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Steun de spelers
op het terrein

D

it jaar markeert een nieuw keerpunt voor de acties van Stichting
tegen Kanker. De ondersteuning van patiënten en hun naasten is
geëvolueerd, en het aantal projecten geïmplementeerd door actoren op het terrein, zoals ziekenhuizen en verenigingen, vermenigvuldigd. Door hiermee rekening te houden, kunnen we uw steun zo effectief mogelijk inzetten.
Wereldwijd vindt er een positieve verandering plaats op oncologische
diensten. Steeds vaker genieten patiënten van zorgen buitenom een
strikt medische aanpak. Relaxatieworkshops, schoonheidsbehandelingen, praatgroepen, kunsttherapie... Meestal zijn deze activiteiten (bijna)
gratis voor patiënten, maar brengen ze wel kosten met zich mee voor degenen die ze organiseren. Daarom besloot de Stichting het budget voor
de Sociale Grants uitleg aanzienlijk te verhogen.
Daarnaast lanceerden we in 2018 een uitzonderlijke oproep voor de financiering van onco-esthetische projecten: de Beauty Grants. Oncoesthetiek – schoonheidszorgen die de gevolgen van kankerbehandelingen aanpakken – heeft de laatste jaren een belangrijke plaats ingenomen
in oncologische centra. Terecht, want het uiterlijk is een belangrijk element van iemands levenskwaliteit. Door zorg te dragen voor zijn uiterlijk
geraakt de patiënt opnieuw vertrouwd met een lichaam dat gehavend is
door ziekte en behandelingen. Daarom heeft Stichting tegen Kanker 1,2
miljoen euro toegewezen aan 26 nieuwe beautyprojecten.
Zo steunen uw donaties rechtstreeks initiatieven die personen geraakt
door kanker centraal stellen. Namens hen: bedankt! Uw hulp helpt hen
om de beproevingen van de ziekte te doorstaan!

Levenslopen

21 Partners in beweging
22 Kwartaalnieuws

Dr. Didier Vander Steichel
Algemeen directeur

Stichting tegen Kanker
onderschrijft 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 documenten op eenvoudig verzoek toegankelijk zijn.

Gedrukt op milieuvriendelijk papier
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Lenterecept

Volkoren avocado toast met
asperges, een zacht ei en zalm

Welkom aan
Sofie Dumont, onze
nieuwe ambassadrice

Asperges for the win! Met een frisse dille vinaigrette is deze
prachtige plateau zo op !

Ingrediënten (voor 8 personen):
•
8 dikke sneden volkoren
brood
•
8 dikke witte asperges
•
16 groene asperges
•
2 avocado’s
•
1 citroen
•
10 radijsjes in schijfjes
gesneden
•
4 sneetjes gerookte zalm
•
4 eieren

Vinaigrette:
•
4 el Griekse yoghurt
•
2 el water
•
1 bot dille
•
peper
•
snuifje zout
•
sap van ½ citroen
•
1 sjalot
•
1 kl. mosterd
•
1 rode ui in schijfjes

Bereidingswijze:
Schil de witte asperges, begin 2 cm onder het kopje naar beneden te
schillen, rondom rond. Snij de uiteindjes af.
Kook ze 5 min gaar in kokend water.
De groene asperges wassen en de uiteinden afsnijden.
Kook ze in 3 minuten gaar in een grote pot met kokend water en
een snuif zout.
Leg ze beide op een propere handdoek.
Prak de avocado’s met het citroensap.
Vinaigrette:
Snij de dille fijn, hou wat takjes over als afwerking.
Meng met alle overige ingrediënten door elkaar.
Kook de eitjes 5 minuten, verfris ze onder koud water, pel ze en
snijd ze doormidden, leg ze met snijkant naar boven.
Toast het brood.
Afwerking:
Beleg de toast met avocado en zalm.
Snij de asperges schuin en schik ze erop samen met het opengesneden eitje.
Versier met radijsjes en dille.
Serveer met de vinaigrette en tast toe!
Tip:
Groene asperges hoef je niet te schillen, enkel het onderste stukje
afsnijden.
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ofie Dumont, de beroemde tv- en ladychef van
2009, is de nieuwe ambassadrice van Stichting
tegen Kanker. Ze is er zich – net als de Stichting – van bewust hoe belangrijk het is om gezond en
evenwichtig te eten. Daarom dat ze via alle communicatiekanalen van Stichting tegen Kanker (website,
Twitter, Facebook, onze nieuwsbrief en dit magazine) en die van haarzelf slimme tips en smakelijke
recepten deelt. Dit samen met onze oncodiëtiste Eva
De Winter. Op www.kanker.be/sofiedumont vindt u
elke maand een nieuw recept van haar.
Een van Sofie’s doelen is om het smaakpalet van
kinderen te vergroten, door hen te doen genieten
van gezonde maaltijden en goede gewoonten te
smeden die ze hun hele leven behouden. Sofie is
gevoelig voor de oorzaken van kanker en verloor
haar vader aan een slepende ziekte. Daarom dat ze
haar steentje wil bijdragen aan de strijd tegen kanker. Maar dan met een persoonlijke toets, namelijk
haar knowhow als chef-kok. Stichting tegen Kanker is erg blij met deze nieuwe samenwerking.
Hopelijk kijkt u even reikhalzend uit als wij naar
de tips en recepten van onze nieuwe, charmante
ambassadrice!

Erratum
In ons vorige nummer van maart 2018 stond
de foto van Dr. Burrion van het Bordet Instituut in Brussel helaas op de insert over fondsenwerving. Het gaat hier om een drukfout.
Dr. Burrion is niet verbonden aan Stichting
tegen Kanker en heeft helemaal niets te maken met onze fondsenwerving. Stichting tegen
Kanker verontschuldigt zich voor deze fout.

KATHLEEN,

SAMEN

‘K HEB GOED NIEUWS.

JE BENT KANKERVRIJ.

Veranderingen
in het vooruitzicht
Vanaf 1 september 2018 treedt de wet tot hervorming van het burgerlijk erfrecht in werking.
Wat betekent dit voor uw nalatenschap?

T

en eerste bedraagt de globale reserve (het minimumaandeel van
uw eigendom dat gereserveerd is
voor bepaalde erfgenamen, met name
de kinderen) in de nieuwe situatie
50% van het vermogen. Dit wil zeggen
dat ongeacht het aantal kinderen dat
u heeft, u de andere 50% van uw vermogen (het beschikbare quotum) aan
3andere
o c t begunstigden kunt nalaten. Dit
aandeel
1 1 : 0 3 : 0 5 is dus groter dan voorheen, behalve voor gezinnen met een enig kind,
waar niets verandert. Als u dat wenst,

kunt u dus een groter bedrag nalaten
aan Stichting tegen Kanker dan in het
verleden het geval was, zonder dat dit
de reserve aantast.

50% gereserveerd, 50% vrij

Voor de wetswijziging was de reserve afhankelijk van het aantal
kinderen. Voor gezinnen met een enig
3 reserve
o c t de helft van
kind, bedroeg de
het patrimonium;
1 1 : 0 3met
: 0 6 twee kinderen
was dat twee derde; en met drie of meer
kinderen liep dit op tot driekwart van

de nalatenschap. De kinderen onterven, zal nog steeds niet mogelijk zijn,
maar vanaf 1 september 2018 is de reserve vastgelegd op 50%, ongeacht de
gezinssamenstelling.
Voor al uw vragen omtrent erfenissen
en legaten of om een simulatie te laten
maken van wat een duolegaat in uw
situatie aan voordelen oplevert, kunt u
3 o via
ct
contact opnemen met de Stichting
testament@stichtingtegenkanker.be
11:03:09
of 02 743 37 15. n

onderzoek
opSTEEDS
lange termijn!
DITSteun
IS HETwetenschappelijk
MOMENT WAAROP KATHLEEN
NOG
KANKERVRIJ
Vooruitgang
boeken in de behandeling van kanker is maar mogelijk dankzij wetenschappelijk onderzoek. Eigen aan
WERD
VERKLAARD.
kankeronderzoek is dat er vele jaren en aanzienlijk veel middelen voor nodig zijn, vooraleer men echt belangrijke

Laat
nog anderen
deze
beleven.
resultaten
kan boeken.
Zovreugde
startte Stichting
tegen Kanker reeds in de vroege jaren negentig met de financiering van
Neem
Stichting
tegen
Kanker
op
in het
je testament.
immunotherapieonderzoek, maar duurde
tot 2011 voor de eerste behandelingen tegen melanoom een feit waren.

Sindsdien zet men immunotherapie ook succesvol in tegen prostaatkanker, longkanker en acute leukemie. De nieuwste
ontdekkingen van 2017 zijn weer een nieuwe mijlpaal en bieden hoop voor een groep patiënten bij wie immunotherapie
niet of maar kortstondig aanslaat. Door Stichting tegen Kanker op te nemen in uw testament ondersteunt u wetenschappelijk onderzoek op lange termijn. En helpt u levens redden.

www.kanker.be/legaten

Heeft u hierover vragen? De brochure “Een gebaar voor het leven” vertelt u meer.
Contacteer Greta Van Der Gracht via 02 743 37 15, via
gvandergracht@stichtingtegenkanker.be of via onderstaand formulier.

Terugsturen naar Stichting tegen Kanker, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel, of naar gvandergracht@stichtingtegenkanker.be
Deze informatieaanvraag is geheel vrijblijvend.
¡ Stuur mij de brochure “Een gebaar voor het leven”
¡ Contacteer mij a.u.b. voor meer informatie over legaten
Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Ik geef Stichting tegen Kanker de toestemming om dit e-mailadres te gebruiken om mij verder te informeren: ¡

Bus:

ja

¡

nee

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in een of meerdere gegevensbanken van Stichting tegen Kanker, met als doel u te informeren over onze activiteiten. Uw gegevens blijven
strikt vertrouwelijk. U kunt uw gegevens steeds inkijken of laten wijzigen.
STKMAR17
STK0618

2017

Uw giften steunen onderzoek,
preventie en hulp aan patiënten!
Ook in 2017 hebben we, dankzij uw vrijgevigheid, verschillende projecten kunnen steunen.
Wetenschappelijk onderzoek, steun aan kankerpatiënten en hun naasten, preventie
campagnes naar het grote publiek, niets zou mogelijk zijn geweest zonder u!
Nogmaals bedankt voor uw steun!

IN 2017 IS ER DANKZIJ UW GIFTEN € 29 566 593 IN DE STRIJD TEGEN KANKER GEÏNVESTEERD.

ONDERZOEK

FONDSENWERVING

51,4 %

10,4 %

SOCIALE
DIENSTVERLENING

21,6 %

ADMINISTRATIEVE
KOSTEN

INFORMATIEVERSTREKKING
EN PREVENTIE

0,8 %

15,8 %

IN 2017 BENT U HEEL VRIJGEVIG GEWEEST: € 47 401 704.

32,4 %

GIFTEN

62,8 %

LEGATEN

4,8 %

ANDERE

(SPONSORING, SUBSIDIES,…)

STEUN AAN WETENSCHAPPELIJKE EN SOCIALE PROJECTEN

1,5 miljoen euro
voor 5 postdoctorale onderzoekers

s

127

WETENSCHAPPELIJKE
PROJECTEN

worden gefinancierd

966 160

verdeeld over 24 sociale projecten

2 > Stichting tegen Kanker
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SOCIALE BEGELEIDING
REKANTO

+ 1 630
PATIËNTEN

namen gratis deel aan een
bewegingsprogramma

VERZORGING EN WELZIJN

+ 10 000

FINANCIËLE STEUN

826

GRATIS
SESSIES

in ziekenhuizen

PATIËNTEN

hebben financiële steun ontvangen

PREVENTIE

KINDEREN EN JONGEREN

WERELDDAG TEGEN KANKER

FAMILIEDAG TE PLANCKENDAEL

40 000

936

PERSONEN

PERSONEN
(209 zieke kinderen en hun
familie) hebben deelgenomen

hebben onze
video’s gezien

122 460
PERSONEN

hebben zich ingeschreven

KINDERKAMP
TOURNESOL

49

16 802 CONTACTEN
per telefoon en messenger

ZIEKE JONGEREN
hebben kunnen genieten
van een weekje vakantie

INFORMATIE

11 102 CONTACTEN
via telefoon en email

KANKERINFO
(0800 15 802)

Bedankt!
Jaarverslag 2017 < 3
SAMEN TEGEN KANKER JUNI 2018 7

STK Jaarverslag 2017_NL.indd 3

18/05/2018 12:38

SAMEN

Tournée Minérale

Opnieuw een succes!
De tweede editie van Tournée Minérale bevestigde het succes: het aantal geregistreerde deelnemers die
beloofden een maand lang geen alcohol te drinken, overschreed de kaap van de 100 000 namelijk opnieuw!
Het initiatief van Stichting tegen Kanker en de DrugLijn/VAD heeft zijn doel dus bereikt en gaat ongetwijfeld
nog vele mooie – alcoholvrije – dagen tegemoet.
TEKST: CARINE MAILLARD

I

n het noorden van ons land waren
de West-Vlamingen het meest enthousiast. In het zuiden gingen de
Waals-Brabanders met die eer lopen.
Dit alles zonder de vele mensen mee
te tellen die meededen, maar zich niet
registreerden… De meest spectaculaire
stijging zagen we in het aantal groepsdeelnames: er waren 38,7% meer teams
dan vorig jaar! 5265 teams hebben zich
ingeschreven. De teams waren opvallend groot dit jaar en 2 teams telden
zelf meer dan 1000 leden! Wat nog
maar eens benadrukt hoe stimulerend
het groepseffect kan zijn!

2/3 nieuwe inschrijvingen

Een derde van de 104 579 die zich in
2018 op de website registreerden, nam
vorig jaar ook deel aan Tournée Minérale. Ze waren dus duidelijk overtuigd
van de voordelen van de actie en dit
geldt ook voor de overige twee derde

nieuwe inschrijvingen. Dit blijkt uit
deelnemers hun motivatie: 67% doet
het ‘voor mijn gezondheid’, 44% ‘omdat
ik het een interessante campagne vind’
en 34% ‘om bewuster met alcohol om te
gaan’. De boodschap van Tournée Minérale is duidelijk goed geland!
De campagne is bedoeld voor iedereen,
niet voor probleemdrinkers. “Volgens de
gezondheidsenquête gerealiseerd door het
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
in 2013 consumeert 84% van de Belgen ouder
dan 15 jaar alcohol”, verduidelijkt dr. Anne
Boucquiau, woordvoerder van Stichting
tegen Kanker. “10% ervaart hierdoor verslavingsproblemen. Tournée Minérale is
opgezet voor de resterende 74%, die misschien
niet afhankelijk is, maar wel alcohol drinkt,
soms meer dan goed is voor de gezondheid.”

Druk op ‘Pauze’ en denk na

“Alcohol is en blijft een stof die schadelijk
is voor de gezondheid, zelfs voor wie het

Waarom stoppen of matigen met alcohol?

gebruik onder controle heeft. Een pauze is
goed voor ons lichaam, zeker voor de lever.
Stilstaan bij zijn alcoholgebruik en zijn alcoholgewoonten doorbreken, is nuttig voor
iedereen.”
Als kers op de taart zorgt Tournée
Minérale niet alleen voor sensibilisering, maar ook voor extra fondsen
voor het kankeronderzoek. Deelnemers konden zich laten sponsoren,
vrienden uitdagen in ruil voor een
bijdrage of gewoon zelf een storting doen. Ook hier is een kaap
overschreden: er werd meer dan 150
000 euro opgehaald. Geven kan nog
altijd via www.tourneeminerale.be.
Alle opbrengsten gaan rechtstreeks
naar de strijd tegen kanker. n
Meer info op: https://www.kanker.be/
nieuws/tourn-e-min-rale-tweede-editie-was-die-van-de-bevestiging.

In 2017 herinnerde de American Society of Clinical Oncology (ASCO) iedereen eraan dat alcohol een risicofactor is voor
kanker. Te weinig mensen weten dit. Toch is 5 tot 6% van de nieuwe kankergevallen en van de sterfgevallen ten gevolge
van kanker direct gerelateerd aan alcoholgebruik. ASCO spoort iedereen aan om aan de rem te trekken: “Drink zo min
mogelijk. En als je niet drinkt, begin er dan niet aan.”
Het risico is evenredig met de hoeveelheid alcohol: matige en zware drinkers hebben een hoger kankerrisico. Maar eigenlijk loopt iedereen die geregeld drinkt, zelfs al is het maar een glaasje, gevaar. Wist u dat 10 gram alcohol – dat is één
glas, en geldt ook voor bier of wijn – het risico op slokdarmkanker met 30% verhoogt? En het risico op mond-keelholtekanker met 17%, borstkanker voor de menopauze met 5% en met 9% erna? In Frankrijk, waar de levensstijl vergelijkbaar
is met de onze, schat men dat bijna 80% van de slokdarmkankers, 20% van de colon- en rectumkankers en 17% van de
borstkankers veroorzaakt worden door de consumptie van alcohol.
Ter herinnering voor wie alcohol drinkt: het is belangrijk om minimaal om de andere dag een pauzedag inlassen. Ken
uw risico’s. De Tournée Minérale is er ook om uw bewustzijn te verhogen!
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Zon

Tips om uw huid te
beschermen
De Association of European Cancer Leagues, waarvan de Stichting lid is, publiceerde in april haar nieuwste
aanbevelingen voor de bescherming tegen uv-straling. Sommige zaken zijn nieuw, andere geven meer details,
maar hoe dan ook is het raadzaam om de volgende tips te handhaven als u uw risico op huidkanker wil
verminderen!
TEKST: CARINE MAILLARD

1. BLIJF OM 12 UUR ’S MIDDAGS UIT DE ZON

6. WEET HOE UW HUID REAGEERT OP DE ZON

2. ZOEK DE SCHADUW OP

7. VERTROUW OP DE UV-INDEX

3. DRAAG BESCHERMENDE KLEDIJ EN EEN ZONNEBRIL

8. GA NIET ONDER ZONNEBANK

En vermijd de warmste periode van de dag, doorgaans tussen 11 en 15 uur, maar dit kan per land
verschillen.

Vooral tijdens de warmste uren. Maar hou ook rekening met de weerkaatsing van uv-stralen, bijvoorbeeld
op het water, door het zand of door de sneeuw.

Bedek uw armen en benen. Kies voor dicht geweven
stoffen, die bieden meer bescherming. Draag een
hoed met een brede rand, om uw gezicht en hals in
de schaduw te houden, en een bril die uv-stralen absorbeert, om uw ogen te beschermen.

Heeft u rood haar, een lichte huid of sproeten?
Dan bent u gevoeliger voor zonnestralen.

U vindt de uv-index van de dag terug in bijvoorbeeld
het weerbericht. Hou er rekening mee dat uv-stralen reeds schadelijk zijn vanaf index 3.

De zonnebank verhoogt uw risico op huidkanker,
veroorzaakt vroegtijdige huidveroudering en beschadigt uw ogen. Er is geen ‘kleurtje’ gezond of
veilig. Zonnebanksessies bereiden uw huid ook niet
voor op de zon.

9. KEN UW HUID
4. GEBRUIK ZONNEBRANDCRÈME

Kies voor een kwalitatief product met een beschermingsfactor van minimaal SPF 30 en dat
bescherming biedt tegen uv-A- en uv-B-stralen.
Breng de crème 30 minuten op voorhand aan en
vervolgens om de twee à drie uur. Vergeet gevoelige
gebieden zoals oren en lippen niet. Opgelet: zonnebrandcrème alleen is niet voldoende. Combineer dit
met alle bovenstaande beschermingsmaatregelen.
Het op hebben van zonnebrandcrème wil ook niet
zeggen dat u langer in de zon kunt blijven.

5. VERGEET DE KINDEREN NIET

Bovenstaande maatregelen zijn een must voor kinderen. Maak hieromtrent geen compromissen. Hoe
jonger, hoe gevoeliger kinderen zijn voor uv-stralen.
Kinderen jonger dan zes maanden houdt u best helemaal uit de zon.

Onderzoek uw huid regelmatig. Let op of moedervlekken veranderen (qua kleur, vorm of grootte) en
of er nieuwe verschijnen. In geval van twijfel: raadpleeg uw arts..

Pas altijd op voor de zon, waar u ook bent. Thuis in de
tuin, tijdens een wandeling, op school, op het werk...
Niet alleen wanneer u op vakantie bent aan zee of in de
bergen!
Hoe meer u deze aanbevelingen respecteert, hoe meer u
uw risico op huidkanker vermindert!
Bron: www.europeancancerleagues.org
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Toekenning Sociale & Beauty Grants

2,2 miljoen euro ter ondersteuning
van patiënten en hun naasten
De Sociale Grants bestaan al sinds 2013, maar nieuw dit jaar zijn de Beauty Grants, bedoeld om het welzijn van
mensen met kanker te verbeteren. Dankzij onze donateurs kon de Stichting tijdens de prijsuitreiking van 17 april
in totaal 2,2 miljoen euro toekennen aan projecten gericht op de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten.
TEKST: CARINE MAILLARD

S

tichting tegen Kanker wil
wetenschappelijk
onderzoek
financieren, maar ook initiatieven steunen die voorzien in de
sociale en psychologische behoeften
van patiënten en hun naasten. Na
zelf verschillende sociale acties te
hebben georganiseerd op het terrein,

verandert de Stichting geleidelijk
haar werkwijze. Dr. Didier Vander
Steichel, algemeen directeur legt uit:
“Ons uiteindelijke doel is om projecten
te financieren in plaats van te organiseren. En dit om twee redenen. Ten eerste
weten de verenigingen die we financieel
ondersteunen beter wat de sociale en
welzijnsbehoeften van hun patiënten zijn
dan wij. Bovendien hebben we noch de
roeping, noch de middelen om een antwoord te bieden op alle behoeften. Door
– zoals we met onze Sociale en Beauty
Grants doen – pilootprojecten een kans
te geven, in samenwerking met actoren
op het terrein, zorgen we voor die broodnodige eerste impuls. Vervolgens kunnen
de projecten een plek krijgen in het zorgtraject van de patiënt. Het ‘startkapitaal’
geeft de initiatiefnemers de kans om de
nodige structurele middelen te vinden om
hun activiteiten voort te zetten.”

Sociale Grants 2017: een budgetverdubbeling!

Professor Van Cutsem, voorzitter van de
raad van bestuur van de Stichting: “Niemand
verdient het om kanker te krijgen, maar patiënten verdienen het wel om een zo lang en
goed mogelijk leven te leiden.”
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“Niemand verdient het om kanker te
krijgen, maar patiënten verdienen het
wel om een zo lang en zo goed mogelijk leven te leiden", zei professor Van
Cutsem, een van de twee voorzitters van de raad van bestuur van de
Stichting, tijdens de ceremonie. Dit is

precies waarom we de in 2013 de Social Grants creëerden, met de steun
van wijlen dr. Eddy Maes, die zich
zeer bewust was van de sociale problemen waarmee mensen met kanker
te maken krijgen. Hij wilde een procedure opzetten op basis van een
strenge selectie door een onafhankelijke jury. Die procedure hanteren we
nog steeds. Sinds 2013 wordt er om
de twee jaar een oproep gelanceerd
richting actoren en verenigingen op
het terrein die het sociaal welzijn
van patiënten willen verbeteren. Een
onafhankelijke jury evalueert de ingestuurde dossiers en selecteert uit alle
projecten die voldoen aan de selectiecriteria de meest veelbelovende. De
jury beraadt zich ook over het bedrag
dat aan elk project wordt toegewezen,
op basis van de gedetailleerde begroting van elke aanvrager. Dr. Didier
Vander Steichel: “Het totaalbedrag dat
we aan deze projecten kunnen toekennen, is sinds 2013 fors toegenomen. Er is
zelfs sprake van een verdubbeling, van
ongeveer 500 000 euro toen tot bijna een
miljoen euro vandaag!”

Speciale prijzen

Sinds de dood van dr. Maes in 2015
besloot de Stichting dat het door de

DOSSIER GRANTS

initiatieven lanceren die aansluiten op
de behoeften van patiënten. We ontdekten bijvoorbeeld dat er veel vragen rijzen
rond kanker en seksualiteit, maar we
hadden niet echt een team om daar dieper op in te gaan. Dit alles zal nu dus
wel mogelijk zijn, dankzij de Grant van
Stichting tegen Kanker.”

Dr. Didier Vander Steichel, algemeen directeur van de stichting: “Het totaalbedrag dat
we kunnen toekennen aan sociale projecten
is verdubbeld sinds 2013 en bedraagt nu
bijna een miljoen!”

jury hoogst gerangschikte project
een extra prijs krijgt toegekend: de
‘Dr. Eddy Maes-prijs’. In 2017 ging
die ereprijs naar het Grand Hôpital
de Charleroi. Het ziekenhuis ontving
een Grant van 100 000 euro van de
Stichting voor de voortzetting en de
verdere ontwikkeling van hun welzijnscentrum Maison du Mieux-Être.
Verantwoordelijke Anne Humblet
vertelde tijdens de ceremonie welke
projecten er binnen deze structuur
reeds waren ontwikkeld. In het Maison du Mieux-Être worden patiënten
persoonlijk ontvangen, vinden ze een
luisterend oor en kunnen ze deelnemen aan allerlei workshops: koken,
kunsttherapie,
schoonheidsverzorging, yoga, nordic walking... en dat
individueel of in groep. “De deelnemers betalen een symbolisch bedrag van
€ 2 per activiteit. Alle workshops worden geleid door getrainde vrijwilligers,
met de juiste skills en competenties om
patiënten te begeleiden”, aldus Anne
Humblet. Dr. Vincent Verschaeve,
een van de oncologen verbonden aan
het centrum, benadrukt hoe belangrijk de steun van de Stichting is. “Zo
kunnen we enkele zeer succesvolle activiteiten voortzetten die we eerder niet
breed genoeg konden aanbieden, zoals
de kookworkshops en kunsttherapie.
Verder willen we de opleiding van onze
vrijwilligers nog verbeteren en nieuwe

“ Kankerbehandelingen hebben vaak vervelende
bijwerkingen die
het uiterlijk van de
patiënt permanent
beïnvloeden. “
Nieuw centrum voor een nieuwe
structuur

De andere prijs, uitgereikt namens
de vrijwilligers van de Stichting,
werd toegekend aan professor
Marie-Elisabeth Faymonville, voor
de ontwikkeling van het welzijnscentrum OASIS (Ouverture,
Aide, Sourire, Information, Sérénité)
in de gloednieuwe gebouwen van
het oncologisch centrum in het CHU
Sart-Tilman in Luik. Dit centrum is
opgericht om de diensten voor sociale
en psychologische ondersteuning al
dan niet opgezet binnen verschillende
afdelingen (chirurgie, radiotherapie,
medische oncologie, gynaecologie,
gastro-enterologie…) te centraliseren
en stroomlijnen, zodat ze toegankelijk zijn voor alle kankerpatiënten.
Patiënten kunnen er terecht voor
schoonheidsverzorging, een nieuwe
snit, psychologische ondersteuning,
fysiotherapie, yoga, stretching, relaxa-

tie, zelfhypnose, massages… Kortom:
diensten en activiteiten gericht op
hun welzijn. Zodat ze hun batterijen
weer even kunnen opladen, met de
hulp van verpleegkundigen die hun
behoeften en verlangens correct kunnen beoordelen, en hen indien nodig
kunnen doorververwijzen naar de
juiste persoon. Naast deze twee specifieke projecten ontvingen 22 andere
laureaten verspreid over het land in
2017 een Social Grant. Samen delen
ze een enveloppe van bijna één miljoen euro: 966 000 euro om precies te
zijn!

Nieuw: de Beauty Grants!

Kankerbehandelingen hebben vaak
vervelende bijwerkingen die het uiterlijk van de patiënt tijdelijk – en
soms zelfs permanent – beïnvloeden.
Het verlies van hoofdhaar, wimpers,
wenkbrauwen, een vale teint, littekens of zelfs amputaties… Allemaal
zaken waarmee men moet leren
leven… Maar dat is niet altijd even
gemakkelijk! De Stichting is zich
hiervan bewust en erkent hoe belangrijk het is voor patiënten om zichzelf
in een spiegel te herkennen. Daarom
nam de Stichting tegen Kanker in

Professor Pierre Coulie, voorzitter van de
raad van bestuur van de Stichting: “Het
volstaat niet om de ziekte en de behandelingen te doorstaan. Men moet zichzelf en zijn
plekje in de wereld weer vinden.”
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“ Het volstaat niet
om de ziekte en de
behandelingen te
doorstaan. Men
moet zichzelf en zijn
plekje in de wereld
weer vinden. “
Het team van Grand Hôpital de Charleroi ontving de ‘Dr. Eddy Maes-prijs’ voor de voortzetting en
de verdere ontwikkeling van het welzijnscentrum Maison du Mieux-Être.

1990 het initiatief om schoonheidsen welzijnszorgen te organiseren
voor kankerpatiënten. Dit programma, Goed verzorgd, beter gevoel, was
maar mogelijk dankzij de steun van
onze donateurs en een fantastisch
team van vrijwillige schoonheidsconsulenten. De nieuwe benadering
heeft geleid tot een discipline die we
nu onco-esthetiek noemen en die geleidelijk een onderdeel is geworden
van het ziekenhuislandschap. Omdat
schoonheids- en welzijnszorgen zowel fysiek als psychologisch een steun

zijn voor mensen met kanker. Veel
ziekenhuizen hebben ondertussen
gelijkaardige initiatieven gelanceerd.
Om dubbel werk te voorkomen en
de fakkel langzaam over te dragen,
vormde de Stichting tegen Kanker
het programma Goed verzorgd, beter gevoel om in de Beauty Grants.
Het doel van deze projectoproep is
onco-esthetische projecten financieel
ondersteunen die ziekenhuizen met
een oncologisch zorgprogramma
binnen hun muren willen opzetten,
zodat de diensten gratis kunnen
worden aangeboden aan patiënten
en ze een integraal onderdeel vormen van hun zorgtraject. De firma
La Roche-Posay stelt haar schoonheidsproducten hiervoor gratis ter
beschikking.

Meerjarige ondersteuning

De Prijs van de Vrijwilligers werd toegekend
aan professor Marie-Elisabeth Faymonville,
voor de ontwikkeling van het welzijnscentrum
OASIS in het CHU Sart-Tilman in Luik.
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In totaal kende de Stichting meer dan
1,2 miljoen euro toe aan 26 Belgische
projecten. De selectieprocedure voor
de Beauty Grants is dezelfde als voor
de Sociale Grants: een onafhankelijke
jury samengesteld uit deskundigen
bestudeert de ingediende projecten
en selecteert de laureaten. Er zijn
twee formules: ofwel een vrije aanvraag op basis van een specifiek
project binnen een ziekenhuis, of
een project gefinancierd door Stichting tegen Kanker in samenwerking

Phillip Debruyne vertegenwoordigt het
centrum voor kunsttherapie van het AZ
Groeningen in Kortrijk, dat dankzij de Sociale
Grant van de Stichting ontwikkeld en geïntegreerd zal worden in het welzijnscentrum.

met de Mimi Ullens Foundation. In
dat laatste geval verbindt het ziekenhuis zich ertoe om een professionele
schoonheidsspecialiste aan te werven
en twee lokalen beschikbaar te stellen in het dagziekenhuis. De Grant is
dan bedoeld om de helft van de personeelskosten te betalen en de twee
lokalen in te richten. De financiering
loopt over een periode van twee tot
vijf jaar, zodat de initiatiefnemers
voldoende tijd hebben om de nodige
structurele middelen te vinden.

DOSSIER GRANTS

De meeste van deze projecten zijn nog
niet gelanceerd, maar hun namen
zijn veelzeggend: ‘Verzorgd, verwend,
verdiend’, ‘Head in the Cloud, Feet on
the Ground’, ‘Le Temps d’un Instant’…
“Kanker overwinnen, draait om zoveel
meer dan de ziekte en de behandelingen
doorstaan. Een kankerpatiënt moet zichzelf en zijn plekje in de wereld weer vinden.
Deze projecten dragen eraan bij”, aldus
professor Pierre Coulie, voorzitter van
de raad van bestuur van de Stichting,
samen met professor Eric Van Cutsem.
De Beauty Grants – en dus het bestaan van deze initiatieven – zijn maar
mogelijk dankzij de steun van onze
donateurs. Van harte bedankt daarvoor, vanwege de Stichting en namens
alle patiënten die er baat bij hebben! n

Het UZ Gent kan
dankzij een Beauty
Grant van 75 000 euro
kankerpatiënten
helpen om zich
beter te voelen.

Het team van het UZ
Dinant Godinne UCL
Namur kan dankzij
de Beauty Grant de
structuur neerzetten
voor het project ‘Sur la
pointe des doigts’, ten
voordele van kankerpatiënten.

U vindt alle laureaten van deze Grants
op www.kanker.be

Wetenschappelijke Grants: 275 ingediende dossiers!

Begin januari lanceerde de Stichting een nieuwe oproep voor wetenschappelijke projecten richting Belgische universiteiten en ziekenhuizen. Kandidaat-onderzoekers werden uitgenodigd om een korte presentatie (intentieverklaring)
in te dienen van het onderzoeksproject dat ze samen met hun team willen ontwikkelen in de komende twee tot vier
jaar. De oproep was opnieuw een succes: er werden maar liefst 275 kwalitatief hoogstaande dossiers ingediend, waarvan 133 in de categorie fundamenteel onderzoek en 142 met betrekking tot translationeel en klinisch onderzoek. De
behandelde onderwerpen zijn zeer uiteenlopend, van het ontcijferen van de resistentiemechanismen van kankercellen tegen behandelingen, tot nieuwe immunotherapeutische benaderingen, de ontwikkeling van biomarkers, de
combinatie van gerichte therapieën en chemotherapie enzovoort. De Belgische onderzoekers lieten andermaal zien
hoe ze, door buiten-de-doos te denken, kanker op alle fronten proberen aan te vallen. Dankzij de vrijgevigheid van
onze donateurs helpt de Stichting tegen Kanker hen daarbij!
De volgende stap in de selectieprocedure
Vijf leden van de wetenschappelijke raden analyseren en evalueren alle ingediende projecten. De dossiers worden
verdeeld over de verschillende juryleden naargelang hun expertise en om eventuele belangenconflicten uit te sluiten. Tijdens het schrijven van dit artikel vond de preselectie plaats. Ongeveer 50% van de dossiers werd weerhouden.
Aan deze onderzoeksteams wordt nu gevraagd om hun project in detail te presenteren. Elk project wordt vervolgens
opnieuw geanalyseerd door de Belgische jury én door drie buitenlandse experts. Een arbeidsintensief en lang, maar
noodzakelijk proces om de beste onderzoeksprojecten objectief te selecteren. De resultaten van de definitieve selectie
zijn in december bekend.
Wordt vervolgd!
Patricia Servais, PhD, Manager Wetenschappelijke Grants
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De e-sigaret: een hulpmiddel
om te stoppen met roken?
Sinds e-sigaretten verkrijgbaar zijn, veroorzaken ze heel wat ophef. Pleitbezorgers zien het als een
manier om bepaalde risico’s van gewone sigaretten te verkleinen en als hulpmiddel om te stoppen met
roken. Tegenstanders maken zich juist zorgen over mogelijke negatieve gevolgen op lange termijn en
zijn bang dat de e-sigaret de weg vrijmaakt naar roken, vooral onder jongeren.
TEKST: SUZANNE GABRIELS - EXPERT IN TABAKPREVENTIE

E

r rijzen veel – en almaar meer! –
vragen rond de e-sigaret. Maar
waar hebben we het precies over?
De e-sigaret, of elektronische sigaret,
is een apparaatje dat bestaat uit een reservoir, een verstuiver, een batterij en
een mondstuk. In het reservoir zitten
ogenschijnlijk onschadelijke stoffen,
zoals propyleenglycol en/of plantaardige glycerine, eventuele aroma’s (munt,
honing, pistache, of zelfs een ‘tabakssmaak’), andere additieven en soms
nicotine.
De eerste modellen leken sterk
op een sigaret, de nieuwe modellen onderscheiden meer. Ze
zorgen ook voor een krachtigere en
efficiëntere verspreiding van de eventueel aanwezige nicotine. (Lees meer
op www.tabakstop.be/e-sigaret).

Minder schadelijk

Volgens de huidige kennis, is het vrij
zeker dat e-sigaretten minder schadelijke en kankerverwekkende stoffen
bevatten dan gewone sigaretten. Bij
een e-sigaret wordt er wel damp ge14 WWW.KANKER.BE

produceerd, maar is er geen sprake
van verbranding. En het is juist door
verbranding dat er chemische stoffen vrijkomen, zoals koolmonoxide,
formaldehyde en benzeen. Die stoffen
verhogen het risico op kanker en op
hart- en vaatziektes. Omdat de e-sigaret relatief kort op de markt is, zijn er
echter – in tegenstelling tot sigaretten
– nog niet veel studies gedaan naar de
mogelijke langetermijneffecten.
Begin dit jaar stond in een wetenschappelijke publicatie (1) dat
e-sigaretten die nicotine afgeven DNAschade veroorzaken in de longen, het
hart en de blaas van muizen. Schade
die aanleiding kan geven tot blaas- en
longkanker. Hetzelfde effect werd
in vitro waargenomen in menselijke
long- en blaascellen. Het gaat echter
om laboratoriumstudies op muizen en
in omstandigheden die niet erg dicht
bij de realiteit liggen. Het onderzoek
was na publicatie ook onderhevig aan
tal van kritieken. De resultaten van deze studies moeten dus nog bij mensen
worden bevestigd, of juist niet.

Roker of niet-roker?

Gezien het gebrek aan studies over
de mogelijke schadelijke effecten
op lange termijn, is de aanbeveling
momenteel om het gebruik van esigaretten te beperken tot de korte of
middellange termijn. Uiteraard is het
ook de bedoeling dat de roker daarna
niet opnieuw begint met roken. De
strijd tegen roken, blijft prioritair. Voor
sommige mensen is een minder schadelijk alternatief gebruiken, zoals een
e-sigaret, een eerste stap. Echte ondersteuning, via tabakologen, kan helpen
om de overgang te maken naar een leven zonder tabak – en zonder e-sigaret.
Tabakologen zijn de belangrijkste bron
van betrouwbare informatie, wat men
niet kan zeggen van de berichten die
worden verspreid via tabaksfabrikanten of fabrikanten van e-sigaretten.` n

Referenties:
(1). PNAS January 29, 2018. 201718185;
published ahead of print January 29, 2018.
https://doi.org/10.1073/pnas.1718185115

De e-sigaret: voor wie? Waarom?
De aanbevelingen van Stichting tegen Kanker zijn als volgt:

Rookt u niet?

- Begin er dan ook niet mee. Of het nu gaat om een e-sigaret of een gewone sigaret.

Rookt u?

- Probeer te stoppen.
- Lukt dit niet alleen? Raadpleeg dan een tabakoloog. Hij of zij kan u helpen met het vinden van een methode die bij u
past. (Al dan niet met de hulp van geneesmiddelen.)
- Werkt dit niet, dan kan een e-sigaret u misschien helpen om de hoeveelheid nicotine af te bouwen en uiteindelijk
helemaal te stoppen met roken.
- Momenteel weten we dat de risico’s van vapen minder schadelijk zijn dan het roken van tabak.
- De slechtste optie is ‘gewone’ sigaretten blijven roken.

Een rookvrije generatie,
dat is pas een streefdoel!
Elke week beginnen in België honderden kinderen te roken. Confronterend, niet? Daarom heeft Stichting
tegen Kanker samen met 8 andere organisaties de nieuwe beweging “Generatie Rookvrij” opgestart.
TEKST: SUZANNE GABRIELS

W

e willen een samenleving
waar niemand nog (over)
lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken. Een samenleving
waar ouders hun kinderen rookvrij
kunnen laten opgroeien en jongeren niet meer beginnen met roken.
Een samenleving waar kinderen beschermd worden tegen tabaksrook
en tegen de verleiding om verslaafd
te raken aan tabak. Zo creëren we
een eerste rookvrije generatie. Want
kinderen en jongeren hebben het
recht om rookvrij op te groeien.

Waarom?

Kinderen en jongeren spiegelen zich
aan figuren waar ze naar opkijken.
Ze kopiëren hun gedrag. Als kinderen of jongeren (jong)volwassenen
zien roken, dan wekt dit de indruk
dat roken een normaal en aangenaam onderdeel van het leven is, in
plaats van een dodelijke verslaving.
Zien roken, doet roken. Daarom wil
“Generatie Rookvrij” zoveel mogelijk

omgevingen, waar veel kinderen komen, rookvrij maken. Zo corrigeren
we bij kinderen het idee dat roken
oké is. Zo maken we rookvrij tot de
nieuwe norm. Het is een strategie
die er mee voor zorgt dat kinderen
en jongeren van de sigaret afblijven.
Het maakt hen weerbaarder om later
niet zelf te gaan roken.

Zien roken, doet roken

Tabaksrook in een gesloten ruimte
is veel schadelijker dan in een open
ruimte. De tabakswetgeving verbiedt roken in gesloten openbare
ruimten: bibliotheken, sporthallen,
cafés enzovoort, en regelt waar
mensen niet meer mogen roken.
Wat je dan nog vaak ziet, is dat buiten, vlak voor de inkomhal van een
openbaar gebouw, langs de kant van
een voetbalveld of op een speelpleintje gerookt wordt, voor de ogen van
kinderen en jongeren. Daar willen
we nu iets aan gaan doen, want zien
roken, doet roken.
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Een veiligere en aangenamere
omgeving
Rookvrije omgevingen zijn plaatsen
waar kinderen en jongeren zich veilig en gezond kunnen amuseren: weg
met de vieze rook, weg met het risico
op brandwonden of peuken die door
kinderen worden opgepakt en in de
mond gestopt. Vrienden ontmoeten
of samen ravotten en sporten is ook
fijn in een rookvrije omgeving.

Een positief effect op ieders
gezondheid

Eens verslaafd is het erg moeilijk om
te stoppen. Een roker leeft gemiddeld
zes tot negen jaar minder lang. Roken

zorgt niet alleen voor minder levensjaren, maar ook voor minder gezonde
levensjaren. Niet beginnen met roken heeft dus alleen maar positieve
gevolgen.
Door locaties of evenementen rookvrij te maken, laten we rokers ook
stilstaan bij hun rookverslaving.
Rookvrije omgevingen leiden tot
een toename van ernstige stoppogingen door rokers. U kan dit
actief mee helpen ondersteunen.
Zonder hen te stigmatiseren. De
meeste rokers willen trouwens zelf
stoppen en zien het niet zitten dat
hun eigen kinderen gaan roken. n

Hoe kunt u “Generatie Rookvrij” ondersteunen?

Iedereen kan meehelpen aan
“Generatie Rookvrij”. Print bijvoorbeeld onze poster uit en kleef
hem op uw raam.
Wilt u dat uw sportclub of de
jeugdbeweging van uw kind of
kleinkind een rookvrije plek
wordt?
Surf snel naar
www.generatierookvrij.be
en vind daar informatie, hulp,
poster, flyers, enzovoort.

ONDERZOEK

Behandelingen tegen longkanker

Nieuwe doorbraak in
immunotherapie
Klassieke behandelingen tegen longkanker combineren – per geval verschillend – chirurgie, chemotherapie en
radiotherapie. De American Society of Clinical Oncology (ASCO) heeft dit therapeutische arsenaal uitgebreid
met immunotherapie.
TEKST: CARINE MAILLARD

D

e aanbeveling van ASCO ligt in lijn
met een beslissing die onze Belgische minister van Volksgezondheid
nam in mei 2017. De minister keurde,
onder specifieke medische voorwaarden,
de terugbetaling goed van pembrolizumab (immunotherapie) nuttig voor de
behandeling van bepaalde vormen van
longkanker. Het grote voordeel is dat deze
behandeling bij meer patiënten met deze
vorm van kanker aanslaat: 45% reageert
op immunotherapie, vergeleken met
slechts 28% op chemotherapie. Bovendien
veroorzaakt immunotherapie minder bijwerkingen dan chemotherapie.
Immunotherapie heeft zijn efficiëntie al
bewezen bij verschillende vormen van
kanker, waaronder Hodgkin-lymfoom,
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nierkanker en melanoma (een agressieve vorm huidkanker). De laatste
generatie immunotherapie wordt sinds
2015 ingezet tegen sommige vormen
van longkanker die tijdens of na chemotherapie vorderen. Sinds 2017 beveelt
ASCO immunotherapie aan voor zowel
de eerstelijns- (dus als eerste stap in de
behandeling) als de tweedelijnsbehandeling (bijvoorbeeld na chemotherapie)
van bepaalde gevorderde longkankers.
Immunotherapie biedt bemoedigende
perspectieven voor de behandeling van
verschillende vormen van kankers. Klinische studies zijn aan de gang en in de
toekomst zal men immunotherapie
mogelijk ook voor andere indicaties
overwegen. n

ONDERZOEK

Chemotherapie en zwangerschap

Wel of niet doen?
De strijd tegen kanker gaat vaak gepaard met chemotherapie. En soms krijgt iemand die zwanger is de
kankerdiagnose. Kunnen toekomstige mama’s chemotherapie krijgen? En is dit nu wel of niet schadelijk voor
de baby?
TEKST: CARINE MAILLARD

N

aast de angst en onzekerheid
die een kankerdiagnose sowieso met zich meebrengt, is het
voor zwanger mama’s ook nog eens
onduidelijk of ze de best mogelijke
behandeling kunnen krijgen. Chemotherapie verspreidt zich via het bloed.
Bij de mama’s rijst de vraag dan al
snel of een kankerbehandeling de ongeboren baby kan schaden en of het
niet beter is om de zwangerschap af te
breken en zich te concentreren op de
strijd tegen de ziekte.
Om meer te weten te komen, bestudeerde een team van het UZ Leuven de
mogelijke invloed van chemotherapie
op de foetus. De studie werd uitgevoerd
in samenwerking met Jorine de Haan
(VUmc, Nederland), onder leiding van
professor Frederic Amant, een gynaecoloog, oncoloog en onderzoeker die
voor zijn onderzoek financiële steun
ontving van Stichting tegen Kanker.

Chemo onder het vergrootglas

Er zijn niet veel wetenschappelijke studies over de impact van chemotherapie
en andere kankerbehandelingen op
het ongeboren kind. Dit maakt de
studie van professor Amant eens zo
belangrijk. Dankzij de resultaten kunnen artsen zwangere vrouwen beter
adviseren en kunnen toekomstige
moeders een meer weloverwogen beslissing nemen.

Het onderzoeksteam volgde tussen 1996
en 2016 in totaal 1700 zwangere vrouwen
met kanker, en bestudeerde de ontwikkeling van baby’s die na twaalf weken
zwangerschap aan chemotherapie
werden blootgesteld. De onderzoekers
vergeleken het ziekteverloop van deze
groep met vrouwen die kanker hadden
en niet zwanger waren. Daarnaast analyseerden ze de ontwikkeling van hun
baby’s en van baby’s van moeders die
geen kanker hadden en niet in behandeling waren.
Van de mama’s in behandeling
kreeg een aantal de gebruikelijk chemotherapieën
tegen
borstkanker
(anthracyclines, taxanen, platinaverbindingen), anderen een behandeling met
monoklonale antilichamen (trastuzumab) tegen een specifieke borstkanker,
of met βinterferonen, een geneesmiddel dat gebruikt wordt om het
immuunsysteem te stimuleren. Ten
slotte ondergingen sommige moeders
een operatie en andere radiotherapie.

Lager geboortegewicht snel weer
ingehaald

Het belangrijkste verschil was het
aantal baby’s met een laag geboortegewicht: 40% van de baby’s die in
utero aan chemotherapie werden blootgesteld, had een laag geboortegewicht.
Desalniettemin haalden deze baby’s deze achterstand snel in en schommelde

hun gewicht na enkele maanden weer
rond normale waarden (50e percentiel).
Ze werden dus sneller zwaarder dan de
andere baby’s.
Op cognitief en gedragsvlak was er
geen verschil tussen beide groepen,
en hetzelfde gold voor de hartfunctie
en het gehoor. Ten slotte bleek ook de
algemene gezondheid vergelijkbaar:
het aantal ziekenhuisopnames en het
voorkomen van kinderziektes kwam in
beide groepen overeen.

12 weken zwangerschap

De resultaten van de studie zijn bemoedigend. De eerste 12 weken van
de zwangerschap is chemotherapie
nog steeds niet aangewezen. In deze
periode worden alle organen gevormd
en is de foetus erg gevoelig. Is chemotherapie toch noodzakelijk, dan wordt
de zwangerschap bij voorkeur afgebroken. Maar, volgens wat we nu weten,
kunnen vele en zelfs zware therapieën
veilig worden toegediend aan vrouwen die ten minste 12 weken zwanger
zijn. Deze toekomstige mama’s hoeven
dus niet te kiezen tussen hun behandeling en hun baby, en kunnen het
best mogelijke behandeltraject volgen,
zonder zich extra zorgen te moeten
maken over hun ongeboren kind. n
Bron : http://www.nejm.org/doi/full/
10.1056/NEJMoa1508913#t=article
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Levensloop

De Stichting steekt Vechters
hart onder de riem
Levensloop brengt Vechters en hun naasten samen. Doe mee!
TEKST: CARINE MAILLARD

E

lke editie van Levensloop wordt
georganiseerd door een comité van vrijwilligers uit de
stad of regio waar de Levensloop
plaatsvindt. Hun bijeenkomsten
zijn meteen ook een gelegenheid
om nieuwe, hechte vriendschappen te smeden, versterkt door dat
ene gemeenschappelijke doel: kankerbestrijding. Voor Vechters is
Levensloop ook een gelegenheid
om andere Vechters te ontmoeten,
alsook artsen, verpleegkundigen
en psychosociale hulpverleners die
persoonlijk hun steentje bijdragen.
In de zeven jaar dat Levensloop bestaat in België hebben meer dan
250 000 deelnemers 15 miljoen euro
ingezameld, waarvan bijna vier miljoen in 2017 alleen. Een ongelooflijk

resultaat waarvoor bedankt en… gefeliciteerd!

Ondersteuning van lokale acties

Stichting tegen Kanker besloot om
vanaf dit jaar een deel van de opbrengsten van Levensloop lokaal
te investeren, in de regio waar de
Levensloop wordt georganiseerd.
Daartoe creëerde de Stichting de Levensloop Grants, bedoeld om reeds
lokale projecten ter verbetering van
het welzijn van patiënten en hun
naasten financieel te ondersteunen.
Hulpverleners kunnen ons via een
online platform een beschrijving
sturen van hun initiatief. Een onafhankelijk panel van experts en
patiënten zal de ingestuurde projecten bestuderen.

Levensloop-comité informeert

Het is de bedoeling dat de lokale organisatiecomités potentiële deelnemers
tijdens de eerstvolgende Levensloop
informeren over de nieuwe aanvragen voor de Levensloop Grants.
Voor alle edities van Levensloop georganiseerd in de zomer kunnen
initiatiefnemers hun project aanmelden vóór 20 augustus. Voor alle edities
die na die datum plaatsvinden, kan
men aanvragen insturen tussen 20
augustus en 31 december. n
Organiseert u acties bedoeld om
het welzijn van Vechters en hun
naasten te verbeteren? Dien uw
verzoek om financiële steun in via
www.levensloop.be/grants.

Wilt u een Levensloop organiseren?

Levensloop is in de eerste plaats een feestelijk evenement, georganiseerd door een comité van vrijwilligers, dat iedereen
bijeenbrengt die kankerpatiënten en hun naasten wil steunen, en fondsen wil werven voor onderzoek in de strijd tegen
kanker. Het is ook een lokaal evenement, waar leden van een plaatselijke vereniging, sportclub, collega’s, familieleden en
vrienden een team vormen en elkaar 24 uur lang al wandelend of lopend aflossen. Deze teams organiseren ook zelf acties
om fondsen te werven, of laten zich de dag van de estafette sponsoren. www.levensloop.be

Levensloop internationaal

De Belgische edities van Levensloop maken deel uit van de internationale Relay for Life. Elk deelnemend land draagt een
klein deel van de opbrengsten af aan het Global Health-programma van de American Cancer Society voor de financiering
van kankerbestrijding in kansarme landen. Zo heeft Relay for Life akkoorden met farmaceutische bedrijven gesloten om
chemotherapiebehandelingen gratis of tegen kostprijs te distribueren in zes Afrikaanse landen.
Lees meer op www.levensloop.be/wat-levensloop.
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Global Heroes of Hope

Geef niet op!

KERS

N E
PE

1987,

Moed is besmettelijk! Het verhaal horen van een Vechter, een persoon die kanker heeft of heeft gehad, of
ervaren hoe de steunbetuigingen van naasten Vechters kracht geven, kan anderen helpen die door de ziekte
zijn getroffen. Daarom willen we hun ervaringen delen.
TEKST: CARINE MAILLARD

Ze worden Global Heroes of Hope genoemd. Een naam afkomstig van het Amerikaanse initiatief dat zich ondertussen wereldwijd
heeft verspreid: Relay for Life, in ons land bekend als Levensloop. De Heroes kunnen Vechters zijn, of mensen die hen hebben geholpen. In elk geval is het de filosofie van Levensloop om hun vechtlust te stimuleren en om de andere vechters en hun naasten
ma
maman,
à l’âge
de
te steunen.
We beginnen
onze
nieuwe portretreeks met Marie-Frédérique en Maarten.

Marie-Frédérique: “De kracht
van liefde en vriendschap”

Maarten: “Het zijn niet de zieken die moeten vechten!”

Voor Marie-Frédérique is kanker een familieverhaal. Haar
grootmoeder stierf in 1987 aan
borstkanker.
Niet veel later kreeg haar moeder
op 55-jarige leeftijd te horen dat ze
longkanker had. Uiteindelijk was
ook Marie-Frédérique (MF voor de vrienden) aan de beurt. Op
haar 44ste viel de diagnose: borstkanker. “Ik kan niet zeggen
dat ik uit de lucht viel. Ook mijn man begreep de teneur van
het telefoongesprek meteen. Ik keek hem aan en dacht: het
komt goed.”

Want ondanks de zware behandelingen, de vermoeidheid,
een borstamputatie
haaruitval vertelt ze iedereen die het
t informée
que j’avais en
plusieurs
wil horen: “Je hebt het recht om een mooi leven te leiden,
que le ciel m’est tombé sur la
om te werken, aan je verplichtingen te voldoen. Je hebt het
ui comprenait
exactement
la en vol littekens. Om te blijrecht om mooi
te zijn, zelfs kaal
ven
lachen,
huilen,
dansen,
zingen
s yeux en pensant : « ÇA VA en van anderen en jezelf
te houden! Om te leven! Zet je leven niet ‘on hold’ omdat je
ziek bent...”

Haar omgeving was een echte zuurstofbron: “Toen ik erg was
doorest
de ziekte,
had ikà
het geluk dat er een groep buiboliqueverzwakt
féminine
TERRIBLE
tengewone mensen me omringde, vrienden die zeiden ‘Weet
se n’a pas suffisamment de
je, MF, zeg het gewoon als het niet gaat!’ En om te worden
gezien als Vechter, dat voelde goed.” Alsof de liefde en vriendschap
in deze
periode de kracht gaven om de ziekte het
plus dire
la haar
même
chose,
hoofd te bieden.”

borstkanker had.

Maarten heeft geen kanker, maar
wordt al sinds zijn geboorte omringd door familieleden die de
diagnose te horen kregen. Toen
hij tien jaar was, vertelde zijn
tante Mieke dat ze ‘opnieuw een
bobbel voelde in haar borst’. ‘Opnieuw’, omdat Mieke al eerder

De tien jaar daarna volgde hij het gevecht van zijn tante op de
voet. Tante Mieke stierf uiteindelijk in 2013. Een donker jaar
voor de jonge man die hij toen was. Eerder in 2013 stierf zijn
grootvader al, daarna Mieke, en toen kreeg zijn eigen mama
te horen dat ze kanker had.
Een andere tante was ook in behandeling. Twee jaar later, in
2015, bleek zijn beste vriend Arno, 19 jaar oud, botkanker in de
knie te hebben. Vandaag zijn zijn moeder en zijn tante in orde.
En Arno gelukkig ook. Ze moesten allemaal zware behandelingen ondergaan, maar die waren gelukkig succesvol.
Omdat de ziekte hem niet leek los te laten, besloot Maarten
samen met zijn universiteit om de schouders onder Levensloop Kortrijk en Brugge te zetten. Hij wil ook getuigen dat het
mogelijk is om van kanker te genezen. De ziekte als een estafette van hoop, die ook Levensloop heet. n

s,

Wilt u meer weten over het verhaal van Marie-Frédérique en Maarten? www.levensloop.be

travailler, à répondre à vos
ême chauve et couturés de
aimer !
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Levensloop Ronse

Terug van weggeweest
Het weer zat wederom niet mee, maar desondanks was het enthousiasme groot: meer dan 1850 deelnemers
en een hele menigte feestvierders kwamen de 63 Vechters een hart onder de riem steken. Karolien Devos,
regiocoördinatrice van Stichting tegen Kanker, vertelt.
TEKST: SANDRA GYLES

K

arolien Devos: “Het was een onvergetelijk event. Alhoewel ik
weet hoe warm de Ronsenaren
zijn, stond ik echt van versteld van hun
inzet, niet alleen de dag zelf, maar ook
in de weken en maanden voorafgaand
aan het event. Vaak zie je dat teams op
voorhand acties organiseren om extra
geld in te zamelen. Maar in Ronse heeft
echt elk team dat gedaan. Een fietstocht, een golftoernooi, push-ups op de
Grote Markt, een bonte avond… Die
betrokkenheid van iedereen – ook van
de fantastische meter en peter: hockeyspeelster Alex Gerniers en voormalig
judoka Harry Van Barneveld. Dat was
echt impressionant.

De locatie was eveneens bijzonder. De
meeste Levenslopen vinden plaats op
een sportterrein, een open ruimte of
het strand. Iets dat met sport te maken
heeft. Levensloop Ronse daarentegen
ging door in een oude ververij, een
vroeger fabrieksterrein, dat nu een
cultuurcentrum is. Dat industriële aspect gaf er ongetwijfeld een speciale en
unieke sfeer aan, zeker ’s nachts.
De Vechters zijn enorm verwend
geweest. Ze genoten van een
driegangendiner en er werd ook een
fototentoonstelling aan hen opgedragen. Fotografe Anneke Kestelijn
portretteerde 31 Vechters. Elke foto
werd genomen aan de voordeur van

Een nieuwe Levensloop in Charleroi

Charleroi, een Waalse broedplaats voor verengingen, organiseert op 6 en
7 oktober de eerste editie van Levensloop Charleroi. Plaats van afspraak is
Place de la Digue, in het centrum van de stad, waar de Karolingers iedereen
met open armen zullen ontvangen. De stad Charleroi staat bekend om haar
solidariteit en sociaal bewustzijn, en keek ook al jaren uit naar een eigen
Levensloop. Ondertussen organiseren verschillende teams – ziekenhuiscollega’s, medewerkers van ondernemingen, leden van verenigingen, families
en vrienden – reeds diverse fondsenwervingsactiviteiten, in de aanloop naar
Levensloop Charleroi. Zo is de toon alvast gezet! Ook het kersverse vrijwilligerscomité van Charleroi is al goed op weg, maar extra handen (en hoofden)
zijn natuurlijk altijd welkom. Laat het familie en vrienden in Charleroi
weten en… Misschien tot dan!
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de persoon. Iedereen kon de mooie
zwart-witfoto’s tijdens Levensloop
bewonderen en na afloop kregen de
Vechter hun eigen foto mee.
Nog een leuke anekdote: tijdens de
vergaderingen van het nieuwe redactiecomité is een koppel ontstaan. Nu
worden er tijdens die weken organiseren wel vaker hechte vriendschappen
gesloten, maar naar mijn weten is het
geen datingplek (lacht). Ze zongen samen het Levensloop-lied Ferm. En in
september gaan ze trouwen. Bij dezen:
gefeliciteerd!” n
www.levensloop.be
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#MICELLORCA18: DE EVENTSECTOR IN BEWEGING

© BNB / NBB

DANKZIJ DE NBB IS GROTE BOOM IS ZIEK TERUG

Met kinderen over een levensbedreigende ziekte zoals
kanker praten, is niet makkelijk. Hoe vindt u de juiste
woorden? Hoe moedigt u hen aan om over hun gevoelens
te praten en hun emoties te uiten, zonder hen bang te maken? Allemaal vragen waar het boek Grote Boom is Ziek
op inspeelt. De auteur, Nathalie Slosse, schreef het prentenboek in 2007. Haar kindje was twee toen ze haar strijd
tegen borstkanker begon.

In februari dit jaar trok Erik Wood, de initiatiefnemer
van dit sportief project, samen met een groep collega’s
uit de eventsector naar Mallorca om er kilometers
bitumen weg te vreten. De ‘fietsvakantie’ werd georganiseerd en begeleid door voormalige profrenner
Sven Nijs.
De deelnemers werden per afgelegde kilometer gesponsord. In maart volgde een gala-avond gewijd aan
het #MICEllorca18-initiatief, waar alle professionals
uit de eventsector een steentje konden bijdragen.

Een moeilijke leeftijd om over kanker te praten. Zo
ontstond het idee om een boek met spelletjes en knutselopdrachten te maken dat volwassenen hierbij helpt. Grote
Boom is Ziek was meteen een succes en jammer genoeg
snel uitverkocht. Het duurde ook enkele jaren voor de
Franstalige versie tot stand kwam.
Maar sinds dit jaar is Grand Arbre est malade een feit, dankzij Public Image Editions. Zo kon Stichting tegen Kanker,
met de steun van de Nationale Bank van België en Nathalie Slosse, besluiten om via onze regiocoördinatoren 5000
exemplaren beschikbaar te stellen aan diensten oncologie,
psychologie en kindergeneeskunde.
De boeken zijn in de betere boekhandel verkrijgbaar voor
het brede publiek aan een adviesverkoopprijs van € 14,99.

Het resultaat? Een cheque van 45 080 euro op naam
van Stichting tegen Kanker! Een kroon op de motivatie van Erik Wood, die vier jaar geleden zelf de
diagnose kanker kreeg. Met #MICEllorca wil hij
zijn wil om Vechters te steunen verbinden aan zijn
passie voor fietsen, en dit ten voordele van andere
kankerpatiënten.

AG INSURANCE: DE ‘INSTOPPABLES’ VERPULVEREN HUN RECORD!
Elk jaar waagt AG Instoppable, een team collega’s van AG Insurance,
zich aan de beklimming van een legendarische pas, op de fiets of te voet,
om fondsen te werven voor de strijd tegen kanker. En dat als hoogtepunt van een heel jaar lang fondsenwervingsacties organiseren. In 2017
stond de Finhaut-Emosson op het programma, een prachtige klim in
het Zwitserse Wallis. MOVE4cancer, de naam van dit initiatief, haalde
een recordbedrag op van 55 190 euro, waarvan een aanzienlijk bedrag
werd ingezameld door het team van AG Insurance. 2018 is het tiende
jaar op rij dat de Instoppables zich niet gewonnen geven. Dit keer vallen ze de Cormet de Roselend aan, de laatste beklimming van de Tour
de France van 2018. Organisator Dominique Geldolf hoopt het record
opnieuw te breken. Met als prachtige filosofie: opgeven is geen optie.
De Instoppables steunen kan via
https://idonatefor.cancer.be/projects/move4cancer-2018-cormet-de-roselend-areches-beaufort
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Music for Life zamelt 31 165 euro in

VISÉ

20 000 euro opgehaald…
Met een kalender!

Maar wat een
kalender!
Het
team One Day
For
Life
van
Levensloop Visé
– bestaande uit medewerkers van het
dagziekenhuis van
de Clinique NotreDame
Hermalle
(CHC) – kwam met
het idee om een kalender te maken met als thema ‘borsten’.
Elke maand prijkt er een mooie foto op de kalender
van een patiënte en een ziekenhuismedewerkster die
‘topless’ poseren: de borsten zijn namelijk op een leuke,
dubbelzinnige manier bedekt met iets dat soms ook
wordt gebruikt om naar borsten te refereren: een balkon,
meloenen, een bumper, spiegeleieren...
De fotograaf, Philippe Rikir, stelde zijn diensten gratis
ter beschikking! Het resultaat is zonder meer fantastisch: de kalender is er een om bij te houden en bracht
maar liefst 20 000 euro op voor Levensloop Visé.
Het lef van de modellen werd bovendien beloond met de
ACS Award ‘Spirit of Relay’.
Bedankt, meisjes!

Radiozender Stubru maakte met hun ondertussen
beroemde actie Music for Life van de week voor kerst
weer de warmste week van het jaar. Door Stichting tegen
Kanker te kiezen als goed doel – uit in totaal meer dan 1000
mogelijke goededoelenorganisaties en -initiatieven – hielpen deelnemers ons vooruitgang boeken tegen een ziekte
die elk jaar 70 000 Belgen treft. De steun gaat naar wetenschappelijk onderzoek, patiënten- en naastenbegeleiding,
en de preventie van de ziekte. Onderzoekers, patiënten,
naasten, iedereen die nog kanker zal krijgen... ze hebben
allemaal steun nodig. De 31 165 euro ingezameld door
Music voor Life dragen daaraan een stevig steentje bij.

HASSELT

De Levensloper Limburgse
vrijwilliger van het jaar
In maart werd tijdens het Salon van de vrijwilliger de
‘Limburgse vrijwilliger van het jaar’ bekendgemaakt. De
gewaardeerde prijs ging naar de Levensloper. “Met de verkiezing willen we niet alleen de bestaande vrijwilligers
erkennen in wat ze betekenen en doen, maar ook andere
mensen aanzetten om de stap richting vrijwilligerswerk
te zetten”, aldus Miet Swinnen, lector aan de PXL Social
Work Hogeschool in Hasselt, die de award uitreikt. In 2017
liepen 74 000 deelnemers en 3 600 Vechters – mensen die
kanker hebben of hebben gehad – 24 uur lang mee tegen
kanker. Alle 26 edities van Levensloop samen brachten 3,6
miljoen in het laatje. In Limburg alleen waren zes edities
goed voor 1,2 miljoen euro. Stichting tegen Kanker en een
delegatie van Levensloop Hasselt namen de award met een
brede glimlach in ontvangst.

Errata

Levensloop Aalst vindt plaats op 6 en 7 oktober en niet op
22 en 23 september zoals in het vorig nummer van Samen
tegen kanker stond aangegeven.
Levensloop Kortrijk vindt dan weer plaats op 22 en 23 september en niet op 15 en 16 september.
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Wilt u een inzamelactie organiseren voor Stichting tegen Kanker of het initiatief van iemand anders ondersteunen?
Vous souhaitez récolter des fonds pour
Fondation
contre le Cancer ? Rendez-vous sur http://idonatefor.cancer.be.
Datlakan
via http://idonatefor.cancer.be.

SAMEN

HOOGSTRATEN

Aardbeienveiling in Hoogstraten brengt 8000 euro op
Wie kent ze niet, die overheerlijk, sappige, zoete en knalrode aardbeien van Hoogstraten? In de streek planten, plukken, selecteren
en presenteren meer dan 200 familiebedrijven het hele jaar door
aardbeien, die vervolgens worden geveild op de veiling. De teelttypes wisselen elkaar af: belichte winterteelt, verwarmde serres,
plastic tunnels, open lucht... Maar smaak en kwaliteit blijven constant hoog. Traditiegetrouw stond de 85 jaar oude veiling er ook dit
jaar op om bij de start van de lente de ‘eerste’ kist aardbeien te veilen voor het goede doel. Dit keer ten voordele van Stichting tegen
Kanker! De gulle koper was de Spar Colruyt Groep, die maar liefst
500 euro overhad per bakje aardbeien, er acht kocht en zo 4000
euro schonk. De coöperatie Hoogstraten verdubbelde dit bedrag tot
8000 euro! Sofie Dumont, chef-kok en ambassadrice van Stichting
tegen Kanker nam de cheque in ontvangst.

ANTWERPEN

De Stichting bezoekt Huis Klaas

Een jaar geleden opende in het
Sint-Vincentiusziekenhuis
in
Antwerpen ‘Huis Klaas’ de deuren. Deze unieke shop zonder
kassa is bedoeld om kankerpatiënten met financiële problemen
praktisch te ondersteunen. De
cijfers van patiënten die in armoede leven zijn hallucinant.
14 000 van de 67 000 mensen
per jaar die de diagnose kanker
te horen krijgen zijn financieel
kansarm. Door en tijdens het
ziekteproces loopt dit aantal op tot 30 000. Voor velen onder hen is de drempel
groot om bij bevoegde instanties aan te kloppen. Daarom zijn in Huis Klaas de
rekken gevuld met nieuwe of bijna nieuwe kleding, schoenen, accessoires, boeken en kinderspullen ingezameld door de initiatiefnemers. Praktische spullen
die iedereen nodig heeft, en die patiënten helpen om de niet-medische kosten te
reduceren. Afgelopen maart bracht de Stichting een bezoek aan Huis Klaas. Het
initiatief ontving in 2017 een Sociale Grant van Stichting tegen Kanker.
Voor het gratis aanbod van haar shop rekent de ploeg van Huis Klaas op
goodwill en gulle giften. Heeft u toevallig kledij (met name dames- en kinderkleding), leuke hebbedingen of speelgoed in goede staat? Schenk ze aan
Huis Klaas! Contacteer 0472 38 75 83 of breng hen op dinsdag een bezoekje
(Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen). Word fan van Huis Klaas via
www.facebook.com/HuisKlaas

Hartverwarmende
steunkussens voor
borstkankerpatiënten
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in ons land,
maar gelukkig ook de meest geneesbare. Dit neemt jammer genoeg niet
weg dat borstkankerpatiënten last
hebben van de directe gevolgen van
hun ziekte, en van kleine kwaaltjes
na een ingreep. Borstverpleegkundige Kim Fransen, van het AZ Monica,
kwam op het idee om hartvormige
kussens te maken voor borstkankerpatiënten. De vorm van het kussen
maakt niet alleen een comfortabele
houding mogelijk, maar zorgt ook
voor een betere ondersteuning van
de geopereerde borst en oksel. Leerlingen van de provinciale school
AvAnt, campus Rivierenhof creëren
de vrolijke kussens nu als onderdeel
van hun opleiding ‘Mode en realisatie’. Dankzij de steun van Stichting
tegen Kanker, worden de kussens
gratis gemaakt en uitgedeeld. De patiënten zijn alvast heel blij met het
geschenk.
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Stoppen met roken.
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