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EDITO
KANKERS
EN EPIDEMIEËN

DR. DIDIER VANDER STEICHEL
Algemeen directeur

Na SARS en Ebola, is er het coronavirus... En dat terwijl we dachten
dat serieuze epidemieën voor eens en altijd tot het verleden behoorden.
Maar eigenlijk is het op een planeet zo dichtbevolkt als de onze niet zo
verwonderlijk dat virussen zich even snel voortbewegen als mensen.
Hoe zit het met kanker?
Kanker is natuurlijk geen besmettelijke ziekte. Toch vormen een hele
reeks epidemische fenomenen een risico voor kanker: roken, obesitas,
een sedentaire levensstijl, de zonnebank, alcoholgebruik... Wanneer
maakt een wereldwijde beweging daar een einde aan?
En zelfs dan moet men kankeronderzoek onvermoeibaar voortzetten,
om alle kankers die niet gelinkt zijn aan onze levensstijl – en dus
onvermijdbaar zijn – te overwinnen.
Eén ding is zeker: van kankers tot epidemieën, zonder de klimaatcrisis
te vergeten, aan uitdagingen is er in de 21ste eeuw geen gebrek!

Werkten mee aan dit nummer:
Sophie Adam, Els Decoster, Brigitte Demunter, Margaux Devillers, Chantal Goossens, Brecht Gunst,
Sandra Gyles, Gert-Jan Loix, Assia Maalmi, Carine Maillard, Patricia Servais (PhD), Philippe Van der Avoort,
Greta Van Der Gracht, Dr. Didier Vander Steichel
Hoofdredactrice: Carine Maillard
Coördinatie en eindredactie: Isabelle André, Sandra Gyles, Carine Maillard
Verantwoordelijke uitgever: Dr. Didier Vander Steichel – Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel
Realisatie: CDN Communication
Alle rechten van vertaling, aanpassing of reproductie onder eender welke vorm
zijn voorbehouden voor alle landen. Samen tegen kanker paraît également en
français sous le titre Ensemble contre le cancer (disponible sur demande).

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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Stichting van openbaar nut – ISSN 2295-7707 – Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel
Tel.: 02 733 68 68 – Fax: 02 734 92 50 - Website: www.kanker.be - e-mail: magazine@stichtingtegenkanker.be
De jaarrekeningen van Stichting tegen Kanker worden gecontroleerd en geattesteerd door EY Ernst & Young bedrijfsrevisoren.

SAMEN TEGEN KANKER | MAART 2020 | 3

HANDELEN

Sociale Grants

Persoonlijke coaching van
patiënten die er alleen voor staan
Stichting tegen Kanker steunt verschillende
sociale initiatieven via haar ‘Sociale Grants’. Een
van de projecten is bedoeld om zieke mensen die
er alleen voor staan, te helpen. Maatschappelijk
assistente Hannatou Oubandawaki biedt hen
medisch-sociale coaching. Dit initiatief gaat uit
van de Brugmann Stichting, in samenwerking met
Tekst: Philippe Van der Avoort
Stichting tegen Kanker.
Het belang van een goed sociaal netwerk voor het
welzijn van patiënten is iets dat men steeds meer
erkent. Jammer genoeg kunnen niet alle patiënten
een beroep doen op familie of naasten. Denk aan
oudere patiënten, mensen die geen familie, partner
of vrienden (in de buurt) hebben, of patiënten die de
taal van het land niet spreken. Zij komen snel in een
isolement terecht en voelen zich soms zeer eenzaam.
Naast het negatieve effect van eenzaamheid op
de levenskwaliteit, heeft er alleen voor staan ook
invloed op de therapietrouw en het genezingsproces.

Hoewel de meeste ziekenhuizen over een uitstekende sociale dienst beschikken, blijken de sociale
hulpmaatregelen in veel gevallen geen adequaat
antwoord te bieden op sommige specifieke
behoeften op familiaal, financieel, taalkundig
of psychologisch vlak.

Ondersteuning op maat
Om de specifieke behoeften van patiënten die er
alleen voor staan beter in kaart te kunnen brengen
en beantwoorden, biedt Hannatou Oubandawaki
hulp als medisch-sociaal coach. “Ik doe zeer
uiteenlopende dingen: ik help met de administratie
richting externe diensten, bezoek patiënten thuis,
bied een luisterend oor wanneer nodig, help met
allerlei praktische zaken in hun dagelijkse leven,
zet samenwerkingen op voor een verdere
structurele ondersteuning, coördineer ziekenhuisbezoeken, organiseer verplaatsingen...
Als contact- en vertrouwenspersoon bied ik
patiëntenopvolging op maat. Ik zie erop
toe dat ze op oncologisch en psychosociaal vlak
adequate hulp krijgen, terwijl ik hen ook help
evolueren naar een grotere autonomie. Om dit
te doen, werk ik nauw samen met de oncologen,
psychologen, oncodiëtisten en interculturele
mediators die bij de behandeling betrokken zijn.
Mijn belangrijkste doel is het welzijn van patiënten
waarborgen.” Dit project raakte het selectiecomité
van de Sociale Grants. Daarom besloot het om de
Brugmann Stichting financieel te steunen.

Ik bied
patiëntenopvolging
op maat.
(Hannatou Oubandawaki)
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Beauty Grants

Welzijnszorg voor kankerpatiënten
Maar liefst 26 Belgische projecten ontvingen reeds een Beauty Grant van Stichting tegen Kanker.
Samen deelden ze een budget van 1,26 miljoen euro. De initiatieven zijn divers, maar hebben
allemaal hetzelfde doel: het welzijn van patiënten verbeteren.
Tekst: Els Decoster & Philippe Van der Avoort

GRATIS SCHOONHEIDSVERZORGING OF
MASSAGES IN HET
UZ GENT
“Dankzij de financiële steun van
Stichting tegen Kanker kunnen al onze
kankerpatiënten (gehospitaliseerde of
ambulante patiënten) gratis gebruikmaken van
schoonheidsverzorging of massages tijdens
de stressvolle behandelingsperiode”, vertelt
projectverantwoordelijke dr. Vibeke Kruse.
“Ons aanbod bestaat uit herbalanceringsmassages,
gelaatsverzorging, handverzorging, make-upsessies,
productadvies en pedicure, alle uitgevoerd door
deskundig opgeleide vrijwilligers.” Patiënten die
reeds een verzorging kregen, zijn zeer lovend. De
reacties in het patiëntenboekje liegen er dan ook
niet om: “Gouden handen”, “Naar dit moment kijk ik
altijd uit”, “Deze massage geeft me het gevoel dat
mijn lichaam van mij is”. Een bewijs hoezeer dit soort
sessies werkt. “Patiënten rapporteren ook minder
angstgevoelens, minder slaapproblemen en minder
stress”, besluit dr. Kruse.

Hartelijk dank
voor de zalige
massage, ik
genoot van
begin tot einde.
(Getuigenis patiënt)

LEVENSKWALITEIT CENTRAAL
IN HET CHWAPI, SITE
NOTRE-DAME, IN DOORNIK
“De levenskwaliteit staat centraal in wat
wij doen”, aldus Christiane Juvent, die
het initiatief ‘Juste pour soi’ in goede
banen leidt. “Ons project past zich aan
de ingezette middelen aan, om zowel
de patiënt als zijn familie en omgeving
hoogwaardige zorgen te garanderen.”
Studies tonen aan dat patiënten met
kanker zich na de behandelingen
vervreemd voelen ten aanzien van hun
lichaam. Schoonheidszorgen bewezen hun
positieve uitwerking op zowel lichaam als
geest.” Ze bevorderen de levenskwaliteit en
halen de patiënt even weg uit de medische
sfeer, maar brengen ook psyche en soma
weer nader tot elkaar. Die aanpak strookt
met ons voornemen om schoonheidsverzorgingen te bieden aan ambulante of
gehospitaliseerde patiënten met kanker,
ongeacht hun leeftijd of geslacht. De
patiënten en hun naasten leren technieken,
krijgen advies en genieten van een
luisterend oor met de bedoeling om hun
levenskwaliteit te verhogen.”
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Kankerinfo

Reacties die ons raken
Kankerinfo kent u waarschijnlijk al. De gratis hulp- en informatielijn aangeboden door Stichting
tegen Kanker is bedoeld voor iedereen die direct of indirect met kanker te maken krijgt.
Het team van Kankerinfo bestaat uit gezondheidsprofessionals. Zij informeren mensen over
praktische, medische of sociale zaken, en bieden psychologische steun. Kankerinfo krijgt elk
jaar duizenden e-mails en telefoontjes. Sommige reacties ontroeren ons en motiveren ons nog
Tekst: Assia Maalmi
meer, zoals onderstaande twee.

Beste mevrouw, meneer,
Bedankt voor uw snelle reactie, voor
de informatie die u me gaf en de tijd
die u hiervoor heeft uitgetrokken.
De situatie is voor mij al duidelijker
en dit stelt me meer gerust.
Uw Stichting is de enige die me

concrete en precieze informatie gaf
en daarvoor ben ik u erg dankbaar.
Nog een fijne dag verder.
J.B.
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van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur
kankerinfo@stichtingtegenkanker.be
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Manneken-Pis vecht mee
“Op deze Werelddag wil Stichting tegen Kanker
alle overheidsniveaus in ons land aanmoedigen
om van de strijd tegen kanker een prioriteit te
maken”, zei dr. Anne Boucquiau, woordvoerster
van Stichting tegen Kanker. “Of het nu gaat
om preventie, psycho-sociale ondersteuning,
behandelingen of steun aan wetenschappelijk
onderzoek, er is nog een hele weg af te leggen.”

Op 4 februari, Wereldkankerdag, vroeg
Manneken-Pis samen met Stichting
tegen Kanker aandacht voor kanker
en de noodzaak van wetenschappelijk
kankeronderzoek. Verkleed als
kankerpatiënt, in een mini-ziekenhuistenue
gemaakt door Sophie Wéry, viel hij
voorbijgangers meteen op.

“Een vijand van dit formaat bestrijden, kan
inderdaad alleen maar een gunstige uitkomst
kennen als we de krachten bundelen. “Stichting
tegen Kanker staat ter beschikking van alle
besluitvormers in ons land om hen te ondersteunen in deze essentiële taak”, aldus
dr. Anne Boucquiau.
“We moeten het publiek blijven sensibiliseren
over de strijd tegen kanker. Dat is de reden
waarom Manneken-Pis, ons lief klein Brusselse
ketje, solidair is met kankerpatiënten”, voegde
Delphine Houba, schepen van Cultuur, daaraan
toe.

Tournée
Minérale
in teams
De nadruk lag dit jaar op teamspirit: elke
deelnemer kon zijn vrienden, collega’s of
familieleden uitdagen om… hem na te doen.
Tournée Minérale is een initiatief van
Stichting tegen Kanker dat iedereen wil
aanmoedigen om na te denken over hun
eigen alcoholgebruik. In België is alcohol
erg aanwezig, op steeds jongere leeftijd. Dit
is niet zonder risico. Overmatige alcoholconsumptie verhoogt bovendien de kans op
verschillende vormen van kanker. Drinken is
niet zonder gevolgen: dat is de boodschap
die het hele jaar door bij alle deelnemers
moet blijven hangen.
www.tourneeminerale.be
Teksten: Sophie Adam
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Tabakstop

Samen staan we sterker
Tabakstop staat open voor alle communicatiekanalen. Sinds kort
kunnen mensen die willen stoppen met roken hun ervaringen ook
delen via Facebook.
Tekst: Assia Maalmi & Philippe Van der Avoort
Naast de gekende telefoonlijn en gratis telefonische
coaching door een erkende tabakoloog, is er ook de
Tabakstop-app. Via deze applicatie kunnen rokers
chatten met tabakologen. De app was in 2019 een
groot succes. Sinds kort is het ook mogelijk om lid te
worden van een Facebook-groep die mensen samenbrengt rond hetzelfde doel: stoppen met roken.

Elke maand wordt er een nieuwe groep gecreëerd.
De Facebook-groep blijkt effectief. Het is dan ook
een geweldige manier om motivatieboodschappen
en moeilijke momenten te delen en open te staan
voor ondersteuning en advies.
Samen staan we sterker!

Ik ben al jarenlang tabakoloog voor
de gratis dienst Tabakstop. Mensen
doorheen een moeilijke tijd helpen,
geeft veel voldoening. Zeker wanneer
ze dankzij onze gesprekken het zelfvertrouwen en de motivatie vinden
om die belangrijke stap te zetten.
Veel mensen danken ons oprecht.
Dat is misschien wel de grootste
beloning.
(Régine Colot, tabakoloog voor Stichting tegen Kanker)

Dankzij Tabakstop ben ik al drie jaar gestopt met roken.
Dat was een positieve ervaring, over de hele lijn: ik kan
weer normaal ademhalen, ben weer beginnen sporten
en heb een nieuwe passie: koken! Want inderdaad, de
geuren en smaken heb ik als nooit tevoren herontdekt.
En dat is niet alles. Het budget dat ik uitspaar, zo’n
€ 5000 per jaar, zet ik nu opzij voor citytrips. Vorig jaar
zagen mijn vrouw en ik Barcelona en Parijs, het jaar daarvoor Malta en Porto. Sinds ik niet meer verslaafd ben
aan tabak, is mijn leven veranderd. Ja, er is wilskracht
voor nodig. Maar je voelt je zoveel gelukkiger. Nogmaals
bedankt aan Tabakstop. Ze leveren fantastisch werk.
(Getuigenis Dominique)
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Meer weten?

Met de steun van de overheden.

VINDEN

Draag bij tot het onderzoek
De impact van kanker op zelfstandigen?
Zelfstandige ondernemers zijn een bron van innovatie, economische groei en welvaart. Maar wat als je als
zelfstandige kanker krijgt? Blijf je aan het werk? Stop je? Kan je je dat wel veroorloven? Wat als je werknemers in dienst hebt? Je ziekteverzekering wordt geweigerd? Ondanks de grote groep mensen die in ons
land ‘eigen baas’ is, weet men maar weinig over zelfstandigen en kanker. Daarom organiseren Stichting tegen
Kanker en het Riziv samen met de VUB een onderzoek. De doelstelling van de studie is het verbeteren van
de maatschappelijke situatie, op maat van de zelfstandige. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat zelfstandigen in de toekomst in alle fasen van hun persoonlijke en professionele leven kunnen rekenen op
geschikte steunmaatregelen.

Doe mee aan dit
baanbrekend onderzoek!
Ben je zelfstandige in hoofdberoep, meewerkende partner
of helper in een zelfstandige
zaak tussen 18 en 60 jaar, en
was je nu of maximum vijf jaar
geleden (tijdelijk) arbeidsongeschikt door kanker?
Dan nodigen wij je graag uit
om deel te nemen aan dit
baanbrekend onderzoek.
Jouw ervaringen maken
mee een verschil.
www.kanker.be/onderzoekkanker-zelfstandigen

MyPeBS: werving vrouwelijke vrijwilligers gestart
MyPeBS (My Personal Breast Screening) is een grootschalig
en belangrijk klinisch onderzoeksproject, grotendeels gefinancierd door de Europese Unie. Het doel van de studie is de
effectiviteit van borstkankerscreening verbeteren. Het project
is gestart met de werving van 85 000 vrouwelijke vrijwilligers
in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Israël.
10 000 Belgen tussen 40 tot 70 jaar kunnen zich aanmelden.
De opvolging duurt vier jaar. Hoewel er in België al een systematische screening is voor vrouwen van 50 tot 69 jaar, is
het doel van MyPeBS om een screeningstrategie te testen
op basis van het individuele risiconiveau van vrouwen en
hen dus een gerichte screening aan te bieden.

Deelnemen aan MyPeBS?
Om deel te nemen aan de gepersonaliseerde borstkankerscreening kun je
contact opnemen met Kankerinfo via
0800 15 802. Wij helpen je graag
verder.

In België draagt Stichting tegen Kanker – dankzij de
steun van partners en donateurs – 380 000 euro aan
het project bij. Ook stellen we Kankerinfo ter beschikking
voor de aanwerving van Belgische vrijwilligsters.
Teksten: Sandra Gyles

SAMEN TEGEN KANKER | MAART 2020 | 9

VINDEN

Bright Future
Van hoop naar overwinning
Dankzij de vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek
leeft 70% van de mensen met kanker vijf jaar na de
diagnose nog steeds. Vijftig jaar geleden was dit 40%.
Sinds 1960 is het overlijdensrisico bij kinderen zelfs
met 75% gedaald. Stichting tegen Kanker is trots op
haar bijdrage aan deze ontwikkeling. De afgelopen
dertig jaar hebben we 182 miljoen euro in 920 wetenschappelijke onderzoeksprojecten geïnvesteerd.
Dat is wat hoop omzet in overwinning! Tekst: Philippe Van der Avoort

Bright Future
Op 7 november 2019 gingen
bijna 500 onderzoekers,
donateurs, partners en
vrijwilligers in op de
uitnodiging van Stichting tegen
Kanker om in Brussels Expo
de onderzoeksvooruitgang
van de voorbije dertig jaar te
vieren en stil te staan bij de
uitdagingen van morgen.
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Veruit het grootste deel van de
inkomsten van Stichting tegen Kanker
gaat naar wetenschappelijk onderzoek,
om kanker effectiever te bestrijden
en de levenskwaliteit van patiënten
te verbeteren. Ondanks de stijgende
genezingskansen en de vooruitgang
in het kankeronderzoek, overlijden er
nog steeds veel mensen aan kanker.
In 2015 was 27% van de sterfgevallen
in België te wijten aan de gevolgen
van kanker. Volgens Pierre Coulie,
professor immunologie aan de UCL,
onderzoeker bij het de Duve Instituut

en medevoorzitter van Stichting tegen
Kanker, is kanker volledig uitroeien een
illusie: “We zullen kanker waarschijnlijk
nooit helemaal overwinnen. De ziekte
is namelijk nog veel complexer dan we
dachten. Elke kanker is anders en ook
elke patiënt is anders. In de toekomst
zullen we patiënten individueel
behandelen, maar we staan nog maar
aan het begin van die ontwikkeling.
Individuele behandelingen zullen
effectiever zijn en minder bijwerkingen
kennen. Een betere levenskwaliteit
voor mensen met kanker, dat is wel een
realistisch doel. Maar ook daarvoor zijn
er nog heel wat inspanningen nodig.”

Geen vooruitgang zonder
onderzoek
Eric Van Cutsem, professor aan de
KU Leuven, hoofd van de afdeling
digestieve oncologie aan het
UZ Leuven en medevoorzitter van
Stichting tegen Kanker, bevestigt de
enorme vooruitgang. “Tegenwoordig
kan men een aantal vormen van
kanker voorkomen. We zien ook dat
steeds meer patiënten langer leven en
genezen, zelfs als er uitzaaiingen zijn.

Die genezingspercentages stijgen voor verschillende vormen van kanker. De belangrijkste
missie van Stichting tegen Kanker is investeren
in zowel fundamenteel, klinisch als translationeel onderzoek. De afgelopen dertig jaar hebben
we 182 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek,
waardoor Belgische teams bepaalde sleutelmechanismen kunnen bestuderen en in belangrijke mate bijdragen aan de wetenschappelijke
vooruitgang. We mogen er trots op zijn dat
Belgische onderzoekers, dankzij de steun van
Stichting tegen Kanker, tot de Europese top
behoren. Stichting tegen Kanker blijft investeren
in innovatie, door de middelen waarover ze
beschikt optimaal in te zetten. Innovatie blijft
de bakermat van alle kennis en zonder onderzoek
is er geen vooruitgang. We hebben veldslagen
gewonnen, maar niet de oorlog. Om kanker te
verslaan, hebben we steun nodig, zodat we innovatieve en creatieve onderzoeksprojecten kunnen
blijven financieren.”

De belangrijkste stappen
die zijn gezet
Professor Van Cutsem is verheugd over de
aanzienlijke vooruitgang waaraan Stichting
tegen Kanker financieel heeft bijgedragen.
“Dankzij immunotherapie kunnen we vandaag
het natuurlijke afweersysteem van mensen
inzetten om kanker te bestrijden. Met
voorspellende markers bepalen we welke
behandeling het meeste kans op slagen heeft
voor een specifieke tumor. Dankzij vloeibare
biopsieën hoeven we geen puncties meer uit
te voeren; een eenvoudige bloedstaal volstaat
om de beste behandeling te bepalen.”
Concreet maakt de financiële steun van
Stichting tegen Kanker het mogelijk om op
verschillende gebieden vooruitgang te boeken,
waaronder radiotherapie (preciezere bestraling),
doelgerichte biologische therapieën (bv. antiangiogenesebehandeling) of de reeds
genoemde immunotherapie. Het feit dat België
zo sterk is in kankeronderzoek komt rechtstreeks ten goede aan patiënten. “De overlevingskansen van kankerpatiënten in Belgische
ziekenhuizen behoren tot de hoogste in Europa”,
aldus Eric Van Cutsem.

“We hebben steun nodig om innovatieve en creatieve onderzoeksprojecten te kunnen financieren.” - Prof. Eric Van Cutsem.

“Dit valt deels te verklaren door onze goede
toegang tot gezondheidszorg. Maar we hebben
dit ook te danken aan onze uitmuntende,
innovatieve en creatieve wetenschappers.
Stichting tegen Kanker speelt in dit opzicht
een fundamentele rol met de financiering van
hun onderzoekswerk.”

Een betere levenskwaliteit
voor mensen met kanker,
dat is wél een realistisch doel.

Dankzij uw vrijgevigheid
De vereiste technologie en expertise zijn
steeds geavanceerder en duurder. Dat Stichting
tegen Kanker projecten kan helpen financieren die
een impact hebben op zoveel mogelijk mensen,
hebben we te danken aan de vrijgevigheid van onze
partners en donateurs. Onze acties en activiteiten
zijn immers volledig afhankelijk
van privéfondsen.
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MOBILISEREN

Levensloop breidt uit!
Levensloop hoeven we je waarschijnlijk niet meer voor te stellen. Sinds 2011 heeft deze
solidariteitsbeweging zich over heel België met rasse schreden verspreid en elk jaar komen
er meer evenementen bij. Van de 38 Levenslopen die dit jaar worden georganiseerd, vieren
er drie hun tiende editie ( ) en tien Levenslopen gaan voor het eerst van start (NEW)!
Afspraak op een Levensloop bij u in de buurt: kijk hieronder op de overzichtelijke kaart!
Tekst: Sandra Gyles

NEW

Eeklo
16/05

Brugge
03/10
Koksijde Oostduinkerke
30/05
Ieper
17/10

NEW

Kortrijk
26/09

Gent
25/04
Deinze
24/10

NEW

Mouscron
06/06 NEW

10 EDITIE
e

=

Evergem
20/06

Aalst
26/09
(TBC)

Ath NEW
10/10

Mons
23/05

Beveren
24/10

Turnhout
NEW
Schoten 27/06
16/05
Neteland
18/04

Tessenderlo
26/09

Edegem
10/10

BXL-ULB
17/10

Leuven
09/05

Maaseik
09/05
Genk
10/10

Hasselt
16/05

Sint-Truiden
IC & Waterloo
Visé
03/10
16/05
13/06
Braine-l’Alleud Ottignies Louvain-la-Neuve
09/05
26/09
Liège
16/05

Charleroi
17/10

Namur
03/10

Chevetogne
22/08 NEW

Wat is Levensloop?
Levensloop is een solidair initiatief dat lokale gemeenschappen
mobiliseert om fondsen te werven ten voordele van de strijd
tegen kanker. Elke vorm van inzet, elke verzamelde euro is
een actieve bijdrage die mensenlevens kan redden. Tijdens
een Levensloop vieren we 24 uur lang de mensen die de ziekte
het hoofd bieden of overwonnen hebben. Dat zijn de ‘Vechters’:
mensen die kanker hebben of hebben gehad. Elke Levensloop
wordt jaarlijks door een vrijwilligerscomité georganiseerd,
met de ondersteuning van Stichting tegen Kanker.
Doe mee aan Levensloop en help ons levens redden!

12 | WWW.KANKER.BE

Lommel
19/09

Durbuy
04/07NEW

Eupen
30/05
Verviers
26/09

Marcheen-Famenne
24/10 NEW

Arlon
05/09
NEW

www.levensloop.be

1ste Levensloop in het kleinste
stadje ter wereld
Wist je dat het mooie Durbuy het kleinste stadje
ter wereld is? En wist je dat hier dit jaar voor de
eerste keer een Levensloop plaatsvindt? Laat het
vooral niet de kleinste Levensloop zijn en steek
alle Vechters, vrijwilligers en sympathisanten
uit Durbuy een hart onder de riem. De peter van
Levensloop Durbuy is de sympathieke Belgische
zanger en pianist Helmut Lotti!
www.levensloop.be/durbuy

10 jaar Levensloop
Sint-Truiden!
Levensloop Sint-Truiden is al vanaf dag één –
dit jaar precies tien jaar geleden – een ongelooflijk
succes. In 2011 was de hoofdstad van Haspengouw
een pionier. 1476 teamleden zamelden toen € 24 724
in. Vorig jaar stond die teller op € 134 465. We zijn
benieuwd wat de tiende editie in 2020 in het laatje
zal brengen voor de strijd tegen kanker en lokale
initiatieven ter ondersteuning van kankerpatiënten!
Een deel van de opbrengsten van elke Levensloop
gaat immers naar de Levensloop Grants.
www.levensloop.be/sint-truiden

STEUN ONS VIA SMS!
Jouw gift is onontbeerlijk om het wetenschappelijk onderzoek naar kanker
te steunen.

• Stuur een sms naar 8694 met daarin
de naam van de Levensloop die je wil
steunen (bv. “NETELAND”: lijst namen
Levenslopen hieronder). Deze sms kost
je niets.
• Je ontvangt een betaallink om een gift
naar keuze te doen. Vanaf een totaalbedrag van € 40 op jaarbasis is je gift
fiscaal aftrekbaar.

Namen Levenslopen
NETELAND

KOKSIJDE

IEPER

GENT

EVERGEM

DEINZE

MAASEIK

TURNHOUT

KORTRIJK

LEUVEN

LOMMEL

TESSENDERLO

HASSELT

BRUGGE

AALST

EEKLO

SINTRUIN

EDEGEM

SCHOTEN

GENK

BEVEREN
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Onze partners
in de bres
Verschillende organisaties en ondernemingen engageren
zich al jaren voor de strijd tegen kanker. Ze organiseren
acties om geld in te zamelen, of om medewerkers of klanten
te informeren over de ziekte en het belangrijke werk van
Stichting tegen Kanker. We zetten graag enkele projecten
in de kijker.

Tekst: Brigitte Demunter

EG
HET MEISJE EN DE VIKING

EG stelde eind vorig jaar een originele manier voor om de beste
wensen voor 2020 over te maken: een gepersonaliseerde videokaart, afgeleverd door ‘de Viking’ uit de mooie campagne
‘Het meisje en de Viking’. Voor elke verzonden kaart schonk EG
een bedrag aan een goed doel naar keuze. De actie bracht € 8430
in het laatje voor Stichting tegen Kanker.
https://viking.eg.be
FANCLUB 1895
EEN VLAMMEND JAAR

De Fanclub van de nationale voetbalploegen
koos voor het tweede jaar op rij voor
Stichting tegen Kanker als Corporate Social
Responsibility-partner. Het hele jaar door
zette de club acties op rond het thema
‘Rookvrij Voetbal’. Om het jaar af te sluiten,
liepen fans een Warmathon in het Koning
Boudewijnstadion, de thuisbasis van de
Rode Duivels. Tijdens de Warmste Week in
Kortrijk, overhandigden Red Flame Justine
Vanhaevermaet en haar coach Ives Serneels
samen met een groep supporters een cheque
van € 7100 aan Stichting tegen Kanker.
www.facebook.com/fanclub1895
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TICKETMASTER
EEN CONCERT EN EEN EXTRAATJE

Van december tot februari konden
muziek- en festivalliefhebbers
kiezen voor een extra bijdrage
bij het aankopen van tickets via
Ticketmaster.be. De oproep tot
solidariteit werd massaal beantwoord
en het eindresultaat was dan ook
indrukwekkend: € 27 646 om in te
zetten voor de strijd tegen kanker.
We wensen alle vrijgevige concerten festivalgangers onvergetelijke
muzikale momenten toe!
www.ticketmaster.be

CRELAN FOUNDATION
SPORTIEF ALS ALTIJD

De werknemers van Crelan hebben
in 2019 andermaal hun sportiefste
beentje voor gezet in de strijd tegen
kanker: de 20 km door Brussel,
de Crelan Foundation Games,
225 deelnemers aan zes Warmathons.
Daarnaast beantwoordden talrijke
collega’s de oproep om een deel van
hun pensioenbonus bij te dragen aan
de strijd tegen kanker. Een mooie
opbrengst van € 21 355 in totaal!
www.crelan.be

BRIDGESTONE
DE OLYMPISCHE GEDACHTE IN DE PRAKTIJK

Bridgestone is een van de officiële sponsors van de
Olympische Spelen. Voor de tweede keer werd de
Olympische gedachte doorgetrokken naar hun
programma ‘B-Olympic’, een sportieve challenge voor
al het personeel, wereldwijd. In de eerste editie stapten
3425 Bridgestone-medewerkers samen 1 miljoen kilometer.
Op het einde van de tweede editie stond de teller op
2,5 miljoen! In België werd de opbrengst geschonken
aan Stichting tegen Kanker: € 17 000.
www.bridgestone.eu
FRESENIUS KABI
HARTVERWARMENDE ACTIES

Deze nieuwe partner van Stichting tegen Kanker is sterk gestart met een
geslaagde deelname aan Levensloop Edegem én een zeer gesmaakte actie
in de apotheek. Deze winter startte Fresenius Kabi namelijk met de verkoop
van hartverwarmende mokken ten voordele van Stichting tegen Kanker. De
teller staat intussen op meer dan € 7000.
www.fresenius-kabi.com

PROXIMUS PREMIUM

243 247 PUNTEN VOOR
STICHTING TEGEN KANKER

HALLMARK
ZEG HET MET EEN KERSTKAART

Naar goede gewoonte verkocht
Hallmark ook in 2019 kerstkaarten
ten voordele van Stichting tegen
Kanker. Daarnaast werden ook de
deelnemers aan onze Tombola en de
kinderen van Camp Tournesol
voorzien van cadeautjes. Een mooi
gebaar met een mooie opbrengst:
€ 20 108 aan de Stichting tegen Kanker!
www.hallmark.be

Eind november werd het Proximus
Premium-programma beëindigd.
De oproep aan alle Proximusabonnees om de restpunten van
hun Proximus Premium Club en
Proximus Bizz Club te schenken
aan Stichting tegen Kanker,
leverde een mooie respons op –
letterlijk tot de laatste seconden
voor het verstrijken van de
deadline op 30 november. Meer
dan 400 Proximus-klanten gaven
in totaal 243 247 punten weg. Zo
werd het jaar 2019 afgesloten met
het recordbedrag van € 205 000
voor de strijd tegen kanker.

ENGIE
DUURZAME CADEAUTJES

Ook Engie heeft recent de
groep van partnerbedrijven
van Stichting tegen Kanker
vervoegd. In december bood
het energiebedrijf tijdens de
kerstmarkt voor het personeel
duurzame kerstcadeaus aan,
waarvan de winst onder
andere naar de strijd
tegen kanker gaat.
www.engie.be

Namens patiënten, hun naasten en de onderzoeksteams:

hartelijk dank!

Ook partner worden? www.kanker.be/steun-ons/steun-ons-als-bedrijf
Of neem contact met Brigitte Demunter: BDemunter@stichtingtegenkanker.be.
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Regionieuws
Patiëntenorganisaties werken
hechter samen
Sinds begin 2019 zijn de regiocoördinatoren van Stichting tegen
Kanker gesprekken aangegaan met verschillende patiëntenorganisaties om hun noden te verkennen en de samenwerking
te versterken. Eén van hun vragen was om samen rond de tafel
te gaan zitten met de andere patiëntenorganisaties. Op vrijdag
6 december faciliteerde Stichting tegen Kanker het eerste overleg
voor tien Vlaamse organisaties. 23 vertegenwoordigers voerden
een constructief gesprek om na te gaan hoe de organisaties
meer patiënten kunnen bereiken en hoe Stichting tegen Kanker
hen daarin kan ondersteunen. Dit overleg vindt voortaan één
keer per jaar plaats. Stichting tegen Kanker biedt 15 patiëntenorganisaties in België structurele steun. Aan Vlaamse zijde zijn
dit: Melanoompunt, CMP Vlaanderen, Klank-Bord, Lotuz, Hodgkin
en Non-Hodgkin, Net en Men, Talk Blue Vlaanderen, Think Blue
Vlaanderen, Flaya en Cum Cura. De Franstalige organisaties
die we steunen zijn: Vie en Rose, Come Together, Espace Vivie,
Espace+ en Sun Child.
www.kanker.be/praatgroepen

MAKE SENSE CAMPAIGN
VOOR HOOFD- EN
HALSKANKER
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of een “brok
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• Heesheid
evoel
• Stridor (ho
orbare ademh
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• Hoesten of
keelprikkel
• Slechte ade
m
• Knobbeltje
s in de halsst
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• Bloeding uit
de mond of
neus
• Hoofdpijn
• Neusversto
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pping
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HOOFD-HALSTUMOREN
• Roken
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• Overmatig alcoholverbru
• Humaan papillomavirus

telling aan houtstof)

• Beroepsfactoren (bloots
• Erfelijkheid

Met de Make Sense Campaign
wil de Europese Vereniging voor
Hoofd- en Halskanker meer
mensen bewustmaken over de
alarmsignalen en risicofactoren
van hoofd- en halskankers.
Een vroegtijdige diagnose redt
immers levens. De Vlaamse
Werkgroep Hoofd – Hals Tumoren
(VWHHT) zette een samenwerking op met Stichting tegen
Kanker, waarbij gratis materiaal
aangeboden werd om de sensibilisering te versterken: de
button ‘Make Sense Campaign’,
Tabakstop-potloden met
vermelding van het telefoonnummer van Tabakstop, posters
op A0-formaat en de folders
‘Alcohol en kanker’, ‘Ik voel me
zoveel beter zonder tabak’ en
‘Stoppen met roken. Het kan’.
Voor de campagne van dit jaar
voorzien we opnieuw een actie.
www.makesensecampaign.eu
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Aalst Sport gaat voluit voor
‘Generatie Rookvrij’

Een basketbalspel dat
€ 6205 opbrengt

Elke week beginnen in België honderden
kinderen te roken. Confronterend, niet?
Net daarom wil Aalst de Generatie Rookvrij
campagne steunen en meewerken aan
rookvrije omgevingen waar kinderen en
jongeren vaak samenkomen. Dit initiatief
kwam tot stand op vraag van Stichting
tegen Kanker in samenwerking met het
Levensloopcomité van Aalst. Aalst Sport
start samen met andere stadsdiensten een
actieplan voor rookvrije speel- en sportterreinen, dat onder de drijvende kracht van
Logo (LOkale Gezondheids-Organisatie)
Dender en in samenwerking met de sportclubs concreet zal worden. Aalst lanceert
als eerste in de regio rookvrije sportterreinen.
Na de sportterreinen staan de andere speelterreinen, rookvrije schoolomgevingen
en rookvrije evenementen in Aalst op het
programma. De officiële voorstelling van
het actieplan vond plaats op 31 januari in
sportcentrum Schotte in Erembodegem.

Elk jaar tussen Kerstmis en Nieuwjaar organiseert de EuroMillions Basketball League
(de Belgische basketbalkampioenschappen)
de Orange All Star Game. In 2019 vond de
wedstrijd, opgezet als een echt spektakel,
plaats op 28 december. De beste Belgische
spelers gingen de confrontatie aan met de
beste buitenlandse spelers. Uiteindelijk won
‘Team World’ tegen ‘Team België’ met een score
van 118-111. Het was een spannende wedstrijd
getekend door dunks en tegenaanvallen, tot
grote vreugde van de 2000 toeschouwers.
Dit jaar richtte het evenement de pijlen op
de strijd tegen kanker, een ziekte waaraan de
zoon van Pascal Angillis, coach van Spirou de
Charleroi, al enkele maanden lijdt. Symbolisch
werd Sidy Angillis (9) die avond zelfs verkozen
tot MVP (beste speler). In totaal werd maar liefst
€ 6205 ingezameld. De EuroMillions Basketball
League liet tevens weten dat ze een partnerschap op lange termijn wil opzetten om onze
verschillende acties te blijven ondersteunen.
www.orangeallstargame.be

Sidy Angilis (9)
werd verkozen
tot beste speler!

Teksten: Laurence Lamotte
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Een duik in dikkedarmkanker
Elk jaar stelt men in België meer dan 8000 nieuwe gevallen van dikkedarmkanker vast. Het is de
tweede belangrijkste doodsoorzaak door kanker en de derde meest voorkomende kanker in België.
Omdat de ontwikkeling aanvankelijk soms geen of weinig ziekteverschijnselen kent, is systematische
screening erg belangrijk.
Tekst: Patricia Servais, Philippe Van der Avoort & Sandra Gyles
Colorectale kanker ontwikkelt
zich langzaam in de dikke darm
of het rectum, meestal vanuit
kleine, goedaardige laesies
(poliepen). Screening maakt het
mogelijk om deze laesies zeer
vroeg op te sporen en te behandelen voordat ze uitgroeien tot
kanker. Een poliep in de darm
kan zich immers gedurende
meerdere jaren, in alle stilte en
zonder symptomen ontwikkelen
tot kanker. Door de poliep te
verwijderen, neemt men het
risico op dikkedarmkanker weg.

Oorzaken onbekend

“Toen ik de diagnose kreeg,
stortte mijn wereld in. Mijn
eerste gedachten gingen naar
mijn echtgenote en kinderen.
Hoe moeten zij verder? Ondertussen speelde in mijn hoofd een
film af: heb ik te lang gerookt,
een te bourgondisch leven geleid,
te korte nachten gehad? Eerlijk,
die tijd tussen het slechte nieuws
en de uitslag van de CT-scan
waren de ergste dagen in mijn
leven.
Nadien, wetende dat er geen
uitzaaiingen waren, ‘herleefde’
ik. Ik begon te geloven in genezing, voelde een energie in mij
opkomen. Zelfs al knaagde in
mijn achterhoofd de vraag of
ik de eindstreep wel zou halen.

Je weet niet wat je
te wachten staat.

getuigenis
van Luc Pollet
Zelfstandig bouwpromotor, 69 jaar,
waarvan al 22 jaar gelukkig gehuwd
met Chris, twee kinderen. En dan:
de diagnose darmkanker. Dàt kwam
voor Luc Pollet zes jaar geleden
hard aan. Het meest lastige was de
onzekerheid. Maar er was ook een
kracht, steun van naasten en van
lotgenoten.
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De precieze oorzaken van
dikkedarmkanker zijn nog niet
bekend, maar er zijn verschillende risicofactoren, namelijk
leeftijd, een onevenwichtig
dieet (rijk aan rood vlees en
met weinig vezels) en een
gebrek aan lichaamsbeweging.
Sommige dikkedarmkankers
zijn erfelijk en hebben te maken
met genetische afwijkingen.
Getroffen families dienen systematisch te worden opgevolgd.

De behandeling was niet min.
Ik was ook altijd bang dat er
nieuwe problemen zouden
opduiken. Het leek wel of ik
vertrok met een lege rugzak,
waarin ze elke keer een grotere
kei stopten.
Persoonlijk heb ik het geluk
gehad dat ik als zelfstandige
kon en ben blijven werken – en
dat mijn echtgenote, kinderen,
vele vrienden en familie me
ondersteunden in al wat ik
deed. Maar ook het feit dat

Ten slotte hebben mensen met
inflammatoire darmaandoeningen
(IBD) een verhoogd risico op het
ontwikkelen van dikkedarmkanker.

Laat u testen!
In Vlaanderen nodigt men sinds
begin 2020 ook 50-jarigen uit
voor de tweejaarlijkse test
(tot vorig jaar was dit 51 jaar).
Systematische screening is nu
dus gratis voor elke Belg tussen
50 en 74 jaar. De test is zeer
eenvoudig thuis uit te voeren.
U neemt een staal van uw stoelgang met de afnameset die u per
post ontvangt en stuurt dit terug
naar het opgegeven adres.
Meer informatie over de test en
het nemen van een staal vindt u
op www.bevolkingsonderzoek.be/
dikkedarmkanker.

ik geloofde dat ik een ‘aparte
engelbewaarder’ had in mijn
leven, en nog steeds heb. Ik was
dermate blij met de goede afloop
dat ik beloofde om iets terug te
doen. Nu ben ik de fiere voorzitter
van Talk Blue, een patiëntenvereniging voor darmkanker,
en dit al zes jaar. Een goede
raad voor mensen met een
kankerdiagnose? Spreek met
een lotgenoot. Een toffe lotgenoot voelt aan hoe hij moet
reageren, zolang je maar op een
grote afstand blijft van al het
medische. Dit is namelijk heel
delicaat en geval per geval zeer
verschillend. En ga vooral niet het
internet afschuimen, want daar
word je alleen maar gekker van.”

Kankeronderzoek in de kijker

“Naar een betere monitoring
van IBD-patiënten”
Patiënten met inflammatoire darmaandoeningen (IBD),
zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, hebben
een verhoogd risico op dikkedarmkanker. Dankzij een
Grant van Stichting tegen Kanker konden de teams van
prof. Denis Franchimont en dr. Séverine Vermeire hun
onderzoekspijlen richten op prekankerletsels in de
dikke darm bij hun patiënten met IBD.
Waarom en welke IBD-patiënten lopen meer risico?
Prof. Denis Franchimont: “IBD-patiënten vertonen een
soort versnelde veroudering van dikkedarmcellen. Hierdoor
herstellen de cellen niet zo goed en krijgen deze patiënten
sneller te maken met prekwaadaardige afwijkingen in de cellen
(dysplasieën genaamd) en kankercellen. We hebben vastgesteld
dat ontstekingen dit proces van ontaarding in gang kunnen
zetten. Patiënten met uitgebreide IBD vóór de leeftijd van
18 jaar hebben twee tot drie keer meer kans om darmkanker
te ontwikkelen dan de algemene bevolking.”
Hoe zal uw onderzoek deze patiënten helpen?
“Momenteel zien we een langzame, maar geleidelijke afname
in het aantal IBD-patiënten dat dikkedarmkanker ontwikkelt
en ook in het aantal patiënten dat aan de ziekte overlijdt. Dit
hebben we voornamelijk te danken aan nieuwe biologische
behandelingen (bv. monoklonale antilichamen) en de voortgang
van endoscopische technieken. Ons onderzoeksdoel is om
(pre)kankerletsels van de dikke darm te karakteriseren door
de ontstekingscellen die de kankercellen moeten elimineren
te identificeren en te kwantificeren, alsook door de genetische
afwijkingen in deze letsels in kaart te brengen. Onze mogelijke
bijdrage in de toekomst is een betere identificatie van patiënten
die risico lopen en dit nog voor er laesies optreden.”
Wat zijn uw verwachtingen op middellange termijn?
“Bovenal streven we naar een beter begrip van de
carcinogenese van ontstekingen. Vervolgens is de uitdaging
om prognostische en voorspellende factoren te ontdekken
om patiënten met IBD te identificeren die risico lopen op het
ontwikkelen van dysplasie en dikkedarmkanker. Dit zou ons
toelaten om patiënten met een slechtere prognose te selecteren
die mogelijk baat hebben bij een doelgerichte of agressievere
behandeling. Dit project zou uiteindelijk ook kunnen leiden tot
de identificatie van nieuwe behandelingsdoelen voor IBD en
bijbehorende dikkedarmkankers.”
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Zonneslim? Ook op school!
Goede zongewoontes, die leer je van kinds af aan. Daarom is het zo belangrijk om kinderen ‘Zonneslim’
te maken. En dat kan natuurlijk op school. Stichting tegen Kanker biedt scholen de nodige hulpmiddelen
om die boodschap tot bij kinderen te brengen. Zo hebben we bijvoorbeeld een interactieve doe-koffer
die scholen een week lang kunnen lenen, met daarin onder andere een klasspel, educatief materiaal,
een uv-index en een goed/foutspel om kinderen op een speelse manier te leren hoe ze zich het best
beschermen tegen de zon. Jaarlijks ontlenen ongeveer 150 scholen de box en krijgen 15 000 à 20 000
leerlingen de preventietips mee.
De kit voor scholen is voor deze zomer volledig
geüpdatet. Er is weinig gewijzigd aan het concept,
dat al heel goed werkte. Ook de kernboodschap
blijft dezelfde: schaduw, shirt, smeren! En net zoals
in de voorgaande jaren, is huidverzorgingsspecialist
Garnier een belangrijke partner. De nieuwe box is
vanaf deze maand beschikbaar.
Een aantal tips en materialen kunnen leerkrachten, ouders en grootouders ook downloaden via onze site:
www.kanker.be/kankerpreventie/slimmer-de-zon/bescherming-kinderen/zonne-slimme-scholen.

b is

Mijn sportclu

ZONNESLIM

Campagne Zonneslim
Sporten 2020 van start!

Buiten tennissen, voetballen, hockeyen…? Super! Alleen denken
mensen bij buitensporten niet automatisch aan zonnepreventie.
Nochtans ben je tijdens het sporten onbeschermd ten opzichte van
de zon. Je doet mee aan een wedstrijd, waarbij je meerdere uren in
de zon vertoeft. En als je naar grote toernooien kijkt, zoals Roland
Garros, zie je vrijwel nooit iemand zich insmeren... Tijd om daar
verandering in te brengen!
Naar analogie met het succesvolle concept ‘Slimme Scholen’,
verbreden we de Zonneslimme aanpak in 2020 naar sport
verenigingen en clubs. Speciaal voor hen heeft Stichting tegen
Kanker een toolkit samengesteld, die we gratis ter beschikking
stellen. Hierin zitten affiches, praktische tips voor leden en club-
bestuurders, en meer. Verder kunnen clubs ook gebruikmaken
van structureel materiaal, via een externe webshop, aangeboden
door verschillende partners. De bedoeling is dat sportclubs zo
alle troeven in handen hebben om hun leden te beschermen.
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Het testproject ‘Zonneslim
Sporten’ is nog in volle
ontwikkeling. We zien 2020
als een testjaar om zoveel
mogelijk feedback te krijgen.
Op lange termijn wil Stichting
tegen Kanker een effectieve
gedragsverandering helpen
verwezenlijken. Dit alles
gebaseerd op de dezelfde
kernboodschap: schaduw,
shirt, smeren!
Meer info over zonnepreventie
vind je alvast op:
www.kanker.be/zonneslim.

Het duolegaat
in Vlaanderen
Wat verandert er?

Misschien hoorde u reeds via de pers dat de Vlaamse Regering in haar Regeerakkoord
2019-2024 opnam dat de regeling rond het duolegaat in Vlaanderen zal wijzigen.
De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting spreekt zelfs over een afschaffing.
Tekst: Greta Van Der Gracht

Wat is een duolegaat?
Via een duolegaat laat u een deel van uw bezittingen aan een goed doel na, bijvoorbeeld Stichting
tegen Kanker. Door deze vorm van schenken, blijft er tegelijkertijd meer over voor uw andere erfgenamen. Stichting tegen Kanker betaalt namelijk de volledige erfbelasting. Het is dus voor
iedereen een interessante oplossing.

Wat is het mogelijk gevolg van de afschaffing van het duolegaat?
Een eventuele afschaffing van het duolegaat in Vlaanderen kan een negatieve impact hebben op het
aantal mensen dat een legaat nalaat aan Stichting tegen Kanker, en dus ook in de vooruitgang van het
wetenschappelijk onderzoek.

Wat heeft Stichting tegen Kanker tegen deze plannen ondernomen?
In december 2019 zijn wij, samen met andere goede doelen, naar het kabinet van Minister Diependaele
geweest om te pleiten voor het behoud van het duolegaat of minstens voor overgangsmaatregelen voor
de bestaande testamenten waarin een duolegaat is opgenomen. Ook hebben wij een oproep gelanceerd
via onze digitale nieuwsbrief en onze website om ons te steunen in deze actie. Wij danken iedereen die
hierop heeft gereageerd. Tevens is er vanuit de raad van bestuur een brief verstuurd naar verschillende
ministers van de Vlaamse Regering. Dit om duidelijk te maken dat het afschaffen van het duolegaat een
negatieve impact kan hebben op onze inkomsten en dus mogelijks op het wetenschappelijk onderzoek in
de strijd tegen kanker dat wij mede dankzij de bestaande regeling rond het duolegaat kunnen financieren.

Wat verandert er?
Bij de redactie van dit artikel waren wij nog niet op de hoogte van
de uiteindelijke beslissingen van de minister. Welke maatregelen
moeten worden genomen voor de bestaande testamenten met
een duolegaat is momenteel niet duidelijk.

Wat met Brussel of Wallonië?
De Brusselse of Waalse Regeringen hebben geen wijziging van
het duolegaat aangekondigd in hun respectievelijke
Regeerakkoorden. Op dit moment ligt de afschaffing van het
duolegaat in deze regio’s dus niet op tafel.

Wenst u meer informatie te
ontvangen over de wijzigingen
van het duolegaat of over een
legaat aan Stichting tegen
Kanker, contacteer dan
Greta Van Der Gracht,
coördinator legaten van
Stichting tegen Kanker, mail
gvandergracht@kanker.be
of via telefoon 02 743 37 15.
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Juridische info
De kwaliteit van
ziekenhuiszorg
vergelijken?
Op www.zorgkwaliteit.be
vindt u een kaart met ziekenhuizen in Vlaanderen. Na de
plaats en het domein (bv.
borstkanker of rectumkanker)
te hebben ingevoerd, geeft
de site de ziekenhuizen weer
die het beste overeenkomen
met de kwaliteitscriteria die
met name door de Vlaamse
overheid zijn vastgelegd.
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Goed nieuws voor naasten die medische hulp verlenen
aan een zorgbehoevende kankerpatiënt. De wet van
17 mei 2019 (MB 2 juli 2019) erkent namelijk het statuut
van mantelzorger. Mantelzorgers moeten de erkenning
aanvragen bij hun ziekenfonds. Dit geeft onder meer recht op
financieel gecompenseerd ‘verlof voor erkende mantelzorgers’.
Hierdoor neemt de impact op het professionele leven van mantelzorgende werknemers en zelfstandigen af. Helaas zijn de uitvoeringsbesluiten nog niet afgerond. Over bepaalde belangrijke punten, zoals
de erkenningsprocedure en het compensatiebedrag, is men het nog
niet eens. Het advies van de Raad van State moet nog worden ingewonnen en daarna dient de regeling nog langs de ministerraad te
passeren. Enig geduld is dus vereist.
Tekst: Chantal Goossens

‘Mijn Nalatenschat’
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Een gratis werkboek om
aan te geven wat u wenst
Wat er met uw spulletjes gebeurt als u er niet meer bent? Niet dat wat u
in uw testament opneemt, maar de eerder praktische zaken, zoals wie er
voor uw huisdier zal zorgen? Daar staan we op een gegeven moment
allemaal bij stil. Daarom heeft Stichting tegen Kanker een bijzonder werkboek samengesteld. In ‘Mijn Nalatenschat’ kunt u precies aangeven wat u
wenst. Via onderstaande antwoordkaart, bestelt u een gratis exemplaar.

Ontvang uw exemplaar van ‘Mijn Nalatenschat’
Stuur deze antwoordkaart terug naar Stichting tegen Kanker, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel.
Deze informatieaanvraag is geheel vrijblijvend.

❏ Stuur mij de gratis brochure ‘Mijn Nalatenschat’.
❏ Contacteer mij a.u.b. voor meer informatie over legaten.
Naam: ............................................................................................................ Voornaam: ............................................................................................
Straat: .................................................................................................................................................................................... N°: ........... Bus : ............
Postcode: .......................... Plaats: .................................................................................................................................................................................
Telefoon: ................................................................................................................... E-mail: .........................................................................................

❏ Ja, ik geef Stichting tegen Kanker toestemming om mijn e-mailadres te gebruiken om mij verder te informeren
over haar activiteiten.
Deze gegevens worden vertrouwelijk verwerkt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Onze volledige privacyverklaring is beschikbaar op onze website
www.kanker.be/privacy-policy of kan u op eenvoudig verzoek per post worden toegestuurd.
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ZWEEDSE PUZZEL
Zweedse puzzel

RODE BIETENSOEP
MET ZURE ROOM

Breng
letters uit uit
de genummerde
vakjes over naarvakjes
de gelijkgenummerde
vakjes van de oplossingsbalk.
Breng
dedeletters
de genummerde
over
naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk

Dit is een recept voor mensen met
kanker. Het is mogelijk rijk aan
calorieën en/of eiwitten, of specifiek
uitgewerkt voor bepaalde klachten
(minder eetlust, misselijkheid,
smaakwijziging, vermoeidheid).

Zweedse puzzel

ONWEZENLIJK

4
HERKAUWER
ONWEZENLIJK

HERKAUWER
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DIER
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VREEMDE
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VERLAAGDE
TOON

12
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TOON

3
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3
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PLAK

VAARWEL
(FRANS)

STEEKSCHOP
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NUMMER

7

PLAK
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(FRANS)

NOORSE
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STEEKSCHOP
NUMMER

7

RIMBOE

SLAGERSWERK

GROENTE

RIMBOE

OLM

GEWAAGD

VOORVOEGSEL
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SPIL

EUROPEAAN

WAPEN

GRIL

BUNDEL

VEEL
BUNDEL

9
EDELMAN

9

TROEP

EDELMAN
8

PESTEN

8
CANTORIJ

TROEP

LABORATORIUM

DWAAS

PESTEN

KEURMEESTER
KEURMEESTER

VOOR-VEEL
VOEGSEL

GEWAAGD

WAPEN

2

SPIL

SLAGERSWERK

Bereidingswijze
Breng het water met het bouillonblokje en de olijfolie aan de kook.
Laat koken tot het bouillonblokje
is opgelost. Laat de bouillon
vervolgens afkoelen.
Pers de sinaasappel uit. Maak de
lente-uitjes schoon en snipper ze
samen met het groen fijn.
Doe de bietjes in een mengkom en
pureer ze met een staafmixer. Roer
de afgekoelde bouillon, de room,
het sinaasappelsap, de helft van de
uisnippers en 3/4 van de zure room
door de bietenpuree.
Breng de soep op smaak met het
gemberpoeder en de rietsuikersiroop. Dek de soep af en laat hem
afgedekt in de koelkast verder
afkoelen.
Klop, vlak voor het serveren, de
koude soep met een klopper goed
op. Garneer de soep met de rest
van de uisnippers, een schepje
zure room en eventueel met enkele
schijfjes rode biet.

2

NOORSE
MUNT

GROENTE
BEVLIEGING

Ingrediënten (4 porties)
Energie: 346 kcal
• 300 ml water
Eiwitten: 3,7 g
• 2 blokjes groentebouillon
• 20 ml olijfolie
Bereidingstijd:
• 280 g sinaasappel
10 - 15 minuten
• 2 lente-uitjes
• 400 g zoetzure rode bietjes
uit bokaal
• 100 ml room (35% vet)
• 120 g zure room
+ 40 g ter garnering
• 2 tl gemberpoeder
• 20 ml rietsuikersiroop
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Oplossing:
Bright Future
Bright future

Sleutelwoord:
1

Recept van Sarah Van Den Brande,
in samenwerking
met
F
G
K
K
A M E Ntegen
O K Kanker.
A P I
Stichting

KANTLIJN
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VERBINDING

4

MOUSTACHE

LENTEFEEST

6

TOILETARTIKEL

KUNSTMEST

12

DROESEM

BEURSNOTERING

11

SCANDINAVIËR

WETENSCHAPSTER

10

SLOTWOORD
ERFFACTOR

1

TOILETARTIKEL

KUNSTMEST

9

BEURSNOTERING

8

DROESEM

7

SCANDINAVIËR

REKENING

6

ERFFACTOR
ng de letters uit de genummerde vakjes
over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

GROTE

Lentetombola
ten voordele van de strijd tegen kanker
k
Doe mee en maa
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n
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éé
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300

ge
prachti

2de PRIJS
Elektrische fiets
Bizbike
waarde ca. € 1800

prijzen
3de PRIJS
SONY TV

1ste PRIJS
All-inreis 2p. RIU & TUI fly

waarde ca. € 1000

Waarde ca. € 4000

4de PRIJS
Canon Camera
waarde ca. € 500

5de PRIJS
Aankoopbon
Vandenborre / Fnac

KAAP

waarde € 400

Ë
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0

2
20

Neem online deel op www.kanker.be/tombola
Deelnemen kan tot donderdag 30 april 2020 - Trekking op donderdag 21 mei 2020

De 300 prijzen worden u aangeboden door onder meer deze gulle sponsors:

Bent u als onderneming bereid onze strijd tegen kanker te steunen door prijzen beschikbaar te stellen?
Contacteer dan Brigitte Demunter op 02 743 37 17 of BDemunter@stichtingtegenkanker.be.

