vroeger alcoholvrij wilde feesten, 

stond u met een glas water of frisdrank 

in de hand... Dat kan anders! Gelukkig 

heeft  Tournée Minérale de mocktails weer 

onder de aandacht gebracht. Deze alcohol-

vrije cocktails hebben zelfs hun weg naar 

bars en supermarkten gevonden, waar 

men zich ervan bewust was dat klanten 

op zoek zijn naar iets nieuws. En dat con-

sumenten steeds gevoeliger zijn voor het 

Tournée Minérale

Feesttijd, mocktailtijd!
 In februari 2019 vindt alweer de derde editie van Tournée Minérale plaats. 
 In tussentijd bereiden we ons op deze actie voor met heerlijke mocktails* in de feestperiode! 

TEKST: CARINE MAILLARD

6  WWW.KANKER.BE

 HANDELEN 

 Een bedrijfsteam ?
Vorig jaar schreven veel meer mensen zich op de site van Tournée Minérale in als team. We zagen ook veel bedrijfsna-

men. Blijkbaar gingen dus veel collega’s de uitdaging samen aan. Misschien is het een idee om dit keer al uw collega’s 

aan te sporen om mee te doen? Samen staat u sterk, dat is geweten! Bovendien is dit een mooi excuus om te ontdekken 

welke verschillende mocktails men op café of in de bar tegenwoordig aanbiedt.

Registreer uw team via www.tourneeminerale.be en nodig uw collega’s en vrienden uit om mee te doen!
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 HANDELEN 

We geven
een rondje!
Van Tournée Minérale heeft  u 

ongetwijfeld al gehoord. Net als 

de 1,4 miljoen Belgen die vorig 

jaar aan deze actie deelnamen. 

Dat is bijna één Belg op vijf, ouder 

dan 18 jaar! Sommigen kozen een 

ander moment op het jaar, dat 

beter uitkwam, anderen beslo-

ten hun consumptie drastisch te 

verminderen. Hoe dan ook dacht 

elke deelnemer over zijn alcohol-

verbruik na. En met resultaat, 

want in een vervolgonderzoek zes 

maanden na afl oop van de actie 

spande ruim een derde zich nog 

steeds in om niet onnodig in de 

verleiding te komen. Doen we het 

in 2019 nog beter? Tot ziens in 

februari voor onze maand zonder 

alcohol!

Sprankelende mocktail met gember en peer

Ingrediënten voor 4 mocktails

• 170 ml (vers) perensap (van de meest smaakvolle peren die u vindt,

bv. Doyenne)

• 170 g honing

• 2/3 kl vers citroensap

• 30 g suiker

• 2 takjes verse rozemarijn (+/- 10 cm per takje)

• 2,5 cm verse gemberwortel, gepeld en in fi jne stukjes gesneden

• Snuifj e geraspte nootmuskaat

• IJsblokjes

• Bruisend water

• 1 peer (versiering)

Bereidingswijze

Het handige aan deze mocktail is dat hij gebaseerd is op een siroop die u op 

voorhand kunt maken. Doe hiervoor het perensap, het citroensap, de ho-

ning, de suiker, één takje rozemarijn, de gemberstukjes en nootmuskaat in 

een steelpannetje, en roer alles door elkaar op een middelhoog vuur. Breng 

aan de kook en verminder meteen tot een laag vuur. Blijf nog een vijft al mi-

nuten verder roeren, tot de honing en suiker volledig zijn opgelost. Zet het 

vuur af en laat het mengsel 30 minuten afkoelen. Zeef de siroop en laat deze 

vervolgens volledig koud worden.

Opdienen

Vul feestelijke glazen (bv. champagneglazen) halfweg met ijsblokjes. Voeg 

per glas drie eetlepels van de siroop toe en vul het glas verder met bruisend 

water. Versier de glazen met een twijgje rozemarijn en een stukje peer. De 

siroop die u over heeft , kunt u afgesloten bewaren in de koelkast.

Meer mocktailrecepten op www.tourneeminerale.be/nl/tips-en-recepten.

gezondheidsaspect van alles wat ze eten 

en drinken.

Mocktails in de mode? Dat juichen we 

alleen maar toe. U vindt verschillende re-

cepten op www.tourneeminerale.be, van 

sprankelende en verfrissende mocktails 

tot heerlijke smoothies. U zult ongetwij-

feld nog veel meer ideeën ontdekken als 

u ‘mocktail recept’ intypt in uw zoekma-

chine.

Het hele team van Stichting tegen Kanker 

wenst u alvast een fi jne eindejaarsperiode. 

En als u kiest voor een mocktail, kunnen 

we zonder meer toosten ‘Op uw gezond-

heid’!

* De term mocktail komt uit het Engels. Het is 

een samentrekking van ‘to mock’ (voor de gek 

houden) en ‘cocktail’.

Feestmocktail
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Vaarwel 2018, ...

 Nieuwe Grants,
voor een nog betere ondersteuning

Het leven van mensen geconfronteerd 

met kanker verandert ogenblik-

kelijk. Inderdaad, Stichting tegen 

Kanker draagt in aanzienlijke mate bij 

aan de fi nanciering van wetenschappelijk 

onderzoek, om eff ectievere behandelingen 

mogelijk te maken, met minder bijwerkin-

gen. Maar we zijn er ons tevens van bewust 

dat mensen die deze beproeving moeten 

doorstaan ook andere vormen van zorg 

nodig hebben. Daarom besloten we om 

initiatieven ter verbetering van de levens-

kwaliteit van patiënten te ondersteunen.

Social en Beauty Grants

Een kankerpatiënt krijgt niet alleen te ma-

ken met zware behandelingen, maar ook 

met verschillende bijwerkingen: vermoeid-

heid, haaruitval, pijn, tintelingen in het 

lichaam, een verminderd zelfvertrouwen... 

En tussen de behandelingen in, gaat het le-

ven gewoon door.

De Stichting ondersteunt lokale initiatie-

ven, vaak in of nabij een ziekenhuis, die de 

levenskwaliteit van patiënten verbeteren. 

Massages, make-upsessies, tips voor het 

knopen van sjaaltjes, wellnessbehandelin-

gen, ...

Wie niet bekend is met wat kankerpatiën-

ten precies doormaken, ziet dit misschien 

als ‘secundair’. Maar psychologisch zijn dit 

soort zorgen, een beter zelfbeeld en minder 

pijn wel degelijk belangrijk. Het zijn ook 

onderdelen van een integrale zorgaanpak.

Ontdek de winnende projecten van de So-

cial en Beauty Grants op: 

www.kanker.be/kankeronderzoek.

DANKZIJ UW STEUN

-  Is er 966 160 euro toegekend aan 

24 projecten in heel België in kader 

van de Social Grants.

-  Kon er 1 261 424 euro worden ver-

deeld onder 26 projecten voor de 

Beauty Grants.

Grants Fysieke Activiteit

Lichamelijke activiteit is essentieel voor 

ons lichaam. Maar tegen kanker is bewegen 

ook een bondgenoot. Wist u dat fysieke acti-

viteit na borstkanker de overleving met 41% 

verhoogt en het risico op een recidief met 

24% vermindert? Dit positieve eff ect geldt 

ook voor andere kankers, zoals prostaat- en 

dikkedarmkanker. Kortom: kankerpatiën-

ten aanmoedigen en ondersteunen om te 

(blijven) bewegen, is belangrijk.

Tot dit jaar organiseerden we de dienst 

Rekanto, een bewegingsprogramma voor 

patiënten tot een jaar na hun behande-

lingen. Meer dan 1900 personen maakten 

in 2018 nog gebruik van deze dienst. Om 

fysieke activiteit ruimer te promoten en 

breder toegankelijk te maken, besloot de 

Stichting deze vorm van fi nanciering om 

te zett en in een nieuwe Grant. Het doel 

is om patiënten meer mogelijkheden te 

bieden om toegang te krijgen tot de juiste 

programma’s. De steun van de Stichting is 

bedoeld om structuren op te zett en waar 

veel meer patiënten van kunnen profi te-

ren.

DANKZIJ UW STEUN

-  Is er in totaal 1 700 000 euro gere-

serveerd voor de Grants Fysieke 

Activiteit. 

-  Werd de projectoproep in oktober 

2018 gelanceerd. De selectie maken 

we begin 2019 bekend.

Het einde van het jaar is meestal een ideaal moment om de ba-

lans op te maken. 2018 was een uitzonderlijk jaar voor Stichting 

tegen Kanker: verschillende projecten ter ondersteuning van we-

tenschappelijk onderzoek en ter verbetering van de levenskwa-

liteit van patiënten zagen het levenslicht. Dankzij u, want zonder 

uw steun zou dit allemaal niet mogelijk zijn. 2019 nadert snel en 

nu al belooft het opnieuw een hoopvol jaar te worden.

TEKST: CARINE MAILLARD
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Nam u reeds deel aan een Levensloop?
Levensloop, dat zijn feestelijke evenemen-

ten doorheen het hele land, georganiseerd 

door vrijwilligerscomités die hun beste 

beentje voorzett en om van elke editie een 

succes te maken.

Ze organiseren het hele jaar door ver-

schillende activiteiten, maar de 24 uur 

van Levensloop zelf is telkens het hoogte-

punt van het jaar. Tijdens dit evenement 

worden de Vechters (mensen die kanker 

hebben of hebben gehad) en hun fami-

lieleden 24 uur lang geëerd door de hele 

lokale gemeenschap. 

Dat bevestigen ook onze Global Heroes of 

Hope (zie pagina 19) en iedereen die reeds 

deelnam aan een Levensloop. Warmte, 

emotie, hoop en solidariteit zijn dé sleu-

telwoorden van dit unieke evenement.

De cijfers van 2018 spreken voor zich:

- 27 edities van Levensloop;

- 1533 teams; 

- 3938 Vechters;

- 71 835 ingeschreven deelnemers!

Meer weten? www.levensloop.be

Levensloop Grants

Om de lokale gemeenschappen te be-

danken voor hun inspanningen tegen 

kanker en om de Vechters ook buiten het 

 Levensloop-weekend te blijven onder-

steunen, besloot Stichting tegen Kanker 

een deel van de ingezamelde fondsen 

aan te wenden om lokale initiatieven ten 

dienste van patiënten (de Vechters) en 

hun naasten te fi nancieren.

Deze Levensloop Grants zijn ook een ma-

nier om in te spelen op lokale behoeft en 

op het terrein die anders geen of nog geen 

fi nanciële ondersteuning genieten van de 

Stichting. De rest van het ingezamelde 

geld gaat zoals gebruikelijk rechtstreeks 

naar de missies van de Stichting.

DANKZIJ UW STEUN

Elke projectaanvraag van minimaal 

1000 en maximaal 5000 euro komt 

in aanmerking. Een onafhankelijke 

jury zal alle verzoeken afzonderlijk 

evalueren, zoals reeds het geval is bij 

de andere Grants. De Stichting lan-

ceert twee van deze project oproepen 

per jaar. 

www.levensloop.be/grants

Een lach op het gezicht van zieke kinderen

Zoals elk jaar nodigde Stichting tegen Kan-

ker zieke kinderen uit om hun gedachten 

een keer te verzett en tijdens de Familiedag 

in Planckendael (voor Nederlandstalige 

kinderen) of kinderkamp Tournesol (voor 

Franstalige kankerpatiëntjes).

Kinderkamp Tournesol vierde dit jaar zijn 

30ste verjaardag en dankzij onze nieuwe 

samenwerking met de Rode Duivels en 

hun offi  ciële fanclub 1895 hadden we een 

grote verrassing voor de kinderen in pett o: 

tijdens het WK konden ze live praten (via 

Skype) met Vincent Kompany, Axel Wit-

sel en Thorgan Hazard! De glimlach op de 

gezichten van meer dan 40 kinderen was 

onbetaalbaar, zo verbaasd waren ze.

En voor de welgeteld 25ste verjaardag van 

de Familiedag in Planckendael creëer-

den de kinderen een lied en een dans, als 

themaliedje voor de volgende edities (zie 

pagina 18). Zieke kinderen weer een beetje 

doen lachen, overtuigt ons allemaal dat we 

dankzij uw donaties hun leven wat meer 

kleur kunnen geven!

DANKZIJ UW STEUN

-  Namen 40 zieke kinderen deel aan 

kinderkamp Tournesol.

-  Genoten 300 jonge patiëntjes en 

hun families van de Familiedag in 

Planckendael.

Hulp om te stoppen met roken
Van alle kankers is longkanker de kanker waaraan de meeste patiënten overlijden. 

Tabaksrook is de belangrijkste oorzaak van longkanker – en bovendien vermijdbaar! 

De oplossing is dus ‘eenvoudig’: begin nooit met roken en als u rookt ... Stop! 

Sinds 2004 is de gratis lijn 0800 111 00 er om rokers te helpen stoppen met roken. 

Professionele tabakologen beantwoorden hun vragen en bieden steun.

In 2018 innoveerde Tabakstop met een geheel nieuwe oplossing: de Tabakstop-app, 

voor op een smartphone. Via die weg kan de roker bepaalde doelen stellen, advies en 

aanmoedigingen ontvangen…

De app is bedoeld om elke ‘stopper’ meer individueel te ondersteunen (lees pagina 14).
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2019: het jaar van protontherapie in België

De behandelingen evolueren voortdurend: 

ze worden alsmaar effi  ciënter, doelgerich-

ter en persoonlijker. Als alle deadlines 

worden gehaald, opent in 2019 het eerste 

centrum voor protontherapie in België de 

deuren. Patiënten die nu kandidaten zijn 

voor deze therapie hoeven dan niet langer 

naar het buitenland te reizen voor hun be-

handeling. Stichting tegen Kanker heeft  

vanaf het begin de ontwikkeling van dit 

project in België ondersteund.

Maar wat is protontherapie?

Protontherapie is een nieuwe vorm van 

radiotherapie die gebruikmaakt van pro-

tonen (positief geladen deeltjes van een 

atoomkern), die in een deeltjesversneller 

worden versneld, tot de helft  van de licht-

snelheid! Dit creëert een hoogenergetische 

protonenbundel die tot dertig centimeter 

diep in het weefsel van de patiënt kan 

doordringen. En omdat het een straal is, 

kan men deze uiterst nauwkeurig richten. 

Het grote voordeel is dat deze bundel zijn 

maximale energie pas afl evert wanneer hij 

in contact komt met de tumor, en daardoor 

het omliggende weefsel op zijn pad spaart.

Een behandeling

naast radiotherapie

Hoewel protontherapie een zeer belang-

rijke stap voorwaarts is in radiotherapie, 

is de behandeling niet voor alle tumoren 

geschikt. In veel gevallen geniet klassieke 

radiotherapie nog steeds de voorkeur. Wie 

er wel en niet baat bij heeft , moet men nog 

wetenschappelijk defi niëren. Momenteel 

schrijft  men protontherapie voornamelijk 

voor aan kinderen. De reden hiervoor is 

eenvoudig: de bestraling van organen en 

weefsels veroorzaakt onherstelbare scha-

de en belemmert hun evolutie. Kinderen 

moeten echter nog groeien en hun orga-

nen moeten met hen kunnen meegroeien.

Voor meer patiënten

Stichting tegen Kanker is voorstander van 

een bredere inzetbaarheid. Protontherapie 

zou niet onderbenut mogen worden om-

wille van budgett aire kwesties en moet 

indien mogelijk ook worden aangeboden 

aan patiënten bij wie conventionele radio-

therapie niet volstaat.

 2019 is reeds goed gevuld met evenementen en gebeurtenissen 

 ten voordele van de strijd tegen kanker. 

 Hier enkele voorbeelden. 

... hallo 2019 !
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Wetenschappelijk onderzoek, een prioriteit!

Zoals u weet, is het wetenschappelijk onderzoek steunen van fundamenteel be-

lang voor Stichting tegen Kanker. Het is dankzij onderzoek dat behandelingen 

vooruitgang blijven boeken en men soms grote stappen maakt. Immunothera-

pie, momenteel het onderwerp van alle aandacht (en van een Nobelprijs voor de 

geneeskunde!), is een goed voorbeeld. Onderzoek naar immunotherapie werd en 

wordt in België nog steeds grotendeels door de Stichting ondersteund. In 2019 krij-

gen verschillende onderzoeksteams dankzij de Stichting weer een enorme boost.

DANKZIJ UW STEUN

-  Is er 21 miljoen euro beschikbaar voor de Wetenschappelijke Grants 

(project oproep in 2018, toekenning in 2019)!

-  Gaat 1,6 miljoen euro naar asbestgerelateerd onderzoek.

-  Genieten 75 à 80 onderzoeksprojecten via deze weg fi nanciële steun!

-  Is 1,46 miljoen euro toegekend aan vijf Klinische Mandaten voor arts-

onderzoekers.

Andere oproepen die reeds zijn gelanceerd: 
-  1,4 miljoen euro voor de projectoproep ‘Klinische Mandaten 2019’ en 

bestemd voor de aanstelling van vier nieuwe arts-onderzoekers.

-  4 miljoen euro voor tien kandidaten in het kader van de ‘Fundamen-

tele Mandaten’ (100 000 euro per kandidaat per jaar gedurende vier 

jaar, ter fi nanciering van fundamenteel onderzoek).

Tijd voor de volgende Tournée Minérale!

In slechts twee edities is Tournée Minérale 

uitgegroeid tot een begrip. Tournée Minérale 

is niet bedoeld om alcohol totaal uit uw leven 

te bannen, maar om iedereen te doen naden-

ken over zijn alcoholconsumptie. Een maand 

zonder alcohol kan verhelderend zijn en, 

als uw consumptie buitensporig is voor uw 

gezondheid, u helpen om de nodige maatre-

gelen te nemen om minder te drinken. Ter 

herinnering: om uw kankerrisico terug te 

dringen, geldt hoe minder, hoe beter.

In 2018 namen 1,2 miljoen mensen op een of 

andere manier deel aan Tournée Minérale, 

Dat is 18% van de Belgische bevolking ouder 

dan 18 jaar! Ongeveer een derde bevestigde 

dat hun deelname aan Tournée Minérale 

de manier waarop ze alcohol dronken 

veranderde in de daaropvolgende maanden.

Zullen we wedden dat we 

de kaap van 1,5 miljoen 

deelnemers halen in 2019?

Doe de teller mee omhoog 

klimmen via

www.tourneeminerale.be!

Nieuwe edities 
van

Levens-
loop

In Eupen vindt in 2019 voor 
het eerst een Levensloop 
plaats. En het is misschien niet 
de enige nieuwe editie. Wilt u 
zich inzett en als vrijwilliger 
voor Levensloop? Aarzel niet 
om een van de bestaande of 
nieuwe organisatiecomités te 
steunen!
www.levensloop.be
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Het eindejaarsseizoen is een traditionele periode waarin we samen met familie en vrienden feest vieren en toosten op het nieuwe 

jaar, op geluk, een goede gezondheid, professioneel of fi nancieel succes. Voor patiënten en hun naasten is dat allesbehalve evident. 

Ze zijn onzeker, hebben misschien moeilijkheden met eten, zijn snel moe… Hoe pak je de feestperiode aan?

TEKST: CARINE MAILLARD

  

M ijn zus nodigde me uit voor kerst-

avond, zoals elk jaar”, vertelt Anne 

Dierckx. Ik was net klaar met mijn 

radiotherapiebehandeling en voelde me 

compleet uitgeput. Mijn zus had een lek-

ker plekje voor me gecreëerd, waar ik 

me comfortabel voelde, met kussens, een 

plaid... en ook een kamer waar ik wat kon 

uitrusten, mocht het nodig zijn. Dat stelde 

me gerust. Ik rook kookgeuren en dat deed 

me watertanden. Ik was blij dat ik geen 

chemobehandeling moest ondergaan, an-

ders was ik misschien misselijk geweest. 

Ondanks mijn kanker kon ik een quasi 

normale kerstavond doorbrengen.”

Behalve de praktische aspecten, waren er 

ook de emotionele kanten. Anne vervolgt: 

“Het moeilijkst vond ik oudejaarsavond, 

wanneer iedereen elkaar het beste wenst. 

De vrienden met wie ik deze avond 

doorbracht, wensten me een gelukkig 

Nieuwjaar, zonder te weten of het dat zou 

worden. Ik voelde hun ongemak... Ande-

ren keken me recht in de ogen en zeiden: 

‘Een gelukkig Nieuwjaar en een goede ge-

zondheid.’ Het waren geen loze woorden, 

maar een hoopgevende boodschap, die me 

echt raakte.” Er is niet veel nodig om an-

deren te doen begrijpen wat u voelt. Een 

knuff el, een woord o f zelfs een openhartig 

De eindejaarstoost 

Vier het leven!

“Gelukkig 
Nieuwjaar,
op een goede 
gezondheid!”

«

 INFORMEREN 
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gesprek over elkaars gevoelens, kunnen 

helpen.

Laat het leven zegevieren over de ziekte en 

geniet van elk gelukkig moment, zodra uw 

conditie het toelaat.

Nodigt u een ziek familielid uit? 

Enkele tips:

• Sluit de keukendeur om geurtjes zo min 

mogelijk doorheen het huis te versprei-

den en zet de dampkap aan.

• Plan een plek waar kinderen kunnen 

spelen, om te voorkomen dat ze te veel 

lawaai maken.

• Voorzie een plek waar de zieke, indien 

nodig, even kan uitrusten.

• Maak indien mogelijk een logeerkamer 

klaar, zodat de zieke aan het einde van de 

avond niet meer naar huis hoeft .

• Wees aandachtig en probeer erop te lett en 

of de persoon u iets wil toevertrouwen of 

u bijvoorbeeld aan de lichaamstaal kunt 

opmerken dat het even minder gaat.

• Plan een geschikt menu. De behan-

delingen kunnen misselijkheid en 

smaakveranderingen veroorzaken. Lees 

meer over voedingsmiddelen die een 

zieke mogelijk graag eet. Misschien kan 

hij of zij een eigen maaltijd meenemen, 

als het te moeilijk is om het juiste eten te 

voorzien.

Bent u ziek of in behandeling?

• Bestel eventuele geschenken online, zo-

dat u niet naar (drukke) winkels hoeft .

• Voel u niet verplicht om mensen uit te 

nodigen als u daar niet aan toe bent of 

geen zin in heeft . Nodigt u wel mensen 

uit, vraag dan hulp met koken en de be-

diening.

• Vermijd kookgeuren als die u mogelijk 

een misselijk gevoel geven.

• Zelfs al is uw immuniteit laag, geef het 

niet zomaar op om mensen te zien. Vraag 

uw arts om advies. U kunt uzelf bijvoor-

beeld beschermen met een masker. U 

hoeft  mensen ook niet te zoenen, een 

luchtkus of gewoon een hand kan ook.

• Zorg voor uzelf. Bent u moe, ga dan ge-

rust even liggen of doe een (middag)dutje.

• Het eindejaarsseizoen is een emotionele 

periode en misschien ook een goede ge-

legenheid om uw eigen emoties met uw 

dierbaren te delen.

• Nodigt u mensen uit en heeft  u hulp nodig, 

vraag dit dan uitdrukkelijk. Vaak durven 

mensen niet om hulp vragen en durven 

anderen het niet aanbieden. Omgekeerd 

mag u uiteraard ook uitdrukkelijk zeggen 

dat geen hulp wil, als anderen u bijvoor-

beeld té veel uit handen willen nemen. Is 

alles klaar en duidelijk afgesproken, dan 

voelt niemand zich ongemakkelijk. ■

 INFORMEREN 

Marinade van zalm met 
citrusfruit en venkel

Dit snel klaargemaakt wintergerecht is een ideaal recept voor mensen met 

kanker. Het is aangepast voor iemand die last heeft  van een verminderde eet-

lust, misselijkheid, smaakwijzigingen of vermoeidheid.

Ingrediënten voor 4 personen

- 600 g zalm

- 1 venkelknol

- Fleur de sel en peper van de molen

- 2 sinaasappelen

- 4 mandarijnen

- 1 ui

- 1 citroen

- Verse dille

Bereidingswijze

Was de citroen en schraap wat van de schil af.

Pers de sinaasappel, de citroen en de mandarijnen, en giet het sap in een kom.

Snij de zalm in grote stukken en marineer tien minuten in het citroensap 

(draai de stukken na vijf minuten om). 

Snij de venkel in dunne plakjes en leg die in een diep bord of kom. Leg er de 

stukken zalm op.

Breng op smaak met een beetje fl eur de sel en peper van de molen.

Doe er de geraspte citroenschil bij.

Vermeng een beetje olijfolie met citroensap en giet dit in een diep bord of kom.

Versier met een paar toefj es dille.

Meer smakelijke recepten die ook geschikt zijn voor mensen met kanker vindt u op

www.kanker.be/recepten.

Informatie over de mogelijke bijwerkingen van behandelingen, zoals een verminderde eetlust of smaakveranderingen?

Contacteer Kankerinfo op 0800 15 802, iedere werkdag van 9 tot 18 uur.
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 HANDELEN 

Door de Tabakstop-app te installeren 

op uw smartphone, ontvangt u gere-

geld interessante informatie van een 

tabakoloog. Stelt u uw stopdatum in, dan 

ziet u aan de hand van statistieken in een 

oogopslag waar u zich bevindt (aantal niet-

gerookte sigarett en, het geld dat u heeft  

bespaard, het aantal gewonnen levens-

jaren…).

En om u gemotiveerd te houden, kunt u 

op verschillende momenten badges ver-

dienen. De app geeft  alles weer in een 

overzichtelijke en intuïtieve newsfeed.

Niet alleen achter een scherm

De app is een gemakkelijke en zeer toegan-

kelijke manier om informatie en advies te 

winnen, maar dat wil niet zeggen dat u 

verder aan uw lot wordt overgelaten. De 

app mikt ook sterk op hulp van andere ‘toe-

komstige ex-rokers’.

Zo is er een anonieme chat waar gebrui-

kers elkaar aanmoedigen, adviseren en 

vragen stellen. Voor elke vraag die pro-

fessioneel advies vereist, kunt u ook een 

bericht sturen naar de dienst Tabakstop. 

In dat geval krijgt u binnen de 48 uur ant-

woord.

Stoppen met roken in een klik

Denkt u erover om te stoppen? Download 

de Tabakstop-app op uw smartphone of 

 tablet via

www.tabakstop.be/app-tabakstop
of typ gewoon ‘Tabakstop’ in Google Play of 

de Apple Store. De app is gratis en recla-

mevrij. ■

Stoppen met roken via een app?

Dat kan!
 Tabakstop, onze gratis hulpdienst voor wie wil stoppen met roken, stelt een nieuwe formule voor: de 
 Tabakstop-smartphone-app. Een extra manier om rokers te begeleiden naar een nieuw leven zonder 
 tabak. Ook hier is de professionele ondersteuning eigen aan Tabakstop verzekerd. 

TEKST: LUDIVINE TELLER

Tabakstop helpt u 
stoppen met roken
Studies tonen aan dat een roker mét 

hulp drie keer meer kans heeft  om 

succesvol te stoppen. Dit is de reden 

waarom Stichting tegen Kanker de 

gratis dienst om te stoppen met roken 

Tabakstop voorstelt. Achter het num-

mer 0800 111 00 zit een professioneel 

team van tabakologen, die al uw vragen 

over stoppen met roken beantwoorden 

en telefonische coaching bieden aan ie-

dereen die wil stoppen. Tabakstop heeft  

ook een Facebookpagina, een website 

(www.tabakstop.be) en nu dus een 

nieuwe app. Niet voor niets luid t de 

slogan van Tabakstop: “Stoppen met 

roken. Het kan!” De vraag is: welk hulp-

middel kiest u?

14  WWW.KANKER.BE

Tabakstop is een initiatief van:
met de steun van:
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   Global Heroes of Hope 

Er is een leven na kanker !   
 

Zowel voor als achter de schermen van Levensloop zetten ontelbaar veel mensen hun beste beentje voor om 
van elke editie een nog groter succes te maken. Vrijwilligers die zich op een uitzonderlijke manier inzetten voor 
de strijd tegen kanker  verdienen de titel Global Hero of Hope. Zo ook Johan en Viviane.

TEKST: CARINE MAILLARD /  SANDRA GYLES

Viviane:

“Ik wil de andere

Vechters kracht geven”

Het begon allemaal met de 

ziekte van Vivianes mama. 

“Ze had amyotrofi sche late-

rale sclerose, geen kanker, 

maar terwijl haar gezondheid 

achteruitging, kreeg ik te 

horen dat ik kanker had. Ze 

vroeg me om iets te doen voor 

mensen die dezelfde ziekte 

hadden als ik. Voor ze over-

leed, gaf ik haar mijn woord.

Dankzij Cindy (lees het sep-

tembernummer van Samen tegen kanker) ontdekte ik Levensloop: 

eerst die van Waterloo en daarna de editie van Louvain-la-Neuve, 

waaraan het bedrijf waarvoor ik toen werkte, deelnam. Later zet-

te ik me samen met mijn man in als voorzitster van Levensloop 

Evere, mijn eigen stad. Hoewel het niet altijd even gemakkelijk is 

om mensen op de been te krijgen, is  Levensloop een heel warm en 

menselijk evenement.

De titel Global Hero of Hope is voor mij een teken van hoop: de hoop 

dat we kunnen blijven leven en vooruitgang blijven boeken. Ook al 

maak ik ondertussen, om verschillende redenen, niet langer deel 

uit van een organisatiecomité, ik blijf deelnemen aan Levensloop. 

En zet me in op allerlei andere fronten: ik begeleid zieke mensen. 

Ik adviseer hen, wijs hen door naar de juiste hulpverleners, infor-

meer hen over de diensten van Stichting tegen Kanker... Maar ik 

steun ook partners en naasten, omdat ze zoveel doen voor de Vech-

ters en het belangrijk is om ook hen niet te vergeten. Ook zij maken 

moeilijke tijden door. Tot slot vind ik het belangrijk om jongeren en 

kinderen te betrekken, zodat ze solidair leren zijn met anderen.”

Johan:

“Levensloop draagt bij 

tot meer levenshoop!”

Johan komt uit een bijzonder 

warm West-Vlaams ‘nest’. 

Iets wat hij samen met zijn 

echtgenote Marleen ook hun 

drie kinderen wil bieden. 

“Toen men in 2011 bij mij 

schildklierkanker vaststelde, 

werd het mij al snel duide-

lijk dat solidariteit bijzonder 

belangrijk is, voor de patiënt 

en voor zijn naasten. Ik werd 

vrijwilliger en besloot al spor-

tend geld in te zamelen voor de strijd tegen de ziekte. Het is een 

wijze waarop ik als patiënt met de ziekte omga en hoe ik het een 

plaats wil geven.

Van bij de eerste activiteit die ik als vrijwilliger organiseerde, een 

spinningmarathon (Cyclo4 Cancer), ervoer ik niet alleen de kracht 

die van solidariteit uitgaat, maar ook de dankbaarheid van patiën-

ten. In 2014 vroeg de Stichting mij of ik Levensloop Kortrijk mee 

wilde organiseren, in 2015 werd ik opnieuw voorzitt er en ook dit 

jaar (2018) was ik bij de organisatie betrokken. Het is een eer om als 

vrijwilliger te worden bekroond met de titel Global Hero of Hope.

Omgaan met een kankerdiagnose blijft  bijzonder moeilijk. Het 

belangrijkste wapen is hoop. Hopen mag en moet. Activiteiten zo-

als Levensloop dragen bij tot meer ‘levenshoop’! Als Global Hero 

of  Hope probeer ik die positieve boodschap van levenshoop uit te 

dragen. En ja, het leven na kanker is anders. Maar anders is daar-

om niet slechter en op sommige domeinen ook beter, bijvoorbeeld 

omdat het je helpt relativeren. Verder moedig ik patiënten aan om 

voor zover, en zodra, dat mogelijk is te blijven bewegen. Omdat het 

je als patiënt toelaat uit jouw isolement te treden.” 

  Lees het volledige interview met Viviane en Johan op   www.kanker.be.         

SAMEN TEGEN KANKER  DECEMBER 2018 15  

MOBILISEREN

KAN124_015.indd   15 21/11/18   09:45



16  WWW.KANKER.BE

Prof. dr. Valérie Fonteyne is kliniekhoofd op de dienst Radiotherapie van het UZ Gent. Naast haar activiteiten 
als arts, in direct contact met patiënten, doet ze onderzoek naar de optimalisatie van prostaatkankerbehan-
delingen. Een dubbele pet die ze dankzij het postdoctorale mandaat van Stichting tegen Kanker kan dragen.*

TEKST: SANDRA GYLES / CARINE MAILLARD

De behandeling van prostaatkanker 

profi teerde de afgelopen jaren van 

een aanzienlijke vooruitgang. Het 

onderzoek van Valérie Fonteyne streeft  

naar het vinden van de juiste balans tussen 

een optimale behandeling en levenskwa-

liteit op lange termijn en is bovenal ook 

bedoeld om ‘overbehandeling’ (te agressief 

of te excessief) te voorkomen. Om radio-

therapiebehandelingen te optimaliseren, 

werkt dr. Valérie Fonteyne met twee groe-

pen patiënten: mensen met gelokaliseerde 

prostaatkanker en personen waarbij de 

prostaatkanker is uitgezaaid naar de lym-

feklieren. 

Kiezen voor het beste

radiotherapieschema

De studie uitgevoerd in de eerste groep 

patiënten (met gelokaliseerde prostaatkan-

ker) vergelijkt twee kortetermijnschema’s: 

een met een conventionele stralingsdosis 

en een met een intensere dosis. Valérie 

Fonteyne: “Eerst wilden we 160 patiënten 

includeren en bestralen om te kijken of de 

twee bestudeerde radiotherapieschema’s 

veilig zijn, rekening houdend met de bij-

werkingen op korte termijn. De conclusie is 

dat beide schema’s veilig zijn en de bijwer-

kingen aanvaardbaar. Met als gevolg dat 

we de studie nu hebben kunnen openstel-

Portret van een arts-onderzoeker

Verdere vooruitgang in
prostaatkankerbehandeling

Prof. dr. Valérie Fonteyne is kliniekhoofd op de dienst Radiotherapie van het UZ Gent.

VINDEN
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* Wat is een arts-onderzoeker?
Een arts-onderzoeker is een medisch specialist die wetenschappelijk on-

derzoek 50/50 combineert met medische consultaties. Arts-onderzoekers 

vormen een cruciale schakel tussen het bed van de patiënt en onderzoek in 

een laboratorium. Via de postdoctorale mandaten biedt de Stichting hier-

voor de broodnodige fi nanciële steun.

len voor nog eens 186 patiënten.” Dankzij 

haar onderzoek kan men patiënten in de 

toekomst mogelijk een minder veeleisende 

en even doeltreff ende radiotherapiebehan-

deling aanbieden en tegelijkertijd hun 

levenskwaliteit verbeteren. 

Ook de ganglia bestralen?

De tweede studie die mogelijk is gemaakt 

door de toekenning van dit postdocto-

rale mandaat betreft  de optimalisatie 

van de behandeling van uitgezaaide pros-

taatkanker. Het doel is om de voordelen 

van het toevoegen van gangliabestraling 

aan de behandeling te vergelijken met 

conventionele therapie, namelijk het be-

stralen van de prostaat in combinatie met 

hormonale therapie. Helaas zijn de inclu-

siecriteria voor deze studie veel strenger, 

wat de rekrutering van nieuwe patiënten 

vertraagt . “Het afgelopen jaar hebben we 

de studie kunnen openzett en in andere 

Belgische centra, maar idealiter willen 

we ook internationaal samenwerken. We 

schreven reeds verschillende centra aan, 

maar stuitt en tot nu toe voornamelijk op 

verzekeringskwesties.” Deze ongelukkige 

situatie leidt tot enige frustratie bij Belgi-

sche onderzoekers, omdat het openen van 

het onderzoek naar buitenlandse centra 

veel sneller tot resultaten zou leiden. “Maar 

ik ben uiteraard zeer blij dat dit postdocto-

raal mandaat het voor mij mogelijk heeft  

gemaakt om beide rollen te vervullen. We 

werken met mensen en dat is iets anders 

dan puur basisonderzoek. Het evenwicht 

vinden, blijft  moeilijk, maar is dankzij dit 

mandaat veel makkelijker geworden.”    

Referenties :
Toxicity aft er HFRT for prostate cancer. 

International Journal of Radiation 

Oncology, vol. 100, nr. 4, 2018. De studie 

staat geregistreerd op clinicaltrials.gov.

VINDEN

Rekening houden met de ervaringen van de patiënt

Dr. Valérie Fonteyne onderzocht tevens hoe artsen de bijwerkingen van 

een behandeling evalueren. Stemt hun inschatt ing overeen met hoe de pa-

tiënt zich voelt? Wanneer nieuwe behandelingen worden geïntroduceerd, 

is het immers belangrijk dat patiënten goed worden geïnformeerd en we-

ten wat ze mogen verwachten. “Onderrapportage is iets wat in meerdere 

studies terugkomt en jammer genoeg komen we met dit onderzoek tot 

dezelfde conclusie. Rectale incontinentie en – verrassend genoeg – urine-

incontinentie blijken bijvoorbeeld sterk ondergerapporteerd, terwijl beide 

een grote invloed hebben op de levenskwaliteit van de patiënt. Obstructie 

werd door slechts 5% van de artsen tegenover 20% van de patiënten ge-

meld, een opvallend verschil, terwijl het probleem eigenlijk vrij eenvoudig 

te verhelpen is. Een opgeblazen gevoel werd dan weer door 30% van de pa-

tiënten gemeld en niet een keer door de artsen. Het combineren van wat 

wij ‘patient reported outcomes’ noemen en de rapportage van artsen is dus 

iets wat we zeker nader moeten bekijken.”
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 HANDELEN 

Elke eerste zondag van oktober is het de Nationale Kinderkankerdag. Stichting tegen 

Kanker, de vzw Nationale Kinderkankerdag, dierenpark Planckendael en de grote kin-

deroncologische centra van België hebben hun vijfentwintigste jaar samenwerking 

achter de rug en zijn niet van plan om ermee te stoppen. We tonen u graag enkele 

beelden van onze jubileumeditie!

TEKST: STEVEN DE BONDT

Kanker zet heel wat druk op de fami-

liebanden. Karel Verbist, voorzitt er 

van de vzw Nationale Kinderkan-

kerdag, drukt treff end uit hoe moeilijk 

het kan zijn om een gezin te zijn als één 

van de kinderen een ernstige ziekte heeft : 

“Als een kind ziek is, wordt heel het ge-

zin ziek.” De Nationale Kinderkankerdag 

brengt daar verandering in. Het gezin dat 

zich normaal gezien moet organiseren 

in functie van hun zieke kapoen, kan een 

gezellige en fi jne dag doorbrengen in een 

betoverend kader. Iedereen krijgt tevens 

de gelegenheid om mensen te ontmoeten 

die dezelfde moeilijkheden doormaken. 

Elk jaar stelt men in ons land bij ongeveer 

300 kinderen tussen 0 en 14 jaar kanker 

vast. Gelukkig stijgen de genezingskansen 

elk jaar, maar dat neemt niet weg dat de 

ziekte een enorme impact heeft  op jonge 

patiëntjes en hun families. 

Getuigenis van ouders

In 1993 organiseerde Karel Verbist de 

eerste Kinderkankerdag. De opzet was 

bescheiden en de middelen beperkt, maar 

met de steun van enkele Mechelse vereni-

gingen verliep het gebeuren vlekkeloos. 

Vandaag is de Kinderkankerdag een 

gestroomlijnd event dat honderden patiën-

tjes en hun families de kans geeft  om even 

een gezin zoals alle andere te zijn.

Spontane en emotievolle berichten

“Aan het einde van de slotshow zag je al-

leen maar blije gezichten en dankbare 

ouders”, vertelt Ivan Woutermaertens, de 

coördinator van het event voor Stichting 

tegen Kanker. “De spontane reacties die 

we toegestuurd krijgen, zijn echt ontroe-

rend. Via één van de ziekenhuizen kreeg 

ik dit mailtje, bestemd voor de hele orga-

nisatie: 

“Ik weet zeker dat ik voor heel veel families 

spreek als ik zeg dat het gisteren in Planc-

kendael een geweldig mooie dag was. Zot wat 

jullie allemaal doen voor de kinderen en hun 

families. Niet alleen het bezoek aan het park 

was top, maar alles daarr ond ook! Animaties, 

cadeautjes... (…)  Bedankt voor alles! Jullie zijn 

een grote steun en jullie zijn fantastisch!” 

Hymne aan de hoop

Speciaal voor deze 25ste verjaardag werd 

er een lied gemaakt met bijbehorende clip 

én een dans. Dat dansje wordt hopelijk de 

Nationale Kinderkankerdag-dans, die de 

kinderen elk jaar kunnen oefenen samen 

met hun kinesitherapeuten. Zo krijgen 

ze samen met hun zorgverleners, mede-

pa tiëntjes en brussen nog meer zin in de 

dag!

Familiedag
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25 jaar blije gezichten
en dankbare ouders
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We geven graag het woord aan Jef 

Van In, CEO van AXA Belgium. 

Ontdek samen met ons hoe alle 

medewerkers van AXA zich, net als u, 

reeds vele jaren inzett en voor de strijd te-

gen kanker.

“Eindelijk! Dat dacht ik toen AXA Groep 

in 2016 aankondigde om haar activa in de 

tabaksindustrie, die op € 1,7 miljard wer-

den geschat, te verkopen. Een moedige 

beslissing, maar de enige juiste. Dergelijke 

investeringen zijn zinloos en vielen nooit 

te rijmen met de rol van AXA als verzeke-

raar. We hebben heel recent ook besloten 

om bedrijven die actief zijn in de tabaksin-

dustrie niet langer te verzekeren. We willen 

consequent zijn: indien we niet meer in de 

tabaksindustrie willen investeren, kunnen 

we hen ook niet langer verzekeren. Wij ge-

loven zeer sterk in de positieve rol die de 

verzekering kan spelen in de samenleving 

en wij geloven ook dat verzekeraars deel 

uitmaken van de oplossing wanneer het 

gaat om preventie inzake gezondheid om 

onze klanten te beschermen. Een krachti-

ge betekenis die we als trouwe partner van 

Stichting tegen Kanker volledig terugvin-

den op groepsniveau en wordt uitgedragen 

door iedere AXA-entiteit: ‘There is no gre-

at company without a great purpose: ours 

is to empower our 105 million customers to 

live a bett er life.’

Impact op mens, omgeving

en maatschappij

De inzet is duidelijk: de menselijke kost 

van tabak is tragisch. De economische kost 

is enorm. Als grote investeerder en ge-

zondheidsverzekeraar van het eerste uur, 

wil AXA andere investeerders doen besef-

fen dat de impact van kanker immens is. 

Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor 

zijn of haar omgeving en voor de maat-

schappij. Ook onze medewerkers én onze 

klanten kunnen zich verbinden met het 

doel dat wij steunen of nastreven. Extra 

betekenis geven aan je onderneming is één 

ding, maar het is minstens even belangrijk 

om die geslaagd over te brengen naar per-

soneel en omgeving. 

Corporate Responsibility @ AXA

In België ligt de nadruk op drie grote 

maatschappelijke uitdagingen: klimaat-

verandering, de problematiek rond langer 

leven (longevity) en de strijd tegen sociale 

uitsluiting. 

Dankzij AXA Hearts in Action, onze or-

ganisatie voor bedrijfsvrijwilligerswerk, 

kunnen we de daad bij het woord voe-

gen. Als nationale partner van Stichting 

tegen Kanker nemen onze medewerkers 

bijvoorbeeld actief deel aan de verschil-

lende Levensloop-evenementen. Sinds 

2013 namen maar liefst 1342 collega’s deel, 

verspreid over 32 teams. Goed voor een 

fondsenwerving van € 128 285 24! 

We zijn ook bijzonder trots dat in februari 

dit jaar 413 medewerkers – waaronder ik-

zelf – actief hebben deelgenomen aan de 

Tournée Minérale-actie. Daarmee waren 

we het zesde grootste team en zamelden 

we maar liefst € 12 065 in! 

Zoveel toewijding voor de missie van 

Stichting tegen Kanker, maakt van mij 

een trotse CEO!

“AXA helpt
menselijke drama’s voorkomen!”
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Rookvrije toekomst

Er worden verschillende initiatieven 

gelanceerd bij AXA om roken te ontmoe-

digen en de blootstelling aan rook in te 

perken. Het is evenzeer van levensreddend 

belang dat de Stichting blijft  inzett en op 

de levenskwaliteit van kankerpatiënten. 

Denk maar bijvoorbeeld aan de nazorg. Dit 

mét de ondersteuning van álle partners.  

Ik zou het eenvoudig willen samenvatt en: 

we zijn er om menselijke drama’s te hel-

pen voorkomen! De strijd die we voeren 

tegen kanker is er één die niemand ooit 

mag opgeven. Want zeg nu zelf: een rook-

vrije generatie en toekomst, waar rookvrij 

de norm is… daar droomt toch iedereen 

van?!”  
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 DEGROOF CYCLING TOUR 

Voor de vijfde maal op rij organiseerde een sportief en gedreven 

team van bank Degroof Petercam de jaarlijkse Degroof Cycling 

Tour, van 26 t.e.m. 28 september. Dit jaar werden de fi lialen van 

Luxemburg en Knokke al fi etsend met elkaar verbonden, tijdens 

een driedaags parcours van meer dan 500 km, langsheen de ver-

schillende vestigingen van de bank in België. De fi etsers werden 

aangemoedigd en gesponsord door collega’s en vrienden, de gift en 

worden integraal geschonken aan Stichting tegen Kanker ter on-

dersteuning van het wetenschappelijk onderzoek.

 BRIDGESTONE B-OLYMPIC 
Bridgestone, offi  ciële sponsor van de Olympische Spelen, daagde 

begin dit jaar al zijn medewerkers uit de regio EMEA uit om sa-

men meer dan 1 miljoen kilometer te stappen. Alle afstanden en 

sportactiviteiten werden geregistreerd via een online app en omge-

rekend naar kilometers. Daar waar aanvankelijk gemikt werd op 

één jaar om de mythische afstand af te leggen, werd het doel reeds 

in juni bereikt! De doelstelling werd dan ook prompt opgetrokken 

naar 2,5 miljoen kilometers.

De tussenstand op het einde van de zomer 2018: meer dan 3400 deel-

nemers legden samen meer dan 1,5 miljoen kilometers af, dat is al 

bijna 36 maal de aardbol rondgestapt en ze weten van geen ophouden!

In België werd de opbrengst van deze gesponsorde challenge ge-

schonken aan Stichting tegen Kanker. Om de inzet van haar teams 

te onderstrepen, besliste Bridgestone om de originele inzet te ver-

dubbelen: €  15 000 werd ons geschonken voor de strijd tegen kanker.

 PFIZER @ BRUSSELS EKIDEN RUN 
Honderden bedrijven en organisaties én de zon waren op 29 sep-

tember op de afspraak in het Koning Boudewijnstadion voor de 

Brussels Ekiden Run, een afl ossingskoers waarbij teams van zes 

deelnemers samen de afstand van een marathon afl eggen.

Pfi zer België kwam aan de start met niet minder dan 12 ploegen. 

72 deelnemers in totaal, allemaal even gedreven en gemotiveerd om 

de kleuren van hun bedrijf te verdedigen en daarbij ook een mooie 

€  2160 bij elkaar te lopen ten voordele van Stichting tegen Kanker.

Eén van de Pfi zerploegen liep de 42,195 km in een indrukwekken-

de 2 uur en 33 minuten en kaapte hiermee de gouden medaille in 

de categorie Bedrijven.

Dank aan alle teams voor hun inzet en enthousiasme en dank aan 

Pfi zer voor de gulle steun aan Stichting tegen Kanker.

Ook deze partners zetten zich in !

Tradities zijn er om in ere te houden!
Ook dit jaar biedt onze partner Hallmark u sfeervolle kerst- en nieuwjaarskaarten aan en tegelijk 

de kans om Stichting tegen Kanker te steunen. Houd uw favoriete kaartenshop in de gaten.

Hallmark kerstkaarten zijn beschikbaar vanaf begin november 2018.

Steun de strijd tegen kanker
door wenskaarten te kopen via
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Een hart voor borstkankerpatiënten

In het AZ Turnhout krijgen borstkankerpatiënten van de ver-

pleegkundigen een hartvormig kussentje om onder de oksel te 

steken, bijvoorbeeld tijdens het slapen. Dit vermindert de druk op 

de wonden en verzacht de pijn. 

De kussentjes helpen niet alleen 

de lichamelijke klachten te ver-

lichten, maar steken patiënten 

ook fi guurlijk een hart onder de 

riem. Met de steun van Stichting 

tegen Kanker kunnen de vrijwil-

ligers die de kussentjes maken 

het materiaal aankopen en de 

hartkussens gratis uitdelen.
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Financiële steun voor Panal vzw
Panal vzw zet zich in voor de ondersteuning en uitbouw van palliatieve zorgen voor patiënten waarvoor geen genezing 
meer mogelijk is en die binnen afzienbare tijd zullen overlijden. Het doel van deze vorm van totaalzorg is om de levens-
kwaliteit van de patiënt en zijn naasten in die laatste periode te optimaliseren. Voor zijn werking is Panal vzw deels 
afhankelijk van gift en. Stichting tegen Kanker is blij de vereniging mee fi nancieel te kunnen ondersteunen.
www.panal.be

Rechtzett ing
In het vorige nummer van Samen tegen kanker zijn we de 

fotograaf vergeten te vermelden bij de foto en tekst ‘Sport-

koff er voor zieke kinderen’. Dat was Thomas Legrève.

Onze welgemeende excuses.

Wielerhelden in het zadel tegen kanker

In juli organiseerde Rudy Penevage met zijn team de eerste Cham-

pions Cycle Tour rond wielerstad Geraardsbergen, ten voordele 

van Stichting tegen Kanker. Rudy, geboren in het naburige Moer-

beke, bleef zelf niet gespaard van 

kanker: hij overwon keelkanker, 

zijn oudste zus vecht al twee jaar 

tegen de ziekte en zijn moeder 

is aan kanker overleden. “Het is 

mijn motivatie om ook een steen-

tje bij te dragen”, aldus Rudy. De 

lijst met kopmannen was in elk 

geval indrukwekkend: Tom Boonen, Johan Museeuw, Peter Van 

Petegem, Ferdi Van den Haute, Fons De Wolf, Lucien Van Impe, 

Dirk De Wolf, Jan Bakelants, Freddy Maertens, Nick Nuyens,  Mario 

De Clercq, Guy Nulens, Nico Matt an en uit het buitenland onder 

andere Jan Ullrich, Didi Thurau, Paolo Bett ini, Alexandre Vinok-

ourov, Jacques Hanegraaf, Johan Van De Velde, Steff en Weseman, 

Giovanni Lombardi, Jelle Nijdam, Jens Heppner, Matse Kesslerm 

en Kai Hundertmarck!

Mutsen en petjes voor patiënten

Haaruitval is een van de meest gekende en meest zichtbare bijwer-

kingen van chemotherapie. Het is confronterend en veel patiënten 

voelen zich er emotioneel nog meer door 

ontredderd. Een muts, petje, sjaaltje of 

ander hoofddeksel kan een uitkomst 

bieden. Het AZ 

Herentals kwam 

op het idee om 

deze patiënten 

een muts of petje 

te geven en hen 

op die manier 

extra te onder-

steunen. Met de 

steun van de 

Stichting heeft  

het AZ hoofd-

deksels in verschillende kleuren 

aangeschaft , zodat patiënten een 

muts of petje kunnen kiezen dat bij 

hen past.
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“Hoe krijg je iets complex als immunotherapie in begrijpelijke taal uitgelegd?” Een vraag 

die professor Tessa Kerre (hematoloog UZ Gent en hoofddocent UGent, bekend van het 

programma Topdokters) en haar collega’s zich meermaals stelden. Het UZ Gent en UGent 

ontwikkelden daarom een tool om op een eenvoudige manier uit te leggen hoe kanker ont-

staat, hoe ons immuunsysteem interag eert met een zich ontwikkelende kanker, hoe kanker 

kan ontsnappen aan de aanval van het immuunsysteem, en hoe we dat immuunsysteem weer 

sterker kunnen maken om de kankercellen opnieuw te herkennen, aan te vallen en te doden. 

Dit alles wordt uitgelegd via een ‘motion comic’, een animatieverhaal dat jong en oud op een 

interactieve manier meeneemt in de wereld van immunotherapie. Verkrijgbaar in de App 

Store en Google Play.

Gastoptredens Fried Ringoot in samenwerking met Levensloop

Symposium kanker en seksualiteit
Met de steun van Stichting tegen Kanker organiseerde het 

UZ Gent het symposium ‘Intiem in team’, over kanker en 

seksualiteit. Geen onbelangrijk onderwerp, want ziek of 

niet, een individu blijft  in de eerste plaats een persoon met 

lichamelijke en emotionele noden en behoeft en. Op www.

kanker.be/pati-ntenhulp/intimiteit-en-seksualiteit

komt u meer te weten over dit onderwerp en kunt u onze 

brochure ‘Kanker en intimiteit’ gratis downloaden.

“En...? Alles goed?” vraagt sitt ing stand-up comedian Fried Ringoot geregeld 

tijdens zijn voorstellingen, waarin hij aangrijpend en herkenbaar, maar vooral 

met veel humor vertelt over zijn ervaringen met kanker. Maar ook aandacht 

vraagt voor naasten, aan wie maar zelden wordt gevraagd of het goed met hen 

gaat. Fried laat niemand onberoerd, want hij laat tijdens deze voorstelling diep 

in zijn ziel kijken. Hij spreekt niet alleen over de pijn en het verdriet die de ziekte 

 teweegbrengt, maar ook over hoe de ziekte mensen dichter bij elkaar brengt. 

Zoals ook Levensloop dat doet.

Het is dan ook met genoegen dat we ook voor 2019 een aantal gastoptredens van 

Fried mogen aankondigen, in samenwerking met Levensloop Neteland (in maart) 

en Levensloop Edegem (maart-april).

Meer data en locaties volgen. www.friedtheater.be

Pelgrimszegen in Santiago de Compostella

Beloft e maakt schuld… De 27-jarige Joris Vandael, lid van het or-

ganisatiecomité van Levensloop Lommel, fi etste 2700 kilometer 

naar Compostella om 

geld in te zamelen voor 

de strijd tegen kanker. En 

om zijn bompa, aan wie 

hij de beloft e maakte, en 

zijn mama te eren. Joris’ 

bompa overleed in 2010 

jammer genoeg aan de 

gevolgen van kanker; zijn 

mama vecht nog steeds. 

Het was dan ook een 

overwinning voor zowel 

Joris als zijn mama toen 

ze hem in Santiago de 

Compostella, samen met 

Joris’ zus, kon opwach-

ten. Hoe hij onderweg 

met dieptepunten omging? Joris: “Wanneer ik het fysiek even 

moeilijk had of dacht: ‘Waar ben ik aan begonnen’, dan beeldde ik 

me de mensen in voor wie je dit doet, de Vechters en de mensen 

die gevochten hebben. En dan vermaande ik mezelf: ‘Joris, doe niet 

fl auw, zet door!’, zoals ook de Vechters dat iedere dag moeten doen.”

Immuno-T, een app over immunotherapie
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Het hele team van Stichting tegen Kanker dankt u voor uw steun

en wenst u het allerbeste voor 2019. 

Laat ons er in de strijd tegen kanker samen voor zorgen

dat hoop werkelijkheid wordt!

Hoop op een wereld waarin het leven het haalt van kanker.
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