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2020, een bijzonder jaar…
Afgelopen jaar was bijzonder – op zijn zachtst gezegd. Voor België en voor de hele
wereld. De Covid-19-pandemie ondermijnde niet alleen individuen, maar onze hele
samenleving. Op persoonlijk en professioneel vlak, onze activiteiten, onze sociale
en familiale relaties enzovoort. Bij kankerpatiënten kon men soms niet anders dan
de behandeling uitstellen. Om maar te zwijgen over de opgelopen achterstand in
screenings en diagnoses, wat in de toekomst nare gevolgen kan hebben voor mensen
hun genezingskans.

Zij aan zij met de overheid
De lockdown zette zorgteams onder druk.
En ook de overheid, verantwoordelijk voor de
informatieverstrekking richting het brede
publiek, werd door de gebeurtenissen overvallen. Daarom boden we vanaf de eerste
weken van de pandemie volksgezondheid
ministers op verschillende overheidsniveaus
onze sterke schouders aan. We wilden iets
dóen voor kankerpatiënten. Stichting tegen
Kanker kan immers rekenen op vele spelers
op het terrein om vragen van het publiek te
beantwoorden.
Samen met Stichting Kankerregister
waarschuwden we de overheid voor de
impact van de pandemie op het vlak van
vertraagde diagnoses, kankerbehandelingen
en uitgestelde georganiseerde screenings.
In 2020 zijn verschillende duizenden nieuwe
gevallen van kanker níet gediagnosticeerd. Dat
wil zeggen dat de diagnose te laat komt, met
alle gevolgen van dien...

Hou contact!
Veel mensen vonden vooral het isolement
erg zwaar. Voor mensen met kanker was
dit nog vele malen zwaarder: kost wat kost
móesten ze hun behandeling voortzetten,
vaak thuis, binnen vier muren met de
kinderen, zonder veel hulp van buitenaf en
met in het achterhoofd altijd die extra angst
en onzekerheid die met een ziekte als kanker
gepaard gaat.
Stichting tegen Kanker zelf moest nagenoeg
al haar activiteiten op het terrein aanpassen,
uitstellen of afgelasten. De pandemie dwong
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ons om onszelf weer uit te vinden en met
originele alternatieven te komen. Het internet
en sociale netwerken zijn vandaag onze beste
bondgenoten om patiënten, hun families,
sympathisanten en de actoren in ons netwerk
te laten zien dat Stichting tegen Kanker ook in
deze moeilijke tijden aan hun zijde staat.
Tijdens de eerste lockdown lanceerden
we onze blog “Hou de moed erin!”. Vrijwel
dagelijks gaven we mensen met kanker tips
en ideetjes voor activiteiten om moeilijke
momenten te doorbreken: quarantaine yoga,
zwemles in je eigen bad, een escape game met
de kinderen… om maar enkele voorbeelden te
noemen. Op www.kanker.be/hou-de-moed-erin
staan er veel meer.
In de zomer was er onze solidariteitsactie
met mondmaskers. Voor elk gekocht masker,
schonken we er één aan een persoon met
kanker. In totaal hebben we via deze actie
bijna 22 000 maskers uitgedeeld aan patiënten
via patiëntenorganisaties en via onze
Levensloopcomités. Verschillende Bekende
Belgen hebben dit initiatief mee gepromoot,
waaronder Axelle Red, Saskia De Coster, Daan
Hugaerts, Astrid Stockman, Karolien Debecker,
Sabine De Vos, BJ Scott en vele anderen.
In een periode waarin er heel veel en soms
tegenstrijdige informatie circuleerde,
vonden we het ook belangrijk om goede en
betrouwbare informatie aan te reiken. Op
www.kanker.be/coronavirus verzamelden we
veelgestelde vragen en de laatste updates
over het coronavirus en kanker.

Samen, van hoop naar overwinning
Wat een bizar jaar voor Stichting tegen Kanker
en alle actoren in onze samenleving. De komst
van een virus waar we de gevolgen niet van
konden overzien, bracht alles en iedereen uit het
evenwicht. Maar zoals in elke crisis, is het zaak
om er aan de andere kant zo goed mogelijk weer
uit te komen en om er lessen uit te trekken.
Zo ook voor Stichting tegen Kanker. Gelukkig
konden we hiervoor rekenen op onze gedreven
medewerkers en op onze altijd vrijgevige
erflaters en schenkers. Want ook al waren en
zijn de sterftecijfers ten gevolge van Covid-19
zorgwekkend, ze blijven ver achter bij die van
de tweede belangrijkste doodsoorzaak in België:
kanker.
Ons land onderscheidt zich van andere Europese
landen met een van de hoogste incidentie
percentages. Maar tegelijkertijd onderscheiden
we ons ook als het aankomt op genezing. Op dat
vlak behoren we wereldwijd tot de top.
Dit hebben we met name te danken aan de steun
die wetenschappelijk onderzoek geniet. Stichting
tegen Kanker speelt hierin een belangrijke en
essentiële rol. Zeker in een context waarin er
steeds minder publieke middelen lijken te zijn,
in plaats van meer. Meer dan ooit toonde deze
gezondheidscrisis aan hoe belangrijk toegang
tot de beste gezondheidzorg is. De steun die we
krijgen van een groeiend aantal schenkers en
erflaters is en blijft dan ook onmisbaar.
U kan erop rekenen dat we onze uiterste best
doen en zullen blijven doen om deze vreselijke
ziekte de kop in te drukken.
Hartelijke groet,

BENOIT KOERPERICH
ALGEMEEN DIRECTEUR

“Van hoop naar overwinning”… Gewoon een
mooie slogan? Absoluut niet!
Jullie, allemaal, alle lezers die ons steunen,
financieel of op een andere manier, alle
medewerkers van Stichting tegen Kanker…
Jullie maken deze zeldzame gebeurtenis mee:
een wereldwijde pandemie veroorzaakt door een
virus dat dodelijk kan zijn. Zowel de inspanningen
om deze plaag te overwinnen als de aandacht
ervoor in de media zijn ongekend en gaan terug
tot de Tweede Wereldoorlog. Vandaag zien
we gelukkig een uitweg, dankzij vaccins die
de impact van Covid-19 aanzienlijk zullen
verminderen.
Maar wist u dat de technologie van zowel de
mRNA-vaccins als de adenovirusvaccins die we in
België inzetten, is ontwikkeld voor therapeutische
vaccins tegen kanker? De resultaten tegen
Covid-19 tonen dat de technologie werkt. Ook al
blijft voorzichtigheid geboden: hoop verandert
langzaam in overwinning. Zonder deze pandemie
zou het veel langer hebben geduurd voor de
effectiviteit van deze vaccins objectief kon
worden aangetoond. We mogen ons dan ook aan
een versnelling verwachten in de ontwikkeling
van vaccins tegen kanker.
Wat we van dit alles kunnen leren? Ten eerste
hoe onvoorspelbaar medische vooruitgang en
wetenschappelijk onderzoek kan zijn. Wat wel
zeker is, is dat als we minder onderzoeken, we
ook minder oplossingen zullen vinden. En dan is
er nog het multiplicatoreffect van toenemende
onderzoeksinspanningen, omdat de oplossing
van één probleem cruciaal kan zijn voor het
oplossen van vele andere vraagstukken. Dankzij
u kan Stichting tegen Kanker hier mee richting
aan geven. Via ons, zijn veel mensen u dankbaar,
zowel patiënten als onderzoekers.
PROFESSOR
ERIC VAN CUTSEM
VOORZITTER

PROFESSOR
PIERRE COULIE
VOORZITTER
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“Ja, er is een behandeling”

Dit is het antwoord dat we bij Stichting tegen Kanker willen dat elke kankerpatiënt
ooit hoort. We hebben hoop op een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke
ziekte is. Hoop dat elke patiënt de meest effectieve behandeling krijgt en iedereen
van de best mogelijke levenskwaliteit geniet tijdens en na kanker. Daarom
financieren we bij Stichting tegen Kanker al meer dan 30 jaar kankeronderzoek.
In die drie decennia kenden we meer dan 200 miljoen euro toe aan de meest
veelbelovende wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Vandaag investeren om morgen kanker te verslaan
Zo steunen we vanaf het prille begin immunotherapieprojecten, die uiteindelijk hebben
geleid tot enkele van de meest innovatieve behandelingen van vandaag.
Verder hebben we het interuniversitair initiatief voor de oprichting van het eerste proton
therapiecentrum in België, geopend in 2019, ondersteund en medegefinancierd, wat de weg
heeft vrijgemaakt voor effectievere radiotherapiebehandelingen.
We financierden ook het project dat leidde tot de eerste geboorte van een baby na een
transplantatie van gecryopreserveerd ovariumweefsel, wat enorm hoopgevend is voor jonge
vrouwen die aan de vooravond van een kankerbehandeling staan.
Dit alles is en wordt bereikt dankzij de steun van al onze medestanders: schenkers, erflaters
en vrijwilligers. Het zijn opmerkelijke stappen voorwaarts, maar het is niet genoeg!
Als we willen dat elke patiënt het goede nieuws “Ja, er is een behandeling” te horen krijgt,
moeten we samen grotere en snellere sprongen maken, van hoop naar overwinning!
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Onze missies
Stichting tegen Kanker zet zich onverminderd in voor een wereld waarin
kanker niet langer dodelijk is. Een wereld waarin mensen beter worden. En
waarin ongeneeslijke kankers chronische ziekten zijn, die men dankzij goede
behandelingen onder controle houdt. Die hoop wil Stichting tegen Kanker
omzetten in overwinning!
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Om dit te bereiken, hebben we drie missies:

De financiering van
wetenschappelijk
onderzoek

1

Onze prioriteit is de ontwikkeling van betere
behandelingen en het verbeteren van mensen
hun overlevingskans en levenskwaliteit.
Hiervoor geloven we in de mogelijkheden van
wetenschappelijk onderzoek. Daarom gaat ten
minste de helft van alle giften en legaten die we
ontvangen rechtstreeks naar deze missie.

Preventie

2

Enkel en alleen door een gezonde levensstijl
aan te nemen, kunnen we 30 tot 50% van de
kankers voorkomen. Daarom verhogen we de
bewustwording van het brede publiek aan de
hand van preventie- en voorlichtingscampagnes
over allerlei onderwerpen (tabak, uv, etc.).
Verder ondersteunt onze dienst Tabakstop
mensen die willen stoppen met roken.
Moedigen we mensen aan om deel te nemen
aan opsporingsprogramma’s. En dankzij onze
kennis en erkende expertise slagen we erin om
de overheid ertoe te bewegen om effectieve
maatregelen te nemen, die goed zijn voor de
gezondheid van iedereen.

3
Ondersteuning en
begeleiding van
patiënten, naasten en
actoren op het terrein
We begeleiden patiënten in hun
hersteltraject en wanneer ze
terugkeren naar hun ‘normale’
leven, door hen financieel te
helpen, advies, ondersteuning
of praktische handvaten aan te
reiken. Via onze dienst Kanker
info verspreiden we tevens
kwalitatieve, geactualiseerde
en wetenschappelijk gevalideerde
informatie. Verder zijn onze
regiocoördinatoren in het hele
land aanwezig op het terrein om
de behoeften van psychosociale
actoren in kaart te brengen en
er zo goed mogelijk op in te
spelen. Patiënten staan ook in
de spotlight tijdens Levensloop,
een solidariteitsevent dat een
hele gemeenschap het hele jaar
door in beweging brengt met de
24 uur van Levensloop zelf als
orgelpunt.

Het is de vrijgevigheid van het publiek die al deze diensten en initiatieven mogelijk maakt.
Om transparant en betrouwbaar te zijn, respecteert Stichting tegen Kanker de ethische code
van de vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF), waarvan wij en alle belangrijke
goededoelenorganisaties in ons land lid zijn.
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ONZE REALISATIES IN 2020

Financiering van
wetenschappelijk onderzoek
Stichting tegen Kanker verbindt zich ertoe om minimaal 50% van de ontvangen
giften en legaten te besteden aan de financiering van wetenschappelijk
onderzoek. We zijn ervan overtuigd dat wetenschappelijk onderzoek de motor
van vooruitgang is en blijft in de strijd tegen kanker. Daarom financieren we
jonge arts-onderzoekers in België alsook internationaal gerenommeerde
onderzoeksteams, zodat zij sneller grotere stappen kunnen zetten richting betere
behandelingen en diagnostische methoden. De bijdrage van Stichting tegen
Kanker is voor hen vaak essentieel.

Zonder de steun van Stichting
tegen Kanker zouden we slechts
kleine stapjes kunnen zetten.
Dankzij Stichting tegen Kanker
kunnen we veel ambitieuzere
projecten realiseren.
PROF. AGNÈS NOËL, U-LIÈGE
DIRECTRICE VAN GIGA-CANCER EN VAN
HET LABORATORIUM VOOR TUMOR- EN
ONTWIKKELINGSBIOLOGIE

Hoe worden Grants toegekend?
Het traject van onze Grants begint met een projectoproep richting Belgische
universiteiten. Zij dienen vervolgens hun projecten in. Alle aanvragen moeten ons op
een bepaalde datum bereiken. Vervolgens begint de selectie, die een paar maanden
later uitmondt in de toekenning van financiering voor onderzoek, genaamd Grants.
Twee wetenschappelijke raden, met daarin grote namen uit de Belgische onderzoeks
wereld, buigen zich over de dossiers die binnen hun respectieve competentiedomein
vallen: fundamenteel dan wel klinisch en translationeel onderzoek. De onafhankelijkheid
van ons wetenschappelijk advies is gegarandeerd dankzij rigoureuze procedures en
de inzet van talrijke internationale experts. Zij beoordelen de kwaliteit, originaliteit en
relevantie van het door de aanvragers voorgestelde onderzoek. In 2020 namen er in
totaal 422 internationale experts deel aan dit selectieproces.
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Verdeling onderzoeksprojecten over de verschillende universiteiten

UAntwerpen

6

Projecten

UGent
UZ Gent
13 Projecten

ULB

Bordet, Erasmus
& Gosselies

12 Projecten

KU Leuven
UZ Leuven
24 Projecten

GHdC
1

VUB
3

Project

Projecten

UCLouvain

de Duve Instituut

11

Projecten

ULiège
7

Projecten

In 2020 selecteerde Stichting tegen Kanker 63 nieuwe
wetenschappelijke onderzoeksprojecten
De onafhankelijke wetenschappelijke raden van Stichting tegen Kanker selecteerden
in totaal 63 nieuwe onderzoeksprojecten. Meerdere van deze projecten vinden in
verschillende onderzoekscentra plaats. Alle geselecteerde projecten samen delen een
totaalbedrag van 23,8 miljoen euro voor fundamenteel onderzoek dan wel translationeel
en klinisch onderzoek, zowel in het noorden als in het zuiden van ons land. Innovatie en
originaliteit zijn twee belangrijke selectiecriteria. Door veelbelovende, innovatieve ideeën
gedurende meerdere jaren te financieren, geven we dit soort projecten de kans om zich
te bewijzen. Op de volgende pagina’s presenteren we enkele veelbelovende thema’s uit
de selectie van 2020.

63
NIEUWE
ONDERZOEKSPROJECTEN

23,8

FUNDAMENTEEL
ONDERZOEK

KLINISCH EN
TRANSLATIONEEL
ONDERZOEK

miljoen €
AAN
GRANTS

Stichting tegen Kanker speelt
een zeer belangrijke rol in dit
onderzoeksproject gericht op het
vinden van nieuwe en effectievere
behandelmethoden voor melanoom.
PROF. CHRIS MARINE, KU LEUVEN, DIRECTEUR
VAN HET CENTRUM VOOR KANKERBIOLOGIE
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Fundamenteel onderzoek
Fundamenteel kankeronderzoek tracht de mechanismen te begrijpen die tot kanker leiden.
Onze kennis verdiepen over het functioneren van zowel gezonde cellen als kankercellen
is essentieel om nieuwe diagnostische benaderingen en innovatieve behandelingen te
ontwikkelen, of om reeds bestaande behandelingen te verbeteren.
Genen en kankers
Onze genen bepalen de manier waarop elk
van onze cellen groeit, deelt, functioneert en
sterft. Wanneer een of meer genen beschadigd,
vernietigd of juist in overdreven aantallen
aanwezig zijn, kan dit leiden tot verschillende
ziektes. Dit is met name het geval bij kanker.
Kanker ontstaat namelijk doordat verstoringen
in de genen van een cel zich opstapelen.
Naarmate de tumor zich ontwikkelt, hopen die
genverstoringen zich verder op.
Onderzoekers ondersteund door Stichting tegen
Kanker blijven nieuwe mutaties ontdekken. Ook
onderzoeken ze de gevolgen die dit heeft voor
het functioneren van cellen.

Immunotherapie
Ons immuunsysteem kan kankercellen
herkennen en uitschakelen. Maar waarom slaagt
het hier niet altijd in? Waarom vernietigt het
abnormale cellen niet zodra ze op het toneel
verschijnen? Waar laat het de tumor groeien
en bloeien? Waar, wanneer en hoe faalt ons
afweersysteem? Waarom reageert het soms
te traag? Of is het soms blind en ziet het die
abnormale cellen niet eens? Is het omdat die
zich op een of andere manier camoufleren?
Of, erger nog, omdat ze de werking van
immuuncellen weten te blokkeren?
De vele onderzoeksprojecten die gedurende
drie decennia door Stichting tegen Kanker zijn
gefinancierd, hebben al deze vragen op zijn
minst al deels beantwoord!
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Wat betekent dit
voor patiënten?
Deze onderzoekslijn is fundamenteel om de mechanismen beter te
begrijpen die het optreden en de
ontwikkeling van kanker veroor
zaken en de mate van agressiviteit
van een tumor bepalen. De nieuwe
projecten die we in deze categorie
financieren, moeten uiteindelijk
leiden tot meer verfijnde diagnoses,
een betere individualisering van de
behandelingen en de ontwikkeling
van nieuwe therapeutische
benaderingen.

Wat betekent dit
voor patiënten?
De stappen die de afgelopen jaren
in immunotherapie zijn gezet, zijn
gigantisch. Maar er is ook veel
wat we nog niet weten. Daarom is
het essentieel dat we de bijzonder
complexe interactiemechanismen
tussen kankercellen en ons immuunsysteem verder doorgronden. Enkel
zo kunnen onderzoekers immunotherapie verder blijven ontwikkelen.
De nieuwe projecten geselecteerd in
2020 zullen hieraan bijdragen.

Translationeel en klinisch onderzoek
Translationeel onderzoek is de link tussen fundamenteel en klinisch onderzoek. Dit type
projecten vertaalt de meest recente fundamentele ontdekkingen in praktische toepassingen ten
voordele van de patiënt, of probeert een antwoord te formuleren op vragen die voortvloeien
uit behandelingen. Het doel van klinisch onderzoek is de best mogelijke strategieën voor de
diagnose en behandeling van kanker te bepalen en te valideren.
Prognostische en voorspellende
factoren
Hoeveel kans op slagen heeft die
behandeling eigenlijk? Wat is mijn kans op
herstel?
Artsen krijgen dit soort vragen nagenoeg
altijd, maar kunnen ze niet altijd goed
beantwoorden. Een glazen bol hebben ze
immers niet. Maar stap voor stap, dankzij
de vooruitgang in de moleculaire biologie
en de ontwikkeling van prognostische en
voorspellende factoren, kunnen artsen
steeds beter en individueler op dit soort
vragen ingaan.

Doelgerichte behandelingen
De ontdekkingen binnen fundamenteel
onderzoek van nieuwe doelen die zeer
specifiek zijn voor kankercellen openen
nieuwe deuren naar doelgerichte
behandelingen. Die behandelingen
richten zich op moleculaire afwijkingen
die men alleen in kankercellen terugvindt.
Het doel is vervolgens om deze cellen
te helpen elimineren of de ontwikkeling
ervan te blokkeren.

Wat betekent dit
voor patiënten?
Wanneer men bij iemand kanker vaststelt,
helpen prognostische factoren om in te
schatten hoe agressief de tumor is. Dit is
essentieel om te bepalen hoe de behandeling
eruit moet zien: op het juiste moment, niet te
vroeg of te laat, niet te zwaar en niet te licht.
Verder zijn prognostische factoren handig om
te weten welke behandeling het beste werkt
voor die bepaalde patiënt. De nieuwe onder
zoeksprojecten van dit type zijn dan ook
bijzonder belangrijk om oncologische zorg
trajecten nog beter te kunnen personaliseren.

Wat betekent dit
voor patiënten?
Afhankelijk van het type celafwijking
in hun kanker, kan men de behandeling
personaliseren, waardoor men onnodige
of onnodig zware behandelingen kan
vermijden. Verschillende van de nieuwe
onderzoeksprojecten focussen op dit zeer
precieze vakgebied.

Dankzij de steun van Stichting tegen Kanker zullen
we de heterogeniteit van tumorcellen en hun
micro-omgeving in kaart kunnen brengen tot op
een ongekend precies niveau, op de schaal van een
enkele cel. Het uiteindelijke doel van ons onderzoek
is om de behandeling van patiëntes met
triple-negatieve borstkanker te personaliseren,
inclusief immunotherapie.
PROF. CHRISTOS SOTIRIOU, BORDET INSTITUUT-ULB, WERKT AAN
GERICHTE BEHANDELINGEN VOOR BORSTKANKERS
STICHTING TEGEN KANKER — 11

Immunotherapie
De afgelopen jaren bleek immunotherapie in bepaalde gevallen en voor bepaalde vormen
van kanker enorm succesvol te zijn. Maar tegelijkertijd riep die triomf ook veel nieuwe
vragen op: waarom werkt immunotherapie bij sommige patiënten fantastisch goed en bij
andere helemaal niet? Waarom is de behandeling slechts effectief bij sommige vormen
van kanker? Pas als we erin slagen om ook die vragen te beantwoorden, kunnen we het
toepassingsgebied van immunotherapie uitbreiden en zo nog meer levens te redden. De
projecten die we in deze categorie steunen, hebben dit doel voor ogen.

DE GETUIGENIS VAN PATRICK FRANÇOIS,
EX-PATIËNT BEHANDELD MET
IMMUNOTHERAPIE
Bij Patrick werd er op zijn 32ste melanoom vastgesteld.
Hij was een jonge vader met een zoontje van net
18 maanden oud. De moedervlek die zich tot kanker
ontwikkelde, werd operatief verwijderd, samen met
het omliggende weefsel. De prognose was goed. De
controles, aanvankelijk frequent, maar in de loop der
jaren steeds minder, passeerde hij telkens met vlag en
wimpel. Patrick verwelkomde zijn tweede zoon.
Zeven jaar na die diagnose kreeg Patrick een koude
douche: “Op een dag voelde ik mijn been opzwellen.
Ik ging naar de dokter. Die verwees me meteen door
naar de eerste hulp. Na een resem tests kreeg ik te horen dat het een recidief was van mijn
melanoom en dat het zich reeds in het eindstadium van kanker bevond. De vragen die dan
door je hoofd gaan… Hoe lang heb ik nog? Is behandeling nog mogelijk?”
Vervolgens ontdekte men uitzaaiingen in Patricks hersenen. Ondanks de behandelingen
lieten de kankercellen zich blijkbaar niet uit het veld slaan. “Mijn oncoloog en ik besloten
alles uit de kast te halen en twee immunotherapiebehandelingen te combineren, want
blijkbaar verrichte deze aanpak bij sommige kankers in zeer vergevorderde stadia soms
wonderen.” Er volgden voor Patrick zeer moeilijke tijden, met zware bijwerkingen.
“Maar het resultaat was er: in minder dan vier maanden tijd waren alle tumoren 30 tot
50% geslonken en waren de uitzaaiingen in mijn hersenen niet meer zichtbaar. En ja, de
bijwerkingen waren zwaar, maar ze duurden nooit langer dan drie tot vijf dagen. Eigen aan
immuuntherapie is dat het de tijd moet krijgen om te werken.” Volhouden, dat was wat
Patrick dapper deed. Zeven maanden na de start van deze immunotherapiebehandeling
was Patrick volledig in remissie! En dit dus dankzij onderzoek dat van meet af aan gericht
was op innovatieve behandelingen.
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Drie nieuwe klinische postdoctorale mandaten
De klinische postdoctorale mandaten toegekend door Stichting tegen Kanker zijn een vorm
van financiële ondersteuning van artsen met een doctorstitel die werken in ziekenhuizen met
een oncologische afdeling. Dit mandaat maakt het mogelijk om naast klinische activiteiten
ook aan onderzoek te doen. Het zijn dan ook echte springplanken voor wetenschappelijke
vooruitgang.

Naast de financiering van ons
onderzoeksproject naar een nieuwe
benadering van radiotherapie voor
borstkanker, geniet ik van een klinisch
postdoctoraal mandaat. Hierdoor kan ik
me parttime vrijmaken van mijn klinische
taken, waardoor ik de helft van mijn tijd
kan besteden aan onderzoek.
PROF. LIV VELDEMAN, UZ GENT

Dankzij onze donateurs konden we in 2020
een postdoctoraal mandaat toekennen aan
drie nieuwe arts-onderzoekers:

Deze medische specialisten delen een budget
van 900 000 euro.
Hierdoor kunnen de laureaten, allen
geselecteerd door de wetenschappelijke raad
van Stichting tegen Kanker, gedurende vijf
jaar halftijds onderzoek combineren met hun
klinische activiteiten in het ziekenhuis.

• Laurence Buisseret, Jules Bordet Instituut
• Maarten Albersen, UZ Leuven
• Liv Veldeman, UZ Gent

Op www.kanker.be/gefinancierde-projecten ontdekt u alle onderzoeksprojecten
die Stichting tegen Kanker financiert.

Onderzoekers in de schijnwerpers
De projecten die Stichting tegen Kanker financiert, pionieren. Heel vaak openen ze nieuwe
wegen, die tot nu toe weinig of niet zijn verkend. En dit leidt soms tot een prestigieuze
erkenning.
Zo ging de Francqui-Collen Prijs, ook wel de ‘Belgische Nobelprijs’ genoemd, in 2020 naar
professor Cédric Blanpain voor zijn baanbrekend werk op het gebied van de identificatie
van stamcellen en meer bepaald de rol van die cellen in de ontwikkeling van verschillende
soorten kanker. Sinds 2008 draagt Stichting tegen Kanker bij aan het stamcelonderzoek van
professor Blanpain, wat hem, 12 jaar later, deze prestigieuze onderscheiding opleverde!
PROF. CÉDRIC BLANPAIN,
WINNAAR VAN DE FRANCQUI-COLLEN PRIJS

STICHTING TEGEN KANKER — 13

Met behulp van een innovatieve techniek die sequencing
van één cel wordt genoemd, bracht het team van professor
Stein Aerts nauwkeurig de grote verschillen tussen cellen
in eenzelfde tumor in kaart. Zij ontdekten hoe bepaalde
kankercellen een agressievere vorm kunnen aannemen. De
resultaten van deze studie kunnen nieuwe wegen openen
voor de behandeling van kanker.
Het project van prof. Aerts kreeg financiële steun van
Stichting tegen Kanker via een Grant in 2016 en een
postdoctoraal mandaat in fundamenteel onderzoek in 2019
voor Jasper Wouters.
PROF. STEIN AERTS BRENGT
KANKERCELLEN IN KAART

Onderzoekers openen de deuren van hun labo
Stichting tegen Kanker organiseert elk jaar laboratoriumbezoeken. Hier brengen we de
mensen die ons steunen met wetenschappers in contact. Zo kunnen ze met hun eigen ogen
zien wat er dankzij hun vrijgevigheid wordt verwezenlijkt.
Tijdens de lockdown besloten we om onze laboratoriumbezoeken toegankelijker te maken,
door ze virtueel te organiseren en open te stellen voor iedereen. Op die manier konden nog
meer mensen kennismaken met de veelbelovende mogelijkheden van kankeronderzoek.
In 2020 organiseerden we vier laboratoriumbezoeken, twee in fundamenteel en twee in
klinisch onderzoek. Na een virtuele rondleiding in het labo volgde een uitgebreide vraagantwoordsessie waarin deelnemers vragen konden stellen aan de onderzoekers en aan de
medisch directeur van Stichting tegen Kanker.

De virtuele laboratoriumbezoeken en andere van onze webinars kunt u herbekijken via
www.kanker.be/afspraak-met-de-wetenschap.
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Preventie
Stop met roken, vermijd rokerige ruimtes, eet gezond, sport en beweeg
voldoende, ga voor een gezond gewicht, bescherm uzelf tegen de zon, doe mee
aan opsporings- en vaccinatieprogramma’s, vermijd kankerverwekkende stoffen,
geef borstvoeding, beperk hormoonsubstitutietherapie tijdens de menopauze,
verminder radonemissies in woningen… Het is het een hele rits aan goed advies.
Want alleen al deze maatregelen kunnen het individuele risico op kanker met
30 tot 50% terugdringen!
Daarom organiseren we dus bewustwordings- en preventiecampagnes richting
het brede publiek, en verstrekken we wetenschappelijk gevalideerde informatie
over dit soort onderwerpen. Daarnaast voeren we ook lobbycampagnes om het
overheidsbeleid mee richting te geven.

Slim in de zon
Dat overdreven blootstelling aan de zon schadelijk is voor de huid weten we ondertussen
wel. Toch is er nog werk aan de winkel om de Belgen ervan te overtuigen om zich effectief
te beschermen tegen uv-straling, zonnebanken te verbieden en slimme zongewoontes van
jongs af aan te leren.
Ongeveer honderd scholen namen deel
aan ons initiatief ‘ZonneSlimme Scholen’.
Schoolkinderen vinden het leuk om te leren
hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen de
zon. Elke deelnemende school ontving onze
educatieve doekoffer, die goed is gevuld
met toffe, educatieve activiteiten. Na het
daverende succes in Vlaanderen breiden we
het initiatief in 2021 uit naar Wallonië.

In de zomer van 2020 sloegen we de handen
in elkaar met de kustredders om kinderen
en hun ouders zonneslim door de zomer
te loodsen. Zo konden ze veilig genieten
van zon, zee en strand. De basistips? Zoek
de schaduw op tussen 12 en 15 uur, draag
beschermende kleding, een zonnebril en een
zonnehoed, en smeer u elke twee uur royaal
in met zonnebrandcrème.

Ik vind de educatieve doekoffer super. Er zitten zoveel activiteiten in!
Een zonneslim ‘hoedje af’! LUT STROOBANT, LERARES
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Dikkedarmkanker opsporen
Zoals elk jaar voerden we in de maand maart een bewustmakingscampagne in het teken van
dikkedarmkanker. Dit is een kanker die veel minder dodelijk zou kunnen zijn, aangezien men
in ons land gratis systematische screening aanbiedt. Dankzij vroegtijdige opsporing kan
men dikkedarmkanker in een pril stadium en zelfs als prekanker ontdekken. Behandeling is
dan zeer effectief. Belgen aanmoedigen om de gratis opsporingstest uit te voeren, is dan
ook een prioriteit voor de volksgezondheid. Vandaar dat Stichting tegen Kanker hier jaar na
jaar zo op hamert.

‘Nee’ tegen de tabaksindustrie, ‘Ja’ tegen rookstopbegeleiding
Het beleid beïnvloeden
Binnen het samenwerkingsverband ‘Alliantie voor een Rookvrije Samenleving’, de
organisatie achter Generatie Rookvrij, beïnvloedt Stichting tegen Kanker het tabaksbeleid
in de hoop roken eindelijk een halt toe te roepen. Op zichzelf staande maatregelen zijn
immers niet genoeg. We moeten op verschillende niveaus samenwerken om rokers ervan
te overtuigen om te stoppen en ervoor te zorgen dat jongeren nooit ‘die eerste sigaret’
opsteken.
In 2020 won Stichting tegen Kanker enkele belangrijke veldslagen.
• Sinds 1 januari 2020 mogen tabaksproducenten enkel nog neutrale sigarettenpakjes
aanbieden en is tabaksreclame – met een overgangsperiode van een jaar – compleet
verboden. Winkels kregen ook een jaar de tijd om oude voorraden te verkopen. Uit een
studie van Stichting tegen Kanker in samenwerking met Universiteit Antwerpen blijkt
dat neutrale pakjes minder aantrekkelijk zijn voor jongeren.
• Op 20 mei 2020 werd de verkoop van mentholsigaretten verboden. Ook dit is
een belangrijke stap voorwaarts, aangezien het mentholsmaakje veel nieuwe en
occasionele rokers aantrok.
• En sinds 6 juli 2020 is het rookverbod in de auto in de aanwezigheid van minderjarigen
onder de 18 jaar van kracht. Een gelijkaardig verbod bestond reeds in de Vlaamse
Gemeenschap in de aanwezigheid van jongeren jonger dan 16 jaar.

Rokers steunen
Voor mensen die roken, zijn dit soort maatregelen niet vanzelfsprekend. Daarom begeleidt
onze dienst Tabakstop iedereen die wil stoppen met roken. Dit doen we via onze gratis
hulp- en telefoonlijn, gratis consults met tabakologen, via onze rookstopapp, een website
vol informatie, financiële hulp voor het kopen van nicotinevervangers, etc. Stichting tegen
Kanker wil rokers helpen op de manier die voor hen het meeste kans op slagen heeft.
Met de steun van Tabakstop slaagt ongeveer één op de twee rokers erin om te stoppen.
Circa één op vijf stopt ook op lange termijn. Dat zijn opvallende resultaten; zonder dergelijke
ondersteuning bedraagt de kans op succes slechts 5%!
In 2020 namen bijna 20 000 mensen telefonisch of per e-mail contact met ons op en hebben
onze tabakologen bijna 1500 rokers individueel geholpen.
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Onze ervaring met telefonische coaching kwam in 2020 goed van pas. Voor andere actoren in
de tabaksbestrijding organiseerden we namelijk trainingen over coaching op afstand.

Tabakstop is een dienst van Stichting tegen Kanker, met steun van de overheden.

Opgroeien in een rookvrije samenleving
Stichting tegen Kanker neemt actief deel aan de campagne Generatie Rookvrij. Dit initiatief
wil ervoor zorgen dat elk kind kan opgroeien in een wereld zonder tabak.
In samenwerking met steden, waaronder Aalst, ijveren we voor rookvrije speel- en sport
terreinen.

Rookvrije sportterreinen zijn een positieve manier om rokers bewust te maken
van hun gedrag en het effect daarvan op jonge sporters. Rokers steunen dit idee
aangezien ze hun eigen kinderen liever nooit zien roken.
SARAH SMEYERS, SCHEPEN VAN SOCIALE ZAKEN, SAMENLEVING EN WELZIJN IN AALST
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Steun aan patiënten, hun naasten
en actoren op het terrein
Stichting tegen Kanker zet zich al jaren in om de levenskwaliteit van patiënten
en hun naasten te verbeteren en actoren op het terrein te ondersteunen. We
begeleiden zieken tijdens hun genezingstraject en hun terugkeer naar een
actief leven door hen financieel te helpen, advies, ondersteuning of praktische
handvaten te bieden.
Via onze unieke dienst Kankerinfo verspreiden we kwalitatieve, geactualiseerde
en wetenschappelijk gevalideerde informatie en psychologische ondersteuning.
Verder brengen onze regiocoördinatoren in het hele land de lokale behoeften
van psychosociale actoren in kaart, om hier vervolgens zo goed mogelijk op in te
spelen. Patiënten staan ook centraal tijdens Levensloop. Dit initiatief mobiliseert
hele gemeenschappen een jaar lang tegen kanker, met de 24 uur van Levensloop
zelf als orgelpunt.

Levenskwaliteit Grants
Ondanks het uitstel van de Levensloop-evenementen werden de Levensloop Grants wél
uitgereikt. Deze Grants zijn bestemd voor lokale projecten die patiënten en hun naasten
steunen. In 2020 deelden 41 projecten een totaalbedrag van bijna 184 000 euro.
Verschillende projecten die eerder een Grant voor Fysieke Activiteit, Beauty of Levensloop
kregen, moesten in 2020 enkele weken de deuren sluiten. Desondanks konden ze hun
diensten aanbieden aan ongeveer 27 000 patiënten.

Dankzij de Levensloop
Grants kreeg de opstart
van onze organisatie een
financiële boost. Met deze
steun konden wij heel wat
acties ondernemen of
materiaal aankopen dat
volgens ons kan helpen bij
een waardig afscheid in
geval van de onmogelijke
taak om je kind te
overleven.
LIVIA RASKIN,
VOORZITSTER VILOMAH VZW

met de hulp van
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Levensloop
Levenslopen zien we in het hele land opduiken. Elke editie wordt door vrijwilligerscomités
onder de vleugels genomen. Het initiatief zet Vechters, dat zijn mensen met kanker of die
kanker hebben gehad, in de schijnwerpers, brengt hulde aan degenen die aan de ziekte zijn
overleden en staat in het teken van hoop.
Omwille van de pandemie nam Stichting tegen
Kanker in 2020 de moeilijke beslissing om alle
Levensloop-evenementen uit te stellen tot
2021. De Levensloop-comités, ziekenhuizen en
Vechters waren uiteraard teleurgesteld, maar
begrepen het besluit. De gezondheid van
kankerpatiënten gaat immers voor.
Niets organiseren was ook geen optie en dat
enthousiasme voedde een nieuw idee: de Tour
of Hope. De 24-daagse Tour of Hope (in plaats
van de klassieke 24 uur van Levensloop)
genoot de ondersteuning van een al even
enthousiaste peter: Helmut Lotti.
Het doel van de Tour of Hope was hetzelfde
als bij een normale Levensloop: Vechters en
HELMUT LOTTI, PETER VAN DE TOUR OF HOPE
de strijd tegen kanker in de schijnwerpers
zetten en zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen. Vechters en andere deelnemers
werden aangemoedigd om zoveel mogelijk te lopen, rennen en/of fietsen.
De afstand speelde geen rol. Of het nu 50 meter of 50 kilometer was, het belangrijkste was
de inzet voor de strijd tegen kanker. 3174 deelnemers gingen de uitdaging aan en in totaal
namen er 219 Vechters deel. Samen legden ze bijna 195 000 kilometer af!
Toch een event organiseren, was belangrijk. Omdat het een moment is van nabijheid en
samenhorigheid van mensen die zich bewust zijn van de strijd tegen kanker en de noodzaak
om wetenschappelijk onderzoek te financieren.

De Tour of Hope was een
fantastisch evenement. Het
verbond alle Levenslopen rond
hetzelfde doel, met respect voor de
gezondheidsmaatregelen. Dit gaf de
Global Heroes of Hope de kans om in
contact te komen met verschillende
lokale gemeenschappen en het comité
mee te ondersteunen.
CINDY MENACHE, GLOBAL HERO OF HOPE
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Onze dienst Kankerinfo biedt al jaren een luisterend oor aan iedereen die daar behoefte aan
heeft of die op zoek is naar kwalitatieve informatie, telefonisch, per e-mail of via onze website.
Kankerinfo biedt ook psychosociale ondersteuning en psychologische begeleiding via de
telefoon, wat erg handig bleek tijdens de lockdown.

De pandemie heeft ervoor gezorgd dat we direct in
contact kwamen met het brede publiek, met name
via livegesprekken op sociale netwerken. Onze
eerste ervaring hiermee was via Facebook live, over
immuniteit en Covid-19 bij mensen met kanker.
Aan dit gesprek namen onze medisch directeur en
verschillende medische experts deel.

Ook wilden we thema’s uitdiepen over het dagelijkse
leven van kankerpatiënten. Een van onze prioriteiten is de
terugkeer naar een actief leven tijdens en na de ziekte.
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e – gespecialiseerde coach

Aan het einde van ons pilootproject Coaching en Kanker
rondden bijna dertig Frans- en Nederlandstalige coaches
hun opleiding rond het thema werkhervatting af. Inmiddels
heeft ons land een netwerk van onafhankelijke coaches
waar patiënten een beroep op kunnen doen.

Coaching
& Kanker
uw gids terug naar werk

We organiseerden een virtuele conferentie over dit erg
belangrijke onderwerp, waar onze medisch directeur,
coaches en voormalige patiënten bij aanwezig waren.
www.kanker.be/werk

Vergeet de actoren in het veld niet!
Vele acties en initiatieven in het veld hadden te lijden onder de gezondheidsmaatregelen.
Om ook de oncocoaches (coördinatoren in de oncologische zorgen of COZ’s) niet op hun
honger te laten zitten, vervingen we het jaarlijkse symposium in 2020 door een virtueel
webinar.
Het gekozen thema was erg relevant. Het webinar analyseerde namelijk de risico’s op een
burn-out bij deze zorgverleners en manieren om dit te voorkomen.
Al onze virtuele conferenties kunt u herbekijken via
www.kanker.be/afspraak-met-de-wetenschap
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Dankzij uw steun, dankzij u!
Het is vooral dankzij al onze schenkers, erflaters en zakelijke partners dat
Stichting tegen Kanker een beslissende impact heeft in de strijd tegen kanker
in België. En dat we zowel onderzoekers als patiënten en hun naasten kunnen
helpen, we bewustmakings- en preventiecampagnes kunnen voeren, en onze
medewerkers zich elke dag opnieuw even vastbesloten inzetten voor mensen
met kanker.
• We willen iedereen die de acties en initiatieven van Stichting tegen Kanker steunt
uit de grond van ons hart bedanken.
• U, die puur uit vrijgevigheid 10, 100, 1000 euro en soms veel meer gaf.
• U, die Stichting tegen Kanker opnam in uw testament en al diegenen die van ons
zijn heengegaan nadat ze dit sterk gebaar van solidariteit met zieken hebben
gemaakt.
• U, de bedrijven die onze acties steunen.
• U, de deelnemers van Levensloop, die zich het hele jaar door inzetten om geld in
te zamelen voor patiënten en onderzoekers.
• U, de gewestelijke overheden, die subsidies toekennen aan Tabakstop om ervoor
te zorgen dat rokers voor eens en voor altijd stoppen.

U, allemaal, nogmaals BEDANKT voor uw steun. Dankzij u boekt de wetenschap vooruitgang
en redt ze levens. Dankzij u vinden zieken comfort in programma’s gericht op een betere
levenskwaliteit. Dankzij u beschikt het brede publiek over correcte informatie en de nodige
handvaten om een gezonde levensstijl aan te nemen.
Wanneer Stichting tegen Kanker een beroep doet op de vrijgevigheid van het
publiek gebeurt dat altijd in lijn met de regels der ethiek van de Vereniging voor
Ethiek in de Fondsenwerving. www.vef-aerf.be
De gecontroleerde rekeningen van Stichting tegen Kanker kan iedereen in alle transparantie
inzien via Donorinfo. www.donorinfo.be
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Stichting tegen Kanker steunen?
Om kanker te verslaan hebben we uw steun en bijdrage nodig

Particulieren

Bedrijven en instellingen

In bijna 100 jaar strijd tegen kanker
heeft Stichting tegen Kanker aanzienlijk
bijgedragen aan de enorme vooruitgang die
wetenschappers hebben gemaakt, dankzij de
steun van particulieren! Het Jaarverslag van
2020 bevestigt het opnieuw: kanker verloor
wederom terrein. Maar de strijd is nog niet
gestreden. Elk jaar krijgen nog steeds 70 000
Belgen de diagnose “U heeft kanker” te horen.

Naast steun aan wetenschappelijk
onderzoek, lanceert Stichting tegen
Kanker elk jaar projecten met een grote
maatschappelijke impact. Bijvoorbeeld
rond kankerpreventie, de ondersteuning
en begeleiding van zieken, professionele
re-integratie na kanker, etc.

Door de strijd tegen kanker te steunen,
investeert u via wetenschappelijk onderzoek in
het leven en geeft u patiënten en hun naasten
een duw in de rug. U heeft een enorme impact,
meer dan u zich kunt inbeelden.
Stichting tegen Kanker steunen kan op
verschillende manieren:
• Een legaat steunt wetenschappelijk
onderzoek structureel, het is een sterke
hefboom om zoveel mogelijk levens te
redden.
• Via een vaste maandelijkse donatie als
Vriend van Stichting tegen Kanker verleent
u langdurige steun, wat broodnodig is in
deze strijd tegen kanker.
• Een eenmalige donatie kunt u maken
wanneer het u uitkomt, in alle vrijheid.
Contacteer: Greta Van der Gracht
Tel.: 02 743 37 15
E-mail: gvandergracht@stichtingtegenkanker.be
Online: donate.cancer.be/b/mijn-gift
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We betrekken graag zakelijke partners
in de co-creatie van projecten met
maatschappelijke waarde op het vlak van
gezondheid en preventie, solidariteit en
inclusie. Dit zijn belangrijke onderwerpen
en het is ook een manier om onze
partners te helpen bij het behalen van
hun maatschappelijke doelstellingen
(maatschappelijk verantwoord
ondernemen – MVO en/of duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen – SDG’s).
Contacteer: Mieke Willems
Tel.: 02 743 37 17
E-mail: mwillems@stichtingtegenkanker.be

2020 in cijfers
Verdeling van de lopende ontvangsten 2020

57,6%
Legaten

ONTVANGSTEN

38,9%

3,5%

Giften

Andere opbrengsten

Verdeling van de lopende uitgaven 2020

€

10,1%
Kosten
fondsenwerving

66,6%
Steun aan
wetenschappelijk
onderzoek

10,0%
Sociale hulp

UITGAVEN

1,3%

Algemene
administratiekosten

12,0%

Informatie en
gezondheidspromotie
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Geconsolideerde balans op 31 december 2020 versus 2019
(in euro)
ACTIVA

2020

2019

Immateriële en materiële vaste activa

2.671.640

2.286.501

Vaste activa in naakte eigendom

1.981.854

2.542.053

1.709

4.873

71.800.989

69.963.320

76.456.192

74.796.747

592.151

878.756

33.169.833

26.979.770

Geldbeleggingen

57.038.090

47.254.921

Liquide middelen

17.779.017

20.627.722

3.936

2.740

244.036

211.138

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

108.827.063

95.955.047

TOTAAL ACTIVA

185.283.255

170.751.794

61.973

61.973

2020

2019

4.408.912

4.408.912

93.851.067

91.930.609

41.945

1.920.458

98.301.924

98.259.979

VASTE ACTIVA

Waarborgen en borgtochten
Toegekende geldbeleggingen (ter dekking van statutaire schulden)
TOTAAL VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Diverse vorderingen en voorraden
Vorderingen op erfenissen

Te innen interesten
Over te dragen kosten

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Startpatrimonium
Reservefonds voor de financiering op lange termijn
van het wetenschappelijk onderzoek
Overgedragen resultaat van het boekjaar
TOTAAL EIGEN VERMOGEN

STATUTAIRE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN ( korte & lange termijn )
Steun aan kankeronderzoek

71.161.490

60.935.438

Sociale steun

1.432.707

2.195.142

Andere subsidies

3.717.822

3.888.527

76.312.019

67.019.107

1.620.967

1.809.675

856.833

982.356

517

80

Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten

8.190.995

2.680.597

TOTAAL SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

10.669.312

5.472.708

185.283.255

170.751.794

61.973

61.973

TOTAAL STATUTAIRE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
Leveranciers
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Andere schulden

TOTAAL PASSIVA
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
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Geconsolideerde resultatenrekening op 31 december 2020 versus 2019
(in euro)
LOPENDE ONTVANGSTEN

2020

2019

14.766.017

15.375.133

21.843.538

18.139.534

1.334.388

2.988.903

37.943.943

36.503.570

2020

2019

26.004.875

21.272.682

Sociale hulp

3.908.841

4.642.334

Informatie en gezondheidspromotie

4.700.838

6.520.996

Fondsenwerving

3.941.072

4.406.790

Algemene administratiekosten

490.486

382.845

TOTAAL LOPENDE UITGAVEN

39.046.112

37.225.647

COURANT RESULTAAT

-1.102.169

-722.077

2020

2019

93.550

79.610

Financiële opbrengsten

1.621.664

1.344.691

Financiële kosten

-460.758

-435.836

-110.342

1.654.070

41.945

1.920.458

Giften
Legaten
Andere opbrengsten
TOTAAL LOPENDE ONTVANGSTEN

LOPENDE UITGAVEN
Steun wetenschappelijk onderzoek

ANDERE OPBRENGSTEN EN KOSTEN
Andere opbrengsten

Terugname/Provisie voor waardevermindering financiële activa
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Raad van bestuur van Stichting tegen Kanker (op 31 december 2020)
Professor Dokter Eric Van Cutsem, Voorzitter
Hoofd Digestieve Oncologie aan het
UZ Gasthuisberg/Leuven
Professor aan de KU Leuven

De heer Paul Dor
Fysica-ingenieur
Vennootschapsbestuurder
Voorzitter Auditcomité

Professor Pierre Coulie, Voorzitter
Professor aan de Université catholique de Louvain

Baron André Oosterlinck
Ererector aan de Katholieke Universiteit Leuven

De heer Pierre Konings, Ondervoorzitter
en Schatbewaarder
Vennootschapsbestuurder

Baron Jean Stephenne
Vennootschapsbestuurder (biotechnologische sector)

Meester Jean-François Taymans,
Ondervoorzitter
Erenotaris
Ereprofessor aan de Université catholique
de Louvain

Professor Dominique Bron
Hoofd Klinische en Experimentele Hematologie
aan het Jules Bordet Instituut
Dokter Lieve Verplancke
Vennootschapsbestuurder

Professor Wilfried De Neve, Erevoorzitter
Professor aan de Universiteit Gent

Mevrouw Martine De Rouck
Vennootschapsbestuurder

Professor Marc Hamoir, Erevoorzitter
Hoogleraar aan de Université catholique de Louvain
Directeur van het Institut Roi Albert II de
cancérologie et hématologie
Hoofd afdeling hoofd- en halschirurgie van de
Cliniques universitaires Saint-Luc

De heer Robert de Mûelenaere
Gedelegeerd Bestuurder Confederatie Bouw
Meester Hilde Knops
Notaris

Nuttige informatie
Historiek
Stichting tegen Kanker ontstond na de fusie van de
vzw’s ‘Œuvre Belge du Cancer’ (OBC), ‘Belgische
Vereniging tegen Kanker’ en ‘Belgische Federatie
tegen Kanker’. Zo werden al deze verenigingen
gebundeld onder een gemeenschappelijke noemer.
Sindsdien is Stichting tegen Kanker de enige
nationale kankerbestrijdende organisatie in België
die
tegelijkertijd
kankeronderzoek
financieel
steunt, sociale acties realiseert én preventie- en
informatiecampagnes voert. Stichting tegen Kanker
werd op 13 december 2004 per koninklijk besluit
erkend als stichting van openbaar nut.
Ondernemingsnummer
0873 268 432

Verbonden entiteiten
Belgische Vereniging tegen Kanker, vzw
Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel
Nationaal nummer: 424 778 440
Oprichtingsdatum: 16/09/1983
Œuvre Belge du Cancer, vzw
Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel
Nationaal nummer: 457 127 049
Oprichtingsdatum: 4/09/1995
Belgische federatie tegen Kanker, vzw
Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel
Nationaal nummer: 465 910 695
Oprichtingsdatum: 20/01/1999

Belastingcertificaat
Voor het jaar 2020 werden de attesten afgeleverd door
Stichting tegen Kanker.
Tombola’s
Stichting tegen Kanker ontving van de FOD Binnenlandse Zaken de toelating om tombola’s te organiseren
(KB van 19 december 2010, n° III/42/0134/15).

Op nationaal niveau is Stichting tegen Kanker lid van de
vzw Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF),
opgericht in 1996, en van de vzw Belgisch Netwerk van
Stichtingen, opgericht in 2005.
Haar gecontroleerde jaarrekening wordt in alle transparantie gepubliceerd via Donorinfo.
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Zoekt u informatie over kanker of over
de behandelingen?
Wilt u weten hoe u een beroep doet op een
van de diensten van Stichting tegen Kanker?

Bel gratis en anoniem naar Kankerinfo.
Dat kan van maandag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur.
Professionals (artsen, psychologen, verpleegkundigen en
maatschappelijk werkers) helpen u graag.

Stichting tegen Kanker
Stichting van openbaar nut
Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel
Tel. + 32 (0)2 733 68 68 - Fax + 32 (0)2 734 92 50
BE45 0000 0000 8989 - BIC BPOTBEB1
info@kanker.be – www.kanker.be
© Stichting tegen Kanker - juni 2021

						

Heeft u behoefte aan een luisterend oor?

V.U.: Benoit Koerperich – Stichting tegen Kanker – Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel – Stichting van openbaar nut – 0873.268.432 – CDN Communication 21.4.43

KANKERINFO HELPT U GRAAG

