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Jaarverslag

Voor een
maximale vooruitgang
tegen kanker

2017

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

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

ONDERZOEK

FONDSEN
WERVING

51,4%

10,4%

SOCIALE
DIENSTVERLENING

21,6%

ADMINISTRATIEVE
KOSTEN

INFORMATIEVERSTREKKING
EN PREVENTIE

0,8%

15,8%

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

32,4%

GIFTEN

62,8%

LEGATEN

4,8%

ANDERE

(SPONSORING, SUBSIDIES,…)

STEUN AAN WETENSCHAPPELIJKE EN SOCIALE PROJECTEN

s

1,5 miljoen

voor 5 postdoctoraal onderzoekers

s

966 160

verdeeld over 24 sociale projecten
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127
gefinancierd

WETENSCHAPPELIJKE
PROJECTEN

SOCIALE BEGELEIDING
REKANTO

+ 1 630
PATIËNTEN

namen gratis deel aan een
bewegingsprogramma

VERZORGING EN WELZIJN

+ 10 000

FINANCIËLE STEUN

826

GRATIS
SESSIES

in ziekenhuizen

PATIËNTEN

ontvingen financiële steun

PREVENTIE

KINDEREN EN JONGEREN

WERELDDAG TEGEN KANKER

FAMILIEDAG TE PLANCKENDAEL

40 000

936

PERSONEN

PERSONEN
(209 zieke kinderen en hun
familie) namen deel

zagen onze video’s

122 460
PERSONEN

schreven zich in

KINDERKAMP
TOURNESOL

49

16 802 CONTACTEN
per telefoon en messenger

ZIEKE JONGEREN
genoten van een weekje
vakantie

INFORMATIE

11 102 CONTACTEN
via telefoon en e-mail

KANKERINFO
(0800 15 802)

Bedankt!
Jaarverslag 2017 < 3

Inhoud

05

Woord van de directeur en de voorzitters

06

Onderzoek financieren: onze prioriteit

10

Patiënten en naasten begeleiden

14

In actie voor preventie

20

Informatie als wapen tegen kanker

23

De krachten bundelen

24

Levensloop

26

Stichting tegen Kanker

27

Dank aan al onze donateurs!

30

Onze cijfers

De missie van Stichting tegen Kanker
Dankzij wetenschappelijk kankeronderzoek zien we de behandelingen vooruitgaan, kunnen patiënten en hun familie rekenen
op een steeds betere begeleiding, en zijn opsporing en preventie tegelijk hoopgevend en uitdagend. Stichting tegen Kanker
speelt in elk van die drie domeinen een belangrijke rol en dat volkomen onafhankelijk en transparant. Onze expertise geniet
dan ook nationaal en internationaal erkenning. Kanker terugdringen? Daar werkt het hele team van Stichting tegen Kanker
keihard aan op een professionele, enthousiaste en integere manier.
Samen voor het leven!
Dit Jaarverslag is digitaal beschikbaar via
www.kanker.be/jaarverslag2017
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Woord van de directeur

Woord van de voorzitters

Tournée minérale! Dankzij het gigantisch succes van deze
preventiecampagne was 2017 voor veel landgenoten
een aanzienlijk minder alcoholisch jaar. De actie maakte
mensen bewust van de link tussen alcohol en kanker,
en hielp hen om hun consumptie aanzienlijk terug te
schroeven. In één maand tijd is de term ‘Tournée minérale‘
uitgegroeid tot een begrip, gretig opgepikt door de media
en zelfs door komieken. En dit is maar één voorbeeld van
de vele successen van de Stichting.

Zonder ideeën en middelen zou vooruitgang onmogelijk zijn.

Een andere belangrijke mijlpaal was de vooruitgang in
immunotherapie. De afgelopen jaren heeft deze nieuwe
discipline een belangrijke plaats ingenomen in de behan
deling van verschillende soorten kankers. Een ideale
gelegenheid om terug te blikken op de lange weg die weten
schappelijk onderzoek aflegt; soms duurt het tientallen
jaren voor men echt resultaten boekt. Dit mede dankzij
de wetenschappelijke Grants van Stichting tegen Kanker.
Bovendien is immunotherapie niet de enige verdienste
van onze getalenteerde Belgische onderzoekers.
Laten we eindigen met een hoopvol cijfer: 350 000. Wat
staat voor het aantal Belgen dat, volgens de laatste cijfers
van Stichting Kankerregister, de laatste tien jaar kanker
heeft overleefd. Voor iedereen die met kanker te maken
krijgt, is de impact van onze sociale initiatieven er een van
betekenis. Mooie voorbeelden zijn Levensloop, de Social
Grants en Kankerinfo.

De financiële balans van Stichting tegen Kanker was in 2017
bijzonder goed. Dit hebben we in de eerste plaats te danken
aan de vrijgevigheid van onze donateurs. Hun bekom
mernis voor de vooruitgang in de zorg voor patiënten, en
niet alleen de medische, gaat onafgebroken door. Hierdoor
hebben we meer middelen om Belgisch onderzoek te
stimuleren en zo de oorzaken en mechanismen van kanker
te begrijpen. Want inderdaad: kanker is niet één, maar een
verzameling verschillende ziekten, met diverse oorzaken,
die verschillende behandelingen vereisen.
Dankzij hun vrijgevigheid hebben we ook meer middelen
om behandelingen te verbeteren. Door nieuwe methoden
te testen, bestaande te verbeteren of te kijken welke
combinatie zowel het meest effectief als het minst toxisch
is. Dit vereist vaak een zeer zorgvuldige studie van
patiënten in behandeling, steeds in overeenstemming met
een steeds complexere wetgeving, die dit soort onder
zoeken er helaas niet eenvoudiger op maakt. In 2018 zal
Stichting tegen Kanker opnieuw verschillende funda
mentele en klinische onderzoeksprojecten financieren,
voor een periode van vier jaar. Daarnaast steunen we ook
sociale en ’Beauty’ projecten.

Blader snel verder door dit Jaarverslag. Het vat de acties
en initiatieven van de Stichting in 2017 samen. Bedankt
aan alle donateurs, sponsors, partners en vrijwilligers en
medewerkers die hieraan hebben bijgedragen!

Uiteraard heeft Stichting tegen Kanker haar succes ook
te danken aan de dynamische teams, die donateurs
en vrijwilligers in het hele land weten te mobiliseren,
bijvoorbeeld voor Levensloop, Tournée Minérale, met een
geweldig succes of zoals recentelijk - de samenwerking
met de Fanclub van de Rode Duivels. U ziet: aan ideeën
ontbreekt het Stichting tegen Kanker ook niet!

Dr. Didier Vander Steichel
Algemeen directeur

Professor Eric Van Cutsem,
Voorzitter

Professor Pierre Coulie,
Voorzitter
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Onderzoek is de motor van
vooruitgang tegen kanker.
Daarom is de financiering
ervan voor Stichting tegen
Kanker een topprioriteit. Zo
lanceren we alle even jaren een
oproep voor wetenschappelijke
projecten (Grants).

1

ONDERZOEK FINANCIEREN:
ONZE PRIORITEIT
In 2016 kon er 21,5 miljoen euro worden toegekend aan 74 onderzoeksteams.
Voor 2018 hebben we 22,6 miljoen euro voor de laureaten gereserveerd.

Constante groei van de nieuwe Grants toegekend door Stichting tegen Kanker,
dankzij de steun van haar donateurs

2006

€ 9 219 000

2008

€ 10 240 000

2010

€ 10 832 000

2012

€ 12 500 000

2014

€ 14 677 000

+ € 2 400 000
Postdoctorale mandaten
+ € 5 905 300
Spitsapparatuur

2015

2016
2017

+ € 5 000 000
Spitsapparatuur

€ 21 500 000
+ € 1 500 000
Postdoctorale mandaten
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Portret van laureate
VALÉRIE FONTEYNE
Valérie Fonteyne twijfelde lange tijd tussen genees
kunde en biotechnologie. Een persoonlijk verlies deed
de puzzel uiteindelijk in elkaar vallen in het voordeel
van het eerste. De focus in kader van dit postdoctoraal
mandaat ligt op de optimalisatie van bestraling bij
prostaatkanker.
Lees het volledige artikel op
www.kanker.be/onderzoeker/
postdoctorale-mandaten-pr-val-rie-fonteyne.

POSTDOCTORALE MANDATEN:
5 LAUREATEN IN 2017
Stichting tegen Kanker heeft deze nieuwe steun
formule bedacht voor jonge medisch specialisten met
een dokters
titel die werken binnen een academische
structuur (vaak een universitair ziekenhuis). Nadat de
wetenschappelijke raad de laureaten heeft geselecteerd,
financiert de Stichting de helft van hun salaris voor een
periode van vijf jaar. Het doel is hen de mogelijkheid
geven om translationeel of klinisch onderzoek te voeren
naast hun klinische activiteiten. De eerste projectoproep
voor postdoctorale mandaten vond plaats in 2014, de
tweede in 2017. Vanaf 2018 organiseren we de oproep
jaarlijks.
Voor de mandaten van 2017 is er in totaal 1,5 miljoen
euro verdeeld over vijf in België praktiserende artsen.
Dankzij deze mandaten kunnen zij hun medische activi
teiten combineren met deeltijds translationeel of klinisch
onderzoek.
De laureaten zijn:
• François Duhoux, Université catholique de Louvain.
‘Genetische predispositie en borstkanker’.
• Valérie Fonteyne, Universiteit Gent. ‘Optimalisatie van
radiotherapie bij prostaatkankerpatiënten’.
• Isabelle Scheers, Université catholique de Louvain.
‘Karakterisering van leverkanker bij kinderen met oog
op een betere zorgaanpak’.
• Sophie Servais, Université de Liège. ‘Betere controle
van graft-versus-hostziekte bij beenmergtransplantatie’.
• Els Wauters, KU Leuven. ‘Voorspellende biomarkers
voor de respons op nieuwe immunotherapiebehande
lingen bij longkankerpatiënten’.
De mandaten hebben een looptijd van vijf jaar en zijn
eenmaal verlengbaar. Acht mandaten van 2014 zijn nog
lopende voor een totaalbedrag van € 2 363 991.

Als arts ben ik nauw betrokken bij de
patiënt. Maar tegelijk wil ik het onderzoek
helpen vooruitgaan en de zorg optimaliseren. Die twee combineren, is zonder
dit klinisch mandaat quasi onmogelijk. Ik
ben ontzettend blij met de toekenning van
dit mandaat. Mijn team en ik hopen dat
we dankzij onze onderzoeken voor alle
patiënten praktische oplossingen kunnen
voorstellen die onmiddellijk toepasbaar
zijn binnen het UZ in Gent en in andere
oncologische behandelcentra.
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85 000

Aantal sterfgevallen

meer levens gered in België
sinds 1990

20 000

Jammer genoeg overlijden er in ons land elk jaar nog steeds
circa 27 000 mensen aan de gevolgen van kanker. Maar dit cijfer
gaat voortdurend naar beneden. De sterftecijfers zijn tussen
2004 en 2008 met 4,16% gedaald en het lijkt erop dat deze
neerwaartse trend zich doorzet. De afname is significant belang
rijker voor mannen dan voor vrouwen (2,1% gemiddeld per jaar
voor mannen en 0,9% voor vrouwen).
Aan de basis van de dalende kankersterfte ligt de vooruitgang op
het gebied van kankeronderzoek. In de grafieken hiernaast verte
genwoordigt de gele kromme het theoretisch aantal overlijdens
ten gevolge van kanker in België op basis van de evolutie van
de cijfers van voor 1990. De witte kromme geeft het werkelijk
aantal sterfgevallen weer. Het verschil is enorm: in een land zo
klein als het onze zijn tussen 1990 en 2014 maar liefst 85 000
extra levens gered!

15 000

10 000

5 000

1975

1990

2014

Overlijdensjaar

1990

2014

Overlijdensjaar

Aantal sterfgevallen
20 000

15 000

10 000

5 000

1975

DE WETENSCHAPPELIJKE GRANTS
VAN STICHTING TEGEN KANKER
Drie complementaire onderzoeksassen
Stichting tegen Kanker focust op drie aan elkaar
complementaire onderzoeksassen:

1

Fundamenteel onderzoek ontcijfert
de biologische mechanismen die aan de
oorsprong liggen van een kankerproces.

2

Klinisch onderzoek is bedoeld om
de effectiviteit na te gaan van methoden
ter preventie, opsporing, diagnose en behandeling
van kanker, en om de levenskwaliteit van patiënten
te verbeteren.

3

Translationeel onderzoek maakt

dat men fundamentele ontdekkingen
sneller kan vertalen in praktische toepassingen ten voordele
van de patiënt of nieuwe fundamentele vragen
kan formuleren na klinische vaststellingen.

Voortgezette financiering van projecten
geselecteerd in 2013 en 2016
De financiering van projecten geselecteerd in kader van de
wetenschappelijke Grants loopt over een periode van een tot vier
jaar. 127 projecten geselecteerd in 2014 en 2016 (projecten en
postdoctorale mandaten) en in 2015 (uitzonderlijke financiering
van spitsapparatuur) werden in 2017 nog financieel ondersteund.
In totaal werd er 37 380 303 euro toegekend. Daarbovenop
komen nog andere medisch-wetenschappelijke subsidies van
2016. Voor die vijf lopende projecten werd er 3 830 000 euro
uitgetrokken (meer details in het Jaarverslag 2016 op pagina 11).
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Professor Sonveaux

Onderzoeksteam ondersteund door
de Stichting ontdekt molecule die
uitzaaiingen vertraagt
In december 2017 kondigde het team van professor Pierre
Sonveaux (UCL) aan dat het een nieuwe molecule heeft
ontdekt, catechin genaamd, en meer specifiek lysine 1:2.
Deze molecule blijkt in staat te zijn om uitzaaiingen te
vertragen bij muizen met een melanoom.
Al in 2014 toonde het onderzoeksteam aan – met de steun
van een wetenschappelijke Grant van de Stichting – dat
bepaalde veranderingen in tumorcellen de verspreiding
van uitzaaiingen bevorderen. Vervolgens ontdekten de
onderzoekers een molecule genaamd mitoQ die deze
veranderingen bij muizen met menselijke borstkanker kan
blokkeren en zo de vorming van metastasen voorkomt.

Een objectieve selectie dankzij onafhankelijke jury’s
Stichting tegen Kanker hanteert een bijzonder strenge, objectieve en transparante selectieprocedure, die
we toevertrouwen aan twee onafhankelijke wetenschappelijke raden met daarin onderzoekers uit zowel
het noorden als het zuiden van ons land. De voorzitters komen van buiten onze landsgrenzen. Tijdens de
tweejaarlijkse oproepen wordt elk ingediend project voorgelegd aan drie buitenlandse experts.

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK
Professor Anne Dejean-Assémat, voorzitter - Institut Pasteur, France
Professor Geert Berx - Universiteit Gent
Professor Cédric Blanpain - Université Libre de Bruxelles
Professor Alain Chariot - Université de Liège
Professor Jan Cools - KU Leuven
Professor Olivier Feron - Université catholique de Louvain
Professor François Fuks - Université Libre de Bruxelles
Professor Massimiliano Mazzone - KU Leuven
Professor Agnès Noël - Université de Liège
Professor Frank Speleman - Universiteit Gent
Professor Kris Thielemans - Vrije Universiteit Brussel
Professor Benoît Van den Eynde - Université catholique de Louvain
Professor Viggo Van Tendeloo - Universiteit Antwerpen

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR TRANSLATIONEEL EN KLINISCH ONDERZOEK
Professor Thierry Philip, voorzitter - Centre Léon Bérard, Lyon
Professor Ahmad Awada - Université Libre de Bruxelles, Institut Bordet
Professor Yves Beguin - Université de Liège
Professor Zwi Berneman - Universiteit Antwerpen
Professor Jan Bogaerts - EORTC, Bruxelles
Professor Wim Ceelen - Universitair Ziekenhuis Gent
Professor Jacques De Grève - Vrije Universiteit Brussel
Professor Gert De Meerleer - Universitair Ziekenhuis Leuven
Professor Vincent Grégoire - Université catholique de Louvain
Professor Roland Hustinx - Université de Liège
Professor Geneviève Laureys - Universitair Ziekenhuis Gent
Professor Jean-Pascal Machiels - Université catholique de Louvain
Professor Jean-Luc Van Laethem - Université Libre de Bruxelles
Professor Chris Verslype - Universitaire Ziekenhuizen Leuven

Kort samengevat...
• Wetenschappelijk onderzoek brengt hoop.
• Stichting tegen Kanker selecteert onderzoeksprojecten in alle onafhankelijkheid en
transparantie. Ons enige doel: de meest veelbelovende projecten en onderzoeksteams
ondersteunen.
• Dank aan al onze partners en donateurs voor hun vertrouwen.
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2

Stichting tegen Kanker organiseert en financiert
verschillende acties en innoverende projecten met
als doel een betere levenskwaliteit bieden
aan patiënten en hun naasten.

PATIËNTEN EN NAASTEN
BEGELEIDEN
In 2015 (de meest recente cijfers van Stichting Kankerregister) registreerde men in België meer dan 67 000 nieuwe
kankergevallen. Eén op drie mannen en één op vier vrouwen krijgen voor de leeftijd van 75 jaar met de ziekte
te maken. Dankzij de vooruitgang in het kankeronderzoek stijgen de genezingskansen gelukkig voortdurend en
genieten steeds meer mensen een kwaliteitsvol leven na de ziekte. Is genezing niet meer mogelijk, dan evolueert
kanker steeds vaker naar een chronische ziekte, waarmee men alsmaar langer kan leven.

Oor te luister
op het terrein

Hiaten identificeren, innoveren
en de fakkel doorgeven

Om te identificeren welke problemen en moeilijkheden
patiënten ervaren, voert en financiert de Stichting verschil
lende studies.

In 1990 nam Stichting tegen Kanker het initiatief om
schoonheids- en welzijnszorgen te organiseren voor
kankerpatiënten (via het programma ‘Goed verzorgd, beter
gevoel’). Na 27 jaar heeft deze dienst zijn meerwaarde
ruimschoots bewezen. In 2017 besloot de Stichting de fakkel
langzaam door te geven aan ziekenhuizen en autoriteiten,
zodat in de toekomst alle patiënten van deze vorm van
ondersteuning kunnen genieten.

Zo onderzochten we in 2017 wat de onvervulde behoeften
zijn van vrouwen met uitgezaaide borstkanker. Dankzij
de vooruitgang in screening en behandeling pakt men de
meeste borstkankers in een eerder stadium aan, en is de
media-aandacht vooral gericht op de betere prognose voor
borstkankerpatiënten. Vrouwen met uitgezaaide borst
kanker worden hierdoor wel eens vergeten en blijven achter
met tal van onbeantwoorde vragen en behoeften. De resul
taten van de studie werden tijdens een parlementaire sessie
aan Belgische afgevaardigden gepresenteerd.
Een ander onderzoek startte in 2017, in samenwerking met
het RIZIV en de VUB. Het doel van deze studie was om
de balans op te maken van de impact van de ziekte en de
behandelingen op zelfstandigen. Deze uitgebreidere studie
was een vervolg op een pilootstudie in 2016.
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Om patiënten en vrijwilligers goed te informeren, hebben
we een overgangsperiode ingesteld. Tegelijkertijd troffen
we ook de nodige voorbereidingen voor de toekomst. Zo
biedt de nieuwe projectoproep voor Beauty Grants 2018
ziekenhuizen de nodige financiële steun om een schoon
heidsspecialiste aan te werven en/of een schoonheids- en
welzijnsruimte in te richten.

Sociale begeleiding van Stichting tegen Kanker in het kort:
Meer dan

1630 patiënten namen deel aan het bewegingsprogramma Rekanto.

936 personen

(waaronder 209 jonge kankerpatiëntjes en hun familie) genoten van de Familiedag,
georganiseerd door Stichting tegen Kanker en de Mechelse vzw Nationale Kinderkankerdag, met de steun
van dierenpark Planckendael.

49 kinderen en jongeren

met kanker
brachten een toffe vakantieweek door in Camp
Tournesol in Malmedy.
De Stichting aanvaardde 826 dossiers voor
financiële steun aan patiënten in moeilijk
heden, voor een totaalbedrag van 497 940 euro.
Onze schoonheidsspecialisten gaven meer dan
10 000 behandelingen in ziekenhuizen.
Stichting tegen Kanker biedt een luisterend oor en
psychologische ondersteuning via de
telefonische dienst Kankerinfo, zie pagina 20.

Social Grants 2017
Elke twee jaar lanceert Stichting tegen Kanker een oproep
voor sociale projecten. Deze Social Grants worden in
de oneven jaren uitgereikt, alternerend met de weten
schappelijke Grants. In 2017 werden 24 sociale projecten
geselecteerd voor in totaal 966 160 euro.
De oproep was dit keer bedoeld voor
wellness- en zorgcentra geïntegreerd in
of verbonden aan een ziekenhuis met een
oncologisch zorgprogramma. Stichting
tegen Kanker is overtuigd van het belang
van een integrale benadering van patiën
tenzorg en deze centra bieden verschil
lende vormen van praktische, emotionele
en sociale steun die onmisbaar zijn voor
patiënten.

medische en sociale wereld. “Het belangrijkste is dat de
projecten overeenkomen met reële behoeften en dat ze
een leemte vullen, zowel voor patiënten als voor zorgver
leners”, verduidelijkte dr. Eddy Maes (†), die in 2013 mee
aan de grondslag lag van de Social Grants.

De sociale jury die de projecten evalueert
en selecteert, bestaat uit Belgische deskun
digen afkomstig uit de medische, para
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De projecten geselecteerd in 2017
ORGANISATIE

TITEL PROJECT

TOEGEKEND
BEDRAG

Grand Hôpital de Charleroi

Développement et pérennisation de la Maison Mieux-Être du GHdC.

CHU Liège Sart-Tilman

OASIS

89.500

CHWAPI

Projet bien-être en oncologie (hospitalier et maison thérapeutique
externe).

52.500

Fondation La Vie-là

‘La Vie-là’. Maison des patients de la Clinique Saint-Pierre touchés par
un kanker.

70.000

ISPPC

Espace Posidige.

50.000

CHU UCL NAMUR
Site Sainte Elisabeth

Création d’un Espace de ressourcement au sein duquel les patients
oncologiques pourront être accueillis et bénéficier gratuitement
d’activités de soutien et ressourcement.

70.000

AZ Groeninge

Oprichten van een centrum voor artistieke therapie binnen het
zorgprogramma oncologie, voor het ondersteunen en begeleiden van
(ex-) kankerpatiënten en naasten.

31.500

Hôpitaux Iris Sud
site Etterbeek-Ixelles

Ateliers de soutien aux patients soignés en oncologie/clinique du sein
et à leurs proches.

16.000

Fondation Brugmann

Coaching médico-social du patient isolé atteint d’une affection
oncologique.

42.280

CHR Citadelle

Projet ‘Petite Maison’. Création d’un centre de bien-être pour patients
cancéreux et de soutien aux proches.

50.000

Gasthuiszusters Antwerpen

Polyvalente ruimte voor oncologische patiënten en hun naasten.

40.000

Re-source Chirec Delta Center

Programme d’accompagnement holistique pour les patients atteints
de kanker après les traitements lourds vers la reprise de la vie active.
Mieux vivre l’hormonothérapie Reprise et aménagement du travail
Trouver sa place dans la famille après un kanker.

48.000

Cliniques universitaires Saint-Luc

Coordination et développement d’un portefeuille d’activités de bien
être pour patients oncologiques aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

47.000

CHU UCL Namur Site Godinne

Création d’un carnet d’accompagnement du patient oncologique.

7.000

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Lunch-klapkar voor oncologische patiënten in dagbehandeling.

11.200

CHC

Journées bien-être à thèmes et initiation de deux nouvelles activités
de groupe pour les patients oncologiques – enfants et adultes –
du CHC.

40.180

AZ Delta

Inloophuis Roeselare

16.000

Sun Child Asbl

Pour une approche globale de la prise en charge des enfants atteints
de kanker. (second volet)

Ensemble, pas à pas asbl

Bulles d’Oxygène: moments de répit et ressourcement en lien avec l’unité
d’hémato-oncologie de l’Hôpital Universitaire des Enfants (HUDE).

Institut Jules Bordet

L’adhérence aux traitements hématologiques oraux chez la personne
âgée: interventions psychologiques et neuropsychologiques.

49.000

Service Hémato-oncologie CHU
St-Pierre

Création d’une équipe mobile de nursing oncologique sur la maison
médicale des Marolles.

20.000

Gasthuiszusters Antwerpen

Huis Klaas

30.000

AZ Sint Lucas Brugge

Well-being tijdens de behandeling op het oncologisch dagziekenhuis:
aandacht voor de zintuigelijke beleving.

ASBL Espace Vivie

Élargissement des soins de l’Espace Vivie.

12 > Stichting tegen Kanker

100.000

40.000
11.000

5.000
30.000

DE SOCIALE JURY VOOR
DE SELECTIE VAN DE
SOCIAL GRANTS 2017
Professor Yves Libert – Institut Jules Bordet
Mevrouw Magali Mertens de Wilmars – Vie et
Cancer
Mevrouw Ingrid Bruyns – Institut Jules Bordet
Professor Chantal Doyen – CHU Mont-Godinne
Mevrouw Laurence Femont – The Majin Foundation
De heer Mitchell Silva – ESPERITY
Mevrouw Feia Vancuyck – UZ Leuven
Professor Olivier Vanderveken – UZA
Dokter Philippe Huget – Sint-Augustinus

Kort samengevat...
• Stichting tegen Kanker is er voor patiënten en hun naasten.
• We bieden financiële steun aan innovatieve projecten op het gebied van psychosociale hulpverlening.
• En onderzoeken en waken over sociale noden.
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Minstens een derde van het aantal
kankers kan worden voorkomen door
vanaf de kindertijd een gezondere
levensstijl aan te nemen.

IN ACTIE VOOR PREVENTIE
Stichting tegen Kanker voert elk jaar diverse acties en campagnes om een gezonde levensstijl en kanker
opsporing te promoten. Tegelijkertijd spreken we de autoriteiten op verschillende punten aan, met name over
het tabaksbeleid en de zonnebanksector.
aantal deelnemers als wat betreft het ingezamelde bedrag.
De doelstelling van de eerste Tournée Minérale was om
15 000 deelnemers en 200 000 euro te verzamelen. Uitein
delijk stond de teller op 122 460 deelnemers en maar liefst
231 333 euro! De eerste editie van Tournée Minérale was
dan ook een overdonderend succes!
Deze cijfers zijn in realiteit waarschijnlijk nog groter, want
het lijkt erop dat veel mensen deelnamen aan de alcohol
vrije maand zonder zich op onze site te hebben geregis
treerd. Het marktonderzoeksbureau Profacts bevroeg, op
eigen initiatief, 1138 meerderjarige Belgen over Tournée
Minérale. 96% van de respondenten had gehoord over de
campagne en 15% verklaarde te hebben deelgenomen.

Tournée Minérale: een maand
zonder alcohol
Stichting tegen Kanker en VAD/De Druglijn, de organi
satoren van de campagne, daagden iedereen uit om de hele
maand februari 2017 geen druppel alcohol te drinken. Dit
initiatief, geïnspireerd op de Dryathlon georganiseerd aan
de overzijde van het kanaal, in Groot-Brittannië, was een
primeur in ons land. Behalve geen alcohol drinken, vroegen
we de deelnemers ook om zich te laten sponsoren of op
een andere manier geld in te zamelen voor het kanker
onderzoek.
En wat voor een primeur het uiteindelijk was! Het publiek
reageerde zeer positief op deze gezondheidsuitdaging en
de resultaten overtroffen alle verwachtingen, zowel qua
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Studie toont blijvend effect aan
Na de actie voerde UGent een onderzoek. De resultaten
wijzen op een blijvende verandering in de consumptie
gewoonten van de deelnemers. De studie vond plaats in drie
fasen: aan het begin en aan het einde van de alcoholvrije
maand, en zes maanden later.
15 257 mensen namen deel aan zowel de eerste als de
laatste fase van de enquête. Gemiddeld daalde hun alcohol
consumptie van ongeveer tien glazen per week voor de
actie naar acht consumpties per week zes maanden later,
waardoor ze dichter bij de aanbevolen limiet van maximaal
één glas alcohol per dag aanleunden. Deze eerste editie van
Tournée Minérale kende dus een veel groter en duurzamer
succes dan gehoopt!

80%

40%

dronk geen alcohol
in februari

ontdekte nieuwe
non-alcoholische alternatieven

>50%

44%

sprak meer over het
thema alcohol

haalde sociale gelegenheden aan
als voornaamste struikelblok

40%

voelde zich gesteund door
vrienden en familie

86%

wil in 2018
opnieuw deelnemen

De 3 meest genoemde voordelen
1

Zich beter voelen in zijn vel

2 Beter slapen
3 Meer energie
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Wanneer preventie letterlijk mensen
hun vel redt

Het doel van de Stichting
is duidelijk: een verbod op
het commercieel gebruik
van zonnebanken.
Dit verbod moet gepaard
gaan met een nauw
gezette opvolging en
aanvullende maatregelen
om te voorkomen dat
er een parallel circuit
ontstaat.

Het aantal gevallen van huidkanker neemt in België constant
– en almaar sneller – toe. Twee boosdoeners zijn duidelijk
geïdentificeerd: de zonnebank en overmatige blootstelling
aan de zon.
In 2017 heeft Stichting tegen Kanker beide thema’s op
verschillende manieren aangepakt.

Stichting tegen Kanker is zeer blij met dit nieuws. We
spreken de overheid hierover al jaren aan en stellen onze
expertise beschikbaar om het gevaar van zonnebanken aan
te tonen.

Voor een verbod op zonnebanken

Sensibiliseren, met een streepje humor

In april kondigde minister Kris Peeters aan dat hij werkte
aan een nieuw koninklijk besluit rond een strengere regel
geving voor zonnecentra. In juni stemde de Hoge Gezond
heidsraad voor een verbod op het commercieel gebruik
van zonnebanken. Vervolgens werd het koninklijk besluit
van minister Peeters op 24 september 2017 gepubliceerd:
het beperkt de toegang die zonnecentra mogen geven,
verplicht hen om klanten te informeren over de risico’s
van uv-stralen voor de huid, en in het bijzonder over het
kankerrisico. Daarnaast moeten klanten een bewijs van hun
arts kunnen voorleggen dat hun huidtype bevestigt. Dit
zorgt ervoor dat ze eerst langs hun arts moeten, waar ze
de nodige informatie over zonnepreventie meekrijgen, wat
hen – hopelijk – ontmoedigt.

De waarheid komt uit een kindermond, toch? Stichting
tegen Kanker besloot dit adagium letterlijk te nemen en liet
in haar nieuwe preventievideo ‘Hoe bescherm ik mijn huid
tegen de zon’ (www.youtube.com/watch?v=D4Z9j7uX5uc)
kinderen aan het woord. De bedoeling van het filmpje is
kinderen (en volwassenen) goede zongewoonten aanleren.
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Gedurende de zomer maakte de Spraywatch-campagne
een comeback op sociale media. De actie is een parodie op
de alom bekende televisieserie Baywatch en geeft op een
humoristische manier advies over hoe zonnecrème goed te
gebruiken.

De strijd tegen tabak, absoluut
een prioriteit
Elk jaar doodt tabak wereldwijd zeven miljoen mensen. In
België maakt roken ongeveer 14 000 slachtoffers per jaar.
Eén op vijf Belgen rookt en één roker op twee zal er ook aan
sterven. Tabak is verantwoordelijk voor 30% van de sterf
gevallen door kanker.
Redenen te meer om van de strijd tegen tabak onze prioriteit
te maken. Onze aandacht gaat voornamelijk naar de
volgende twee initiatieven: onze hulplijn om te stoppen met
roken, Tabakstop – te bereiken via 0800 111 00 – en de antitabakslobby.

Tabakstop in het kort
30 tabakologen: psychologen, artsen
en verpleegkundigen gediplomeerd in
tabakologie.
De gratis hulp- en informatielijn
0800 111 00 had in 2017:
• 8 500 oproepen voor advies en
informatie (op werkdagen tussen
15 en 19 uur);
• 6 497 telefonische begeleidings
gesprekken om te stoppen met roken;
• 1 578 vragen voor informatie en advies
via e-mail.
De website www.tabakstop.be
• 322 594 unieke bezoekers in 2017;
• 120 nieuwe getuigenissen in de
rubriek ‘Vertel het ons’.
Een Facebookpagina opgevolgd door
tabakologen, waar rokers hulp kunnen
vragen en elkaar kunnen ondersteunen
om te stoppen met roken:
• 6 107 nieuwe Facebookfans;
• 227 vragen ontvangen via Messenger.

Tabakstop: tien jaar persoonlijke coaching
De telefonische hulplijn Tabakstop ging in 2004 van start.
Al heel snel diversifieerde de dienst. Zo bieden we sinds mei
2007 gratis telefonische coaching voor elke roker die tabak
‘vaarwel’ wil zeggen. De persoonlijke dienstverlening vierde
in mei 2017 zijn tiende verjaardag. Het programma bestaat
uit acht telefonische gesprekken met dezelfde tabakoloog.
Dit garandeert een optimale opvolging. In tien jaar tijd is
het aantal mensen dat hier een beroep op doet aanzienlijk
toegenomen. Het profiel van de deelnemers blijft groten
deels gelijk: de meerderheid is vrouw en 45 jaar of ouder.
De resultaten van de persoonlijke begeleidingen zijn
overtuigend positief: 48% van de deelnemers is gestopt
met roken voor het laatste coachingsgesprek en 23% is dat
na een jaar nog steeds.

Tabakstop voorziet ook een financiële
tegemoetkoming voor kansarme rokers
die in het kader van hun coachings
programma gebruik willen maken van
nicotinevervangers. In 2017 accepteerden
we 311 aanvragen.
Een gedetailleerder jaarverslag over Tabakstop
is beschikbaar op www.tabakstop.be in het
gedeelte ‘Professionals’.

Tabakstop is de enige dienst van Stichting tegen Kanker die niet uitsluitend van de
vrijgevigheid van het publiek afhankelijk is, maar ook overheidssteun ontvangt van de
GGC, de Vlaamse Gemeenschap en AVIQ (Wallonië).
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Te veel rook op het scherm?

Neutrale sigarettenpakjes en roltabak:
twee gemiste kansen

Stichting tegen Kanker vroeg aan de Hoge Raad voor de
Audiovisuele Sector CSA om in België een eerste onderzoek
te voeren naar de aanwezigheid van en de manier waarop
tabak en tabaksproducten worden voorgesteld op de audio
visuele media in de Federatie Wallonië-Brussel (FWB).
In juni 2017 werden de resultaten bekendgemaakt. Uit het
rapport bleek dat roken op het scherm meestal wordt voorge
steld als ‘sociaal’ en ‘positief’; evenals een goede manier ‘om
met stress om te gaan’. Dit is een gevaarlijke voorstelling
van zaken, zeker omdat deze programma’s toegankelijk
zijn voor een jong publiek, dat makkelijk te beïnvloeden is.
Tabak op het scherm is een complex probleem in termen
van volksgezondheid, script- en creatieve vrijheid, consu
mentenbescherming en de bescherming van minderjarigen.
De studie is bedoeld als startpunt voor verdere evalu
aties. Ook wil de Stichting het debat openbreken over een
‘Rookvrij’-label voor fictieprogramma’s, zeker voor uitzen
dingen gesubsidieerd door de overheid.

Aanvullende maatregelen zouden het tabaksgebruik
in ons land verder kunnen terugdringen, namelijk flink
hogere accijnzen op roltabak, een betere terugbetaling van
rookstopproducten en de introductie van neutrale sigaret
tenpakjes. Helaas – en ondanks talloze boodschappen
richting de overheid – komt de invoering van deze maatre
gelen niet of te traag op gang. Stichting tegen Kanker blijft
druk uitoefenen op de autoriteiten om ervoor te zorgen dat
de tabaksindustrie geen of veel minder invloed heeft op
beslissingen die gaan over onze volksgezondheid.

De evoluties op de voet volgen
Elk jaar voert Stichting tegen Kanker een rookenquête onder de Belgische bevolking om hun tabaksgewoonten in kaart te
brengen. Uit de enquête van 2017 blijkt dat de Belgen antitabaksmaatregelen grotendeels goedkeuren:

93

%

was voorstander van een rookverbod in
auto’s met minderjarigen. Zelfs onder
rokers waren de meesten voor (88%).
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82

%

van de bevolking vond dat de
overheid terughoudend en trans
parant moet zijn in haar contacten
met de tabaksindustrie.

55

%

ondersteunde in 2017 de
invoering van neutrale sigaret
tenpakjes (een maatregel waar
Stichting tegen Kanker al lang
op wacht en veel voor geijverd
heeft), wat dubbel zoveel is als
er tegenstanders zijn (27%).

"Marie eet gezond,
ze stopt voldoende
fruit en groenten
in haar mond."
Bekijk waarom.

Prolongitudine: 12 videoboodschappen
In 2016 lanceerde Stichting tegen Kanker de campagne
Prolongitudine, een ‘mirakelmiddel’ tegen kanker, verpakt
in een geneesmiddelendoosje met daarop de 12 tips van
de Europese Code tegen kanker. De boodschap is krachtig
en duidelijk: wie kanker wil voorkomen, kan maar beter
zijn gedrag aanpassen dan hopen op een wonderpil. De
12 aanbevelingen gaan over zowel voeding als roken, een
actieve levensstijl, zonbescherming, etc.

In een tweede fase wilde Stichting tegen Kanker dieper en
op een dynamischere manier ingaan op elk van deze tips.
Dit leidde tot de productie van 12 korte video’s, waarin we
op een humoristische wijze wetenschappelijk gefundeerde
tips delen om het risico op kanker in te perken. De video’s
zijn verspreid via verschillende kanalen en partners van de
Stichting, en ook te zien via ons YouTube-kanaal
www.youtube.com/stichtingtegenkanker.

Kort samengevat...
• Door ons in te zetten voor preventie en door een gezonde levenswijze
te promoten, geven we iedereen middelen om zijn kankerrisico terug te
dringen.
• Antitabakslobby, de zonnebankwetgeving helpen aanscherpen… lobbywerk
is een integraal onderdeel van onze dagelijkse activiteiten
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Kankerinfo reikt actuele en
gevalideerde medische, psychologische
en sociale informatie aan.

INFORMATIE ALS WAPEN
TEGEN KANKER
Kankerinfo in het kort
• Een gratis hulp- en informatielijn, een website en
antwoorden via e-mail.
• Twee medewerkers en verschillende experts (artsen,
gespecialiseerde verpleegkundigen, psychologen en
maatschappelijk werkers) beantwoorden alle vragen over
kanker.
• Kankerinfo reikt actuele en gevalideerde medische,
psychologische en sociale informatie aan.
• Kankerinfo biedt ook een luisterend en ‘neutraal’
oor. Indien gewenst kan de persoon gebruikmaken van
psychologische begeleiding via de telefoon.
• Tientallen gratis publicaties, die we regelmatig
updaten.

Kankerinfo 2017 in cijfers
Aantal beantwoorde oproepen: 6 820
Aantal beantwoorde e-mails:

4 282

Aantal personen die gebruikmaakten
van psychologische bijstand:

101 nieuwe patiënten
Waarom?
Medische vragen:

40%

Behoefte aan een luisterend oor: 13%
Vragen over de diensten van de
Stichting: 36%
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Informatieverstrekking van de Stichting in een oogopslag
Professionnals
Patiënten, naasten en het brede publiek
•
•
•
•
•
•
•

Kankerinfo (0800 15 802)
Websites en nieuwsbrieven
Publicaties: brochures, folders, magazine
Preventiecampagnes
Infovoormiddagen
Informatiestanden
Sensibilisering over voeding tijdens en na
kanker
• …

•
•
•
•

Kankerinfo (0800 15 802)
Symposia
Conferenties
Opleidingen (deelname Interuni
versitair Certificaat voor Klinische
Voeding)
• Nieuwsbrief met informatie voor
oncodiëtisten
• Sensibilisering over smaakverande
ringen tijdens kanker
• …

INFORMEREN
Onze donateurs
Ondernemingen
• Nieuwsbrief
‘Prolongitudine’
• Aanwezigheid op
events
• …

• 25 bezoeken aan laboratoria
ondersteund door de Stichting
• Driemaandelijks magazine
Samen tegen kanker

De media
Stichting tegen Kanker
als referentie-expert
om het publiek op een
objectieve en weten
schappelijke manier te
informeren

Informeren: een prioriteit
• Patiënten nemen de regie over hun ziekte steeds
meer in eigen handen en hebben behoefte aan
betrouwbare informatie.
• Stichting tegen Kanker reikt iedereen in een
begrijpelijke taal kwalitatieve en wetenschappelijk
gevalideerde informatie aan.
• Kankerinfo biedt ook een luisterend oor en
psychologische ondersteuning.
• De publicaties van de Stichting behandelen
uiteenlopende thema’s, gaande van preventie tot
behandelingen.
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Stichting tegen Kanker op sociale netwerken
In 2017 telden* we…
2 293 094 unieke bezoekers op

3 456 volgers op Twitter:

onze website www.kanker.be

@Samen_tg_Kanker

30 336 fans op onze Facebook pagina

21 417 mensen ingeschreven op onze

facebook.com/stichtingtegenkanker

maandelijkse nieuwsbrief

* Nederlandstaligen en Franstaligen samen

De solidariteitscampagne #samentegenkanker!
• 4 februari, Werelddag tegen Kanker.
• De uitdaging: een hartelijke boodschap sturen naar zoveel mogelijk mensen met kanker of mensen die de strijd tegen
kanker steunen.
• Hoe? We moedigden iedereen aan om zijn foto- of videoboodschap te posten op sociale media met de hashtag
#samentegenkanker.

Drie infovoormiddagen
• 2 infovoormiddagen voor het
brede publiek over borstkanker
• 1 infovoormiddag voor
professionals (oncologische
zorgcoördinatoren)
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Nationale en internationale
samenwerking voor
kankerbestrijding

DE KRACHTEN BUNDELEN
Nationale samenwerkingen
ALLIANTIE VOOR DE PREVENTIE VAN HUIDKANKER
In 2013 bracht de Stichting de verschillende organisaties
actief in huidkankerpreventie samen om de impact van
preventieboodschappen rond huidkanker te verhogen,
maar ook om de krachten te bundelen en zo te zorgen voor
consistente boodschappen en acties, met name richting de
media en de politieke wereld. Deze alliantie groepeert een
twintigtal partners.
NATIONALE COALITIE TEGEN TABAK
Deze coalitie groepeert elf organisaties die zich bezig
houden met tabakspreventie. Hun bekendste activiteit is de
organisatie van de Werelddag zonder Tabak.

Internationale samenwerkingen
ASSOCIATION OF EUROPEAN CANCER LEAGUES (ECL)
Een federatie van nationale en internationale kankerliga’s.
Binnen de ECL maakt de Stichting deel uit van de werkgroep
Patient Support voor de bevordering van patiëntenhulp op
Europees niveau, met name door onze leidinggevende rol
in de luiken Survivorship en Rehabilitation. De Stichting
neemt ook elk jaar deel aan de Skin Awareness Day in het
Europees Parlement.
SMOKE FREE PARTNERSHIP (SFP)
Dit partnerschap van Europese gezondheidsorganisaties
heeft de rol op zich genomen om Europese beleidsmakers
te sensibiliseren over de controle en bestrijding van tabaks
gebruik.

EUROPEAN SOCIETY OF SKIN CANCER (EUROSKIN)
Euroskin publiceert artikels en organiseert workshops en
conferenties rond de strijd tegen huidkanker.
INTERNATIONAL CANCER INFORMATION SERVICE
GROUP (ICISG)
Dit netwerk verenigt wereldwijd meer dan 50 organisaties
die informatie over kanker verstrekken richting het brede
publiek. De samenwerking betreft in eerste instantie onze
gratis hulp- en informatielijn Kankerinfo.
UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL (UICC)
In kader van deze samenwerking helpt de Stichting acties
en gemeenschappelijke prioriteiten bepalen en uitwerken.
De UICC is de enige wereldwijde organisatie voor kanker
bestrijding die alle aspecten van kanker aankaart.
AMERICAN CANCER SOCIETY
Met deze Amerikaanse vereniging werken we nauw samen
in kader van de organisatie van Levensloop in België (zie
volgende pagina).
PREVENT20
Deze wereldwijde coalitie van kankerbestrijdende organi
saties ijvert voor belastingverhogingen als een krachtige
oplossing voor de preventie van verschillende soorten
kankers. Als lid van Prevent20 heeft Stichting tegen Kanker
de regering gevraagd om de accijns op tabak te verhogen.
De Stichting moedigt samenwerkingen met andere actoren
zoveel mogelijk aan, om acties zo goed en efficiënt mogelijk
op elkaar af te stemmen.
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Een evenement gebaseerd
op solidariteit rond de
Vechters

LEVENSLOOP
Levensloop is een feestelijk evenement voor mensen
van alle leeftijden, waaraan iedereen kan deelnemen
op zijn of haar eigen manier, als vrijwillige
organisator, lid van een team of als sympathisant
of bezoeker. Dank aan iedereen die van de 26
fantastische edities van Levensloop in 2017 een
succes maakte!

Twee prijzen voor Belgische edities
van Levensloop!
Elk jaar reikt de American Cancer Society, de initiatienemer
van Levensloop op wereldniveau, verschillende onderschei
dingen uit. In 2017 won België twee van de zes prijzen voor
edities georganiseerd in 2016. Wetende dat er buiten de VS
wereldwijd meer dan 1000 Levenslopen meedingen, is dat
een fantastisch resultaat.
Levensloop Aalst ontving de ‘Rookie Award’ (wat we
mogen vertalen als ‘de meest veelbelovend Levensloop’).
Die prijs erkent de beste eerste editie van een Levensloop.
Levensloop Beveren won deze voor hun eerste editie in
2015. De beste nieuwe Levensloop wereldwijd werd dus
twee jaar op rij in België georganiseerd. De tweede prijs
voor 2016 ging naar Levensloop ULB, in Brussel. Zij wonnen
– u raadt het al – de ‘Student Relay Award’ voor de beste
Levensloop georganiseerd door studenten.
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2017 in cijfers
26 edities van Levensloop verspreid over
heel België
3 754 Vechters (patiënten en ex-patiënten)
1 516 teams
74 327 deelnemers ingeschreven in teams
3 961 119 euro ingezameld in 2017*
Meer dan 13 miljoen euro ingezameld in
zeven jaar Levensloop!
*Bruto bedragen, zonder aftrek van lokale kosten.

Drie ceremonies symboliseren de
drie sleutelconcepten
De strijd van mensen met en na kanker –
wij noemen hen Vechters – vieren en eren.
Hulde brengen aan zij die de strijd
verloren hebben.
Samen vechten tegen kanker.

Doe mee!
Vind alle informatie en data op
www.levensloop.be.
Wilt u in uw eigen stad of streek een
feestelijk solidariteitsevent helpen
organiseren?
Neem contact met ons op via
02 733 68 68 of
info@stichtingtegenkanker.be.
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STICHTING TEGEN KANKER
Onze medewerkers

Onze vrijwilligers, trouw als altijd

Stichting tegen Kanker, dat is een pluridisciplinair

De meeste acties van Stichting tegen Kanker zijn maar mogelijk

team van 71 medewerkers met verschillende
competenties en expertises.

dankzij de inzet van

650 vrijwilligers.

www.kanker.be/word-vrijwilliger

Bedankt !

De raad van bestuur (op 31 december 2017)
Stichting tegen Kanker beschikt over een onafhankelijke en pluralistische raad van
bestuur om de directie te ondersteunen en richting te geven.
Professor Pierre G. Coulie, voorzitter

Professor Dominique Bron

Professor aan de Université catholique de Louvain

Hoofd Klinische en Experimentele Hematologie aan het
Jules Bordet Instituut

Professor dokter Eric Van Cutsem, voorzitter
Hoofd Digestieve Oncologie aan het UZ Gasthuisberg/Leuven
Professor aan de KU Leuven

Baron Andreas De Leenheer

Professor Wilfried De Neve, erevoorzitter

De heer Léon Dierckx

Professor aan de Universiteit Gent

Gewezen lid van een bancair directiecomité

Professor Marc Hamoir, erevoorzitter

De heer Paul Dor

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

Fysica-ingenieur, vennootschapsbestuurder

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

De heer Jacques Deneef, ondervoorzitter
Vennootschapsbestuurder (communicatiesector)

De heer Pierre Konings, ondervoorzitter en schatbewaarder
Vennootschapsbestuurder

De heer Philippe De Page, secretaris
Ereprofessor aan de Université Libre de Bruxelles
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Ererector aan de Universiteit Gent

Baron André Oosterlinck
Ererector aan de KU Leuven

Baron Jean Stephenne
Vennootschapsbestuurder (biotechnologische sector)

Maître Jean-François Taymans
Erenotaris, ereprofessor aan de Université catholique de Louvain
Voorzitter van het auditcomité

Dokter Michel Vanhalewyn
Huisarts

Dokter Lieven Verplancke
Vennootschapsbestuurder
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Elk jaar steunen steeds
meer mensen Stichting
tegen Kanker.

DANK AAN AL ONZE DONATEURS!
Elk jaar steunen meer en meer donateurs en partners Stichting tegen Kanker. Alleen daardoor
kunnen wij kankeronderzoek financieren, patiënten en hun naasten ondersteunen, informatie
verstrekken en preventieboodschappen verspreiden.

Uw vrijgevigheid boekt resultaten
en redt levens
Sinds de oprichting van Stichting tegen Kanker in 1924
hebben alle initiatieven, acties en resultaten één ding
gemeen: ze zijn maar mogelijk dankzij de vrijgevigheid van
onze donateurs!

ondernemen tegen de ziekte voor veel ondernemingen en
medewerkers bijna vanzelfsprekend is.
Daarom ontwikkelde de Stichting langetermijnpartner
schappen rond thema’s als gezondheid en preventie. We
maken van de gelegenheid gebruik om deze partners te
bedanken voor hun onmisbare bijdrage aan de projecten en
initiatieven van Stichting tegen Kanker.

De Stichting is niet afhankelijk van publieke financiering*.
De middelen die wij hebben om de ziekte te bestrijden,
zijn vrijwel geheel afkomstig van giften, legaten en andere
vormen van donaties.

De strijd tegen kanker gaat door

Dit is de reden waarom we namens het hele team van
Stichting tegen Kanker onze donateurs nogmaals van harte
willen bedanken. Zij hebben de aanzienlijke vooruitgang
in medische behandelingen tegen kanker mee mogelijk
gemaakt. Zij helpen patiënten en naasten ondersteunen.
En zij zorgen mee voor de informatieverstrekking en de
preventie van kanker.

Momenteel is investeren in wetenschappelijk kankeron
derzoek de meest effectieve manier om de ziekte te
bestrijden en steeds effectievere behandelingen mogelijk
te maken voor zoveel mogelijk patiënten.

De bedrijfswereld neemt zijn
verantwoordelijkheid
In de loop der jaren hebben we gemerkt dat MVO
(maatschappelijk verantwoord ondernemen) een steeds
belangrijkere plek inneemt in de strategische beslissingen
die bedrijven nemen. Kanker treft zoveel mensen dat actie
* Met uitzondering voor de activiteiten van Tabakstop.

Kanker treft in België jaarlijks 67 000 mensen.

Maar hoe beter en verfijnder het onderzoek, hoe complexer
en duurder het wordt. Dit komt doordat de vereiste techno
logie en expertise meer middelen vergen.
Hetzelfde geldt ook voor de behoeften op het gebied van
sociale ondersteuning en informatie. Het toenemend aantal
kankergevallen in ons land maakt dat we ook daarin steeds
grotere stappen moeten maken.
De betrokkenheid van iedereen is onmisbaar in de strijd
tegen kanker.
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Waarom uw steentje bijdragen aan
de strijd tegen kanker?
Door Stichting tegen Kanker te steunen, draagt u bij aan kankeronderzoek, de sociale
ondersteuning van patiënten en hun naasten, informatieverstrekking en preventie.
Elke bijdrage telt!

Als particulier kunt u:

Geld doneren
via onze website of een
overschrijving. U kunt de strijd
tegen de ziekte ook ondersteunen
via een domiciliëring of
doorlopende opdracht bij
uw bank

Een
fondsenwervingsactie
organiseren
ter gelegenheid van een
persoonlijke gebeurtenis,
een bedrijfsof sportevenement,
optreden of iets
anders

Uw vermogen nalaten
aan de Stichting, zodat uw
nalatenschap een grotere
impact heeft op de strijd
tegen de ziekte

Deelnemen aan
een tombola
georganiseerd door
Stichting tegen
Kanker

Laat uw fantasie de vrije loop. Wij helpen u graag om uw ideeën mee vorm
te geven.

Wilt u meer informatie?
Neem gerust contact met ons op via 02
Wij staan u met plezier te woord.
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743 37 45

Als onderneming kunt u:
• Kankeronderzoek steunen door rechtstreeks geld over te
maken aan Stichting tegen Kanker.
• In kader van een loyaliteitsprogramma klanten en relaties
voorstellen om een gift te doen aan de Stichting. Zo biedt
u hen de mogelijkheid om bij te dragen aan de strijd tegen
kanker.

Dankzij de financiële steun van bevoorrechte partners
kunnen we programma’s ontwikkelen zoals Levensloop en
Tournée Minérale.
Wilt u als bedrijf Stichting tegen Kanker steunen?
Contacteer Brigitte Demunter via bdemunter@kanker.be of
0496 16 96 50 en we denken er samen over na.

• Acties organiseren voor uw medewerkers waarvan de
opbrengsten zijn bedoeld om onderzoekers en patiënten
te ondersteunen.

Wij danken onderstaande partners voor hun steun in 2017
AG Insurance • AG Plastics • AXA Bank en Verzekeringen • Bank Degroof Petercam •
Nationale Bank van België • BNP Paribas Fortis • Brantano • D’Ieteren/VW Etex •
Hallmark • IBA • Kinepolis • Kruidvat • La Roche Posay • Novartis • Patch Pharma/Eye Care •
Pfizer • Roularta Media Groep • Spadel • TUI
Wanneer Stichting tegen Kanker een beroep doet op de vrijgevigheid van het publiek gebeurt dat altijd met respect
voor de donateurs en volgens de regels der ethiek. Daarvan is ons lidmaatschap van de Vereniging voor Ethiek in
de Fondsenwerving (www.vef-aerf.be) het bewijs.

Farmaceutische industrie
(www.kanker.be/pharma)
Soms gaat de Stichting welomlijnde partnerschappen aan
met de farmaceutische industrie. In die gevallen gelden er
zeer strikte richtlijnen en is een partnerschap slechts toege
laten als: er geen promotie wordt gevoerd voor een bepaald
product of geneesmiddel, er geen sprake is van exclusiviteit
en Stichting tegen Kanker in alle vrijheid kan handelen.
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Jaarrekening
2017 (in euro)

ONZE CIJFERS
Operationele consolidatie op het niveau
van Stichting tegen Kanker

Verdeling van de lopende ontvangsten in 2017

4,82% ANDERE
OPBRENGSTEN

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

Geconsolideerde resultatenrekening
op 31 december 2017
Ontvangsten
Het totaal van de ontvangsten bedraagt 47 401 704 euro.
De belangrijkste bronnen zijn enerzijds legaten, goed voor
62,82% van dat bedrag, en anderzijds giften, goed voor
32,36%. In deze laatste vertegenwoordigt het evenement
Levensloop 24,90% van de giften van 2017.
De andere ontvangsten vormen 4,82% van het totaal en zijn
hoofdzakelijk afkomstig van subsidies van de verschillende
regio’s voor het beheer van Tabakstop en van sponsors,
waaronder een belangrijke financiering van de Etex Group
om de onderzoeksprojecten rond mesotheliomen en andere
asbestgerelateerde kankers te ondersteunen.
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32,36%
GIFTEN

62,82%
LEGATEN

Bestemming van de ontvangsten
De ontvangsten van de Stichting worden integraal
gebruikt om haar statutaire activiteiten te financieren, na
aftrek van de administratieve en fondsenwervingskosten
(in 2017 bedroegen deze kosten 11,25% van de uitgaven).
Concreet investeren we bijna al onze ontvangsten
integraal en nagenoeg onmiddellijk in de steun aan
wetenschappelijk onderzoek, sociale dienstverlening en

preventiecampagnes. Legaten vormen de enige uitzon
dering hierop: net zoals de andere ontvangsten worden
deze uit legaten gebruikt zoals hierboven beschreven.
Om de wens van een deel van de erflaters te respecteren,
namelijk acties met een duurzaam karakter steunen,
kan een eventueel positief saldo op het einde van het
jaar worden gereserveerd voor het opbouwen van het
Lange Termijn Financieringsfonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek (patrimonium).
De doelstelling van dit fonds is dubbel:
• de financiële ondersteuning van wetenschappelijk
onderzoek garanderen op lange termijn, ook in minder
goede jaren, wanneer de opbrengsten lager uitvallen;
• extra inspanningen mogelijk maken die de budgettaire
voorzieningen overstijgen, indien er sprake is van acute
nood.
Inzake legaten geniet de Stichting van verminderde succes
sierechten, ongeacht het bedrag van de nalatenschap
(8,5% voor Vlaanderen, 6,6% voor Brussel en 7% voor
Wallonië). Daardoor komt het grootste deel van een legaat
ook effectief toe aan onze doelstellingen.

Bestemming van de uitgaven
Het totaal van de lopende uitgaven in 2017 komt uit op
29 566 593 euro. Deze uitgaven zijn als volgt verdeeld:
• De steun aan wetenschappelijk kankeronderzoek bedraagt
15 204 476 euro in 2017. Dit bedrag omvat onder meer:
>> 11 000 000 euro voor de financiering van wetenschap
pelijk onderzoek (projectoproep 2018).
>> 1 500 000 euro van Etex voor wetenschappelijk onder
zoek (projectoproep 2018).
>> 660 000 euro voor de ondersteuning van FAPA.
• De sociale hulp bedraagt 6 377 531 euro.
Het gaat hierbij zowel om diverse activiteiten die de
Stichting zelf opzet (financiële hulp, Kankerinfo, psycho
logische begeleiding, schoonheidsverzorging, een
bewegingsprogramma op maat van patiënten, enzovoort),
als om de financiering van projecten georganiseerd door
verschillende sociale actoren.
• De kosten voor informatie en gezondheidspromotie
bedragen 4 657 483 euro.
Hieronder vallen de kosten voor Tabakstop, informatie
campagnes, de organisatie van symposia en publicaties
zoals folders en brochures.
• De kosten voor fondsenwerving bedragen 3 078 590 euro.
De directe uitgaven voor fondsenwerving, zoals mailings
en televisiecampagnes, zijn inbegrepen.
• De puur administratieve kosten, die niet direct gelinkt zijn
aan onze activiteiten, bedragen 248 513 euro.

Verdeling van de lopende uitgaven in 2017

10,41% 0,84%
KOSTEN VOOR
FONDSEN
WERVING

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE
KOSTEN

15,75%

INFORMATIE EN
GEZONDHEIDSPROMOTIE

21,57%

51,42%

STEUN AAN
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK

SOCIALE
ONDERSTEUNING

De personeelskosten zijn in de hierboven vermelde
bedragen inbegrepen.
Het overschot van de lopende ontvangsten op de lopende
uitgaven bedraagt 17 835 111 euro. Het resultaat van het
boekjaar wordt positief beïnvloed door een wijziging in de
wetgeving die de aanvaarding van legaten versnelt, door
een netto financieel resultaat van 4 714 536 euro en door
een voorziening voor bijzondere waardevermindering van
financiële activa van 74 420 euro. Het netto eindresultaat
van het jaar, ten bedrage van 22 475 227 euro, wordt toege
wezen aan ons Lange Termijn Financieringsfonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek (patrimonium).

Berekening en opdeling van de uitgaven
De uitgaven worden steeds rechtstreeks toegewezen aan
één of verschillende activiteiten. Zo kan de kost van een
informatiecampagne verdeeld zijn over de posten ‘infor
matie’ en ‘fondsenwerving’, afhankelijk van hun respectieve
belang. Voor elke activiteit gebeurt deze toewijzing volgens
verdelingsprincipes goedgekeurd door de raad van bestuur.
De uitvoering ervan staat onder controle van een onafhan
kelijk revisorenkantoor.
De uren van personeelsleden worden volledig toegewezen
aan de afdeling waarin de medewerker tewerkgesteld is.
Enkel de medewerkers die prestaties leveren voor diverse
afdelingen worden verdeeld over de afdelingen op basis
van een zo correct mogelijke inschatting van hun effectief
gepresteerde uren voor die afdelingen. Op die manier
worden de uren van de ondersteunende diensten al dan niet
gedeeltelijk toegewezen aan de activiteiten die vallen onder
de missies van de Stichting.
Voor 2017 komen we in totaal op 103 909 werkuren, wat
overeenstemt met een kost van 4 933 082 euro. Dit bedrag
is de som van 4 180 776 euro voor de realisatie van de statu
taire doelen, 248 513 euro voor de algemene administratie
en 503 793 euro voor fondsenwerving.
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Geconsolideerde balans op 31/12/2017

Commentaar bij de verschillende balansposten
ACTIVA
VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Immateriële en materiële vaste activa

Diverse vorderingen en voorraden

Deze rubriek omvat hoofdzakelijk het gebouw van de
Stichting aan de Leuvensesteenweg 479 te 1030 Brussel.
De Stichting biedt gratis ruimte aan andere verenigingen
actief in de kankerbestrijding. Naast de kantoren zijn er
ook vergader -en conferentiezalen in het gebouw. Deze
staan eveneens gratis ter beschikking van zelfhulpgroepen,
artsenverenigingen, vrijwilligersgroepen en andere organi
saties. De afname van het bedrag van de immateriële en
materiële vaste activa is voornamelijk toe te schrijven
aan de geboekte afschrijvingen. Eind 2015 is gestart met
de vernieuwing van het informaticapark, de ontwikkeling
van een aantal nieuwe softwaretoepassingen en de imple
mentatie van een CRM-applicatie (customer relationship
management) voor alle operationele afdelingen van de
organisatie.

Hier gaat het om bedragen die de Stichting nog moet
ontvangen voor reeds gefactureerde prestaties, sponsor
gelden enzovoort. Het te ontvangen saldo van de verschil
lende Gewesten, dat ons is toegekend in het kader van het
beheer van Tabakstop, valt hier ook onder.

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

Geldbeleggingen ter dekking van
statutaire schulden
Deze rubriek omvat de gereserveerde geldbeleggingen
waarmee de Stichting de verplichtingen dekt die ze is
aangegaan voor wetenschappelijke onderzoeksbeurzen
en sociale steunfondsen. De betaling daarvan is immers
over (meestal één tot vier) jaren gespreid. Het bedrag van
67 129 723 euro dient om de lopende verplichtingen te
dekken, die bij de passiva terug te vinden zijn onder de
rubriek ‘statutaire schulden’. Het bedrag geldt als betalings
garantie voor de begunstigden van subsidies.
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Vorderingen Etex
Geen te verwachten saldo van Etex voor 2017.

Vorderingen op erfenissen
Deze rubriek slaat op het totaal van de nog te ontvangen
erfenissen die door de raad van bestuur zijn aanvaard. Een
erfenis (inkomsten en vorderingen) wordt immers pas in
de boekhouding opgenomen na aanvaarding door de raad
van bestuur. Het bedrag omvat financiële tegoeden en te
verkopen onroerende goederen (huizen, appartementen
en gronden), financiële activa et cetera die zijn nagelaten
aan de Stichting, maar op 31 december 2016 nog niet waren
ontvangen.

Thesauriebeleggingen en beschikbare waarden
Buiten de beleggingen voorbehouden voor het dekken van
de statutaire schulden, bedraagt de thesaurie 39 511 228
euro. Het betreft enerzijds beschikbare waarden en finan
ciële activa verkregen uit legaten en anderzijds liquide
middelen, nodig voor de dagelijkse werking van de organi
satie. In navolging van de beslissing van de raad van bestuur
worden de beleggingen als een goede huisvader beheerd.
De boekhoudkundige waardering van de financiële waarde
stukken is deze van hun oorspronkelijke verwerving. Indien
hun waarde op 31 december lager is dan de aanschaffings
waarde, wordt er een provisie voor waardevermindering
geboekt. Meerwaarde wordt pas geboekt wanneer ze
effectief is gerealiseerd. Op 31 december 2017 bedroeg de
gecumuleerde geboekte waardevermindering van de porte
feuille 301 367 euro. De niet-gerealiseerde en niet-geboekte
meerwaarde kwam uit op 5 327 841 euro.

PASSIVA
PATRIMONIUM (Lange Termijn Financierings
fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek)

SCHULDEN EN STATUTAIRE PROVISIES
Steun aan onderzoek en sociale dienstverlening

Op 31 december 2017 bedroeg het geconsolideerd
patrimonium (Lange Termijn Financieringsfonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek) van Stichting tegen Kanker
95 359 696 euro, een verhoging van 22 475 227 euro
tegenover de situatie op 31 december 2016. Dankzij de
positieve resultaten van de afgelopen jaren is het Lange
Termijn
Financieringsfonds
voor
Wetenschappelijk
Onderzoek verder aangegroeid, rekening houdende met
de statutaire verplichtingen. Dit laat ons toe het voortbe
staan van de initiatieven van de Stichting te garanderen,
wat fundamenteel is voor de stabiliteit en kwaliteit van onze
dienstverlening.

Deze rubriek slaat op het geheel van verbintenissen die
de Stichting is aangegaan voor de ondersteuning van
onderzoek en sociale dienstverlening. Het gaat om:
• Subsidies die definitief zijn toegekend aan onderzoeks
teams, voor een verschuldigd saldo van 9 950 506 euro,
waarvan de betaling in schijven gebeurt en gespreid is
over verschillende jaren.
• Het te betalen saldo voor subsidies toegekend aan weten
schappelijk kankeronderzoek in 2016 voor een bedrag van
9 068 226 euro.
• De provisie voor wetenschappelijk kankeronderzoek
bestemd voor de projectoproep 2018, goed voor een
totaal gereserveerd bedrag van 22 642 124 euro, inclusief
1 500 000 euro van Etex;
• De provisie voor sociale hulp, bestemd voor projecten
in 2018 en waarvoor een bedrag van 455 000 euro is
gereserveerd (My Pebs, etc.)
• Het te betalen saldo van de subsidies voor sociale hulpver
lening ten bedrage van 1 004 402 euro.
• De provisie voor de subsidie voor FAPA, namelijk
660 000 euro.
• Het te betalen saldo voor diverse subsidies, namelijk
285 000 euro (BSMO, Knowledge).
• De provisie voor de Social Grants, bestemd voor de
project
oproep in 2019, goed voor een gereserveerd
bedrag van 500 000 euro en een verschuldigd saldo van
158 040 euro voor de Social Grants 2017.
• De provisie voor de Beauty Grants, bestemd voor de
projectoproep in 2018 en waarvoor een bedrag is gereser
veerd van 1 250 000 euro.
• De provisie voor de Rekanto Grants, bestemd voor de
projectoproep in 2018 en waarvoor een bedrag van
350 000 euro is gereserveerd.
• Het verschuldigd saldo voor de postdoctorale mandaten
van 2014 en 2017, in totaal 1 211 999 euro.
• Het verschuldigd saldo voor de postdoctorale mandaten
van 2018, waarvoor een bedrag is gereserveerd van
1 200 000 euro.
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Geconsolideerde jaarbalans op 31 december 2017 versus 2016 (in euro)
ACTIVA

2017

2016

Immateriële en materiele vaste activa

1.676.959

1.861.200

Vaste activa in naakte eigendom

1.926.749

1.522.928

Andere activa in aanbouw

340.822

9.620

VASTE ACTIVA

Waarborgen en borgtochten

6.350

2.826

67.129.723

57.220.558

71.080.603

60.617.132

670.764

584.535

0

0

Vorderingen op erfenissen

36.419.275

23.050.089

Geldbeleggingen

31.962.688

17.262.939

Liquide middelen

7.548.540

25.123.507

Toegekende geldbeleggingen (ter dekking van statutaire
schulden)
TOTAAL VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Diverse vorderingen en voorraden
Vorderingen Etex

Te innen interesten
Over te dragen kosten

3.824

4.946

292.475

302.476

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

76.897.566

66.328.492

TOTAAL ACTIVA

147.978.169

126.945.624

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

61.973

61.973

PASSIVA

2017

2016

PATRIMONIUM
Startpatrimonium
Overgedragen resultaat op 1 januari

4.408.912

4.408.912

68.475.557

59.354.972

Overgedragen resultaat van het boekjaar

22.475.227

9.120.585

Patrimonium op 31 december (Lange Termijn Financieringsfonds voor

95.359.696

72.884.469

Steun aan kankeronderzoek

9.950.506

14.726.835

Sociale steun

1.004.402

601.922

740.000

640.000

31.710.350

31.500.000

Wetenschappelijk Onderzoek)

SCHULDEN EN STATUTAIRE PROVISIES

Andere subsidies
Voorzieningen voor toekomstige statutaire schulden
Voorziening voor spitsapparatuur

0

0

Voorziening voor FAPA

660.000

0

Voorziening voor toekomstige postdoctorale mandaten

2.411.999

2.564.332

Voorziening voor Social Grants

658.040

1.014.449

Voorziening voor Beauty Grants

1.250.000

0

Voorziening voor Rekanto Grants
TOTAAL STATUTAIRE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN

350.000

0

48.735.297

51.047.538

1.731.056

1.286.043

939.750

999.693

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
Leveranciers
Fiscale, sociale en salariële schulden
Andere schulden
Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten
Te boeken boni op erfenissen
TOTAAL SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
TOTAAL PASSIVA
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
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80

80

747.958

680.369

464.332

47.432

3.883.176

3.013.617

147.978.169

126.945.624

61.973

61.973

Geconsolideerde resultatenrekening op 31 december 2017 versus 2016 (in euro)
LOPENDE ONTVANGSTEN

2017

2016

Giften

15.340.646

13.680.165

Legaten

29.775.523

20.427.797

Andere opbrengsten

2.285.535

2.168.026

TOTAAL LOPENDE ONTVANGSTEN

47.401.704

36.275.988

2017

2016

15.204.476

16.632.215

6.377.531

4.269.949

Informatie en preventie

4.657.483

4.388.623

Fondsenwerving

3.078.590

3.131.417

248.513

284.184

29.566.593

28.706.388

17.835.111

7.569.600

ANDERE OPBRENGSTEN EN KOSTEN

2017

2016

Andere opbrengsten

2.426

360

5.008.735

1.786.892

-296.625

-347.571

-74.420

111.304

22.475.227

9.120.585

LOPENDE UITGAVEN
Steun aan wetenschappelijk onderzoek
Sociale hulp

Algemene administratiekosten
TOTAAL LOPENDE UITGAVEN
COURANT RESULTAAT

Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Provisie voor waardevermindering financiële activa

OVER TE DRAGEN RESULTAAT
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Nuttige informatie over Stichting
tegen kanker
Historiek
Stichting tegen Kanker ontstond na de fusie van de vzw’s
‘Œuvre Belge du Cancer’ (OBC), ‘Belgische Vereniging
tegen Kanker’ en ‘Belgische Federatie tegen Kanker’. Zo
werden al deze verenigingen gebundeld onder een gemeen
schappelijke noemer. Sindsdien is Stichting tegen Kanker de
enige nationale kankerbestrijdende organisatie in België die
kankeronderzoek financieel steunt, initiatieven voor sociale
dienstverlening realiseert én preventie- en informatiecam
pagnes voert. Stichting tegen Kanker is erkend als stichting
van openbaar nut (KB van 13 december 2004).
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
OEuvre 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 2017 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.

Voor alle evenementen in uw regio kunt u contact opnemen met uw regiocoördinator.

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

Oost-Vlaanderen
GSM 0473 82 45 05
oostvlaanderen@kanker.be

Antwerpen
GSM 0498 12 17 64
antwerpen@kanker.be
Brussel, Vlaams-Brabant
GSM 0475 82 21 36
brussel@kanker.be
vlaamsbrabant@kanker.be
Limburg
GSM 0474 39 85 43
limburg@kanker.be

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

Liège
GSM 0473 82 14 67
liege@cancer.be

Hainaut
GSM 0473 82 45 04
hainaut@cancer.be
Namur
GSM 0473 51 42 37
namur@cancer.be

Luxembourg
GSM 0473 51 42 37
luxembourg@cancer.be

Communauté germanophone
GSM 0476 99 08 19
comgermanophone@cancer.be
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Namens onderzoekers, patiënten en hun naasten, en het hele team van
Stichting tegen Kanker

Bedankt!

Stichting tegen Kanker
Stichting van openbaar nut
Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel
Tel. + 32 2 733 68 68 - Fax + 32 2 734 92 50
BE45 0000 0000 8989 - BIC BPOTBEB1
info@kanker.be - www.kanker.be
© Stichting tegen Kanker - mei 2018

Doe mee!
#samentegenkanker
facebook.com/stichtingtegenkanker
Twitter: @Samen_tg_Kanker
linkedin.com/company/stichting-tegen-kanker

V.U.: Dr. Didier Vander Steichel – Stichting tegen Kanker – Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel – Stichting van openbaar nut – 0873.268.432

8.1.JV.2017

Voor verdere inlichtingen over dit jaarverslag of over de activiteiten van
Stichting tegen Kanker kunt u ons contacteren via:

