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DE MISSIE VAN
STICHTING TEGEN KANKER
Onderzoek boekt vooruitgang in behandelingen. Zieken en
hun naasten worden beter en beter begeleid. Screening
en preventie blijven zowel hoopgevend als een uitdaging.
Stichting tegen Kanker speelt een belangrijke rol in al deze
domeinen, in alle onafhankelijkheid en transparantie. Onze
expertise wordt nationaal en internationaal erkend. Kanker
terugdringen? Daar werkt het hele team van Stichting tegen
Kanker keihard aan, op een professionele, enthousiaste en
integere manier.

Van hoop naar overwinning!

Jaarverslag 2019

Woord van de directeur

Woord van de voorzitters

In november 2019 vierde Stichting tegen Kanker een mijlpaal
van een verjaardag: 30 jaar financiering van wetenschappelijk onderzoek. Twee cijfers vatten de weg die in drie
decennia is afgelegd sprekend samen: 920 onderzoeksprojecten gefinancierd voor in totaal 182 miljoen euro! Het
doorzettingsvermogen en de intellectuele inspanningen van
onze Belgische onderzoekers dragen onmiskenbaar bij aan
een beter begrip van kanker en de vooruitgang die in de
behandelingen is geboekt.

De periode waarin dit Jaarverslag 2019 van Stichting tegen
Kanker tot stand kwam, in de lente van 2020, zal de geschiedenisboeken ingaan als die van de SARS-CoV-2-coronaviruspandemie. De hele planeet en bijna al onze activiteiten zijn
erdoor beïnvloed. Het virus domineert ook alle communicatie, die ons zowel beangstigt als informeert. Het is
onmogelijk om niet te denken aan de directe en indirecte
slachtoffers van dit virus, nu en in de toekomst.

Het hele team van Stichting tegen Kanker is terecht trots op
wat we samen hebben verwezenlijkt. Met samen, bedoelen
we ook samen met de mensen die door ons te steunen of
door Stichting tegen Kanker een legaat na te laten dit werk
van lange adem mee mogelijk hebben gemaakt.
Wat innovatie betreft, richtte Stichting tegen Kanker begin
mei haar pijlen op de levenskwaliteit van patiënten tijdens en
na hun behandelingen. Dertig nieuwe projecten voor fysieke
activiteit deelden, in nauwe samenwerking met oncologische
ziekenhuisafdelingen, een enveloppe van in totaal 1,7 miljoen
euro. Ruben Van Gucht, Sporza-journalist van de VRT, en
Rodrigo Beenkens, sportjournalist van de RTBF, reikten de
Grants tijdens een officiële ceremonie uit.
Op het vlak van preventie was het na een nieuwe editie
van Tournée Minérale de beurt aan de zon om in de schijnwerpers te staan. Of beter gezegd: aan de maatregelen die
ons beschermen tegen schadelijke uv-stralen en huidkanker.
Dankzij een uitzonderlijke financiering van de Vlaamse
overheid voerden we in het noorden van het land een
sensibiliseringscampagne, die we met eigen middelen
hebben uitgebreid naar Brussel en Wallonië.
Het kloppende hart van dit alles, namelijk de steun van onze
donateurs, benaderden we dit keer op een innovatieve
manier. Voor het eerst trokken we de straat op en benaderden
we mensen rechtstreeks om hen te vragen of ze mee willen
vechten tegen kanker. Een kwestie van – samen – hoop om
te zetten in overwinning. Benieuwd wat we dit jaar hebben
gerealiseerd? Duik in dit jaarverslag! Veel leesplezier.

Op dit moment is het moeilijk om de aandacht te vestigen
op de strijd tegen kanker. Behalve dan voor patiënten en hun
naasten, artsen, onderzoekers en vrijwilligers, en natuurlijk
voor Stichting tegen Kanker. Dit Jaarverslag beschrijft onze
activiteiten van het afgelopen jaar. Het lijdt geen twijfel dat
de SARS-CoV-2-pandemie ook daar in 2020 zijn stempel op
drukt, maar we zullen al het mogelijke doen om de impact te
minimaliseren.
Aan de andere kant benadrukt de pandemie de waarden en
noden waar Stichting tegen Kanker al sinds haar ontstaan
voor pleit. Interpersoonlijke solidariteit, het belang van een
goede gezondheidszorg, van gekwalificeerd en gemotiveerd
personeel, en tot slot de nood aan biomedisch onderzoek
om ziekten beter te begrijpen, te voorkomen en adequaat
te behandelen. We weten nog maar heel weinig over het
nieuwe virus, er is nog geen behandeling voor en iedereen
begrijpt hoe belangrijk het vinden van een effectief vaccin is.
Kanker is oneindig veel complexer dan SARS-CoV-2. En toch
zijn er al vele en steeds betere behandelopties. Om op dat
punt te komen, zijn er aanzienlijke inspanningen en financiële middelen nodig geweest, onder meer van Stichting
tegen Kanker en dus van u, lezers, donateurs en partners
van gisteren, vandaag en morgen. En van de medewerkers
van Stichting tegen Kanker en alle vrijwilligers, die zich
onvermoeibaar inzetten voor een wereld met minder leed.
Bedankt daarvoor.

Prof. Eric Van Cutsem,
Voorzitter

Prof. Pierre Coulie,
Voorzitter

Dr. Didier Vander Steichel
Algemeen directeur
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Stichting tegen Kanker is er voor u!
Vandaag is Stichting tegen Kanker de enige nationaal operationele niet-gouvernementele organisatie die:
volledig focust op de ziekte kanker; zowel kankeronderzoek als psychosociale projecten financiert voor
patiënten en hun naasten; zieken, hun omgeving en het brede publiek informeert; en preventieacties voert.
Dankzij de vrijgevigheid van haar donateurs kan Stichting tegen Kanker op verschillende niveaus hulp en
financiële ondersteuning bieden.

Stichting tegen Kanker steunt:
 nderzoekers: onafhankelijke jury’s selecteren de meest veelo
belovende fundamentele, klinische en translationele onderzoeksprojecten. Op die manier ontvangen de laureaten financiële
steun om hun onderzoek te voeren, of een postdoctoraal
mandaat om klinisch werk aan het bed van de patiënt te
kunnen combineren met hun werk als onderzoeker;
	patiënten en hun naasten: door hen een luisterend oor en
gratis steun te bieden (Kankerinfo, Tabakstop, financiële hulp…);
	structuren die het patiëntenwelzijn bevorderen: via de financiering van projecten gericht op de levenskwaliteit van patiënten;
	zieke kinderen en hun families: door hen de mogelijkheid te
geven om even op adem te komen (kinderkamp Tournesol,
Familiedag);

Stichting tegen Kanker onderneemt actie:
 p lokaal niveau: via initiatieven en contacten op het terrein, waaro
door we de lokale behoeften beter leren begrijpen (Levensloop,
regiocoördinatoren in zorgcentra en met name ziekenhuizen...);
	op publieksniveau: via nationale bewustmakingscampagnes over
preventie (roken, uv, screening…) en, niet te vergeten, Tournée
Minérale. We bieden ook algemene informatie over kanker,
wetenschappelijk onderbouwd en in een begrijpelijke taal;
 p overheidsniveau: door het bewustzijn te vergroten en
o
besluitvormers te informeren, om zo het gezondheidsbeleid
te beïnvloeden ten voordele van kankerpatiënten.

De 76 medewerkers en bijna 750 vrijwilligers van Stichting tegen Kanker zetten
elke dag hun beste beentje voor, met respect voor onze waarden, namelijk:
•	Onafhankelijkheid: ons engagement is apolitiek en onbevooroordeeld. Wanneer we een standpunt
innemen, is dit gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde informatie.
• Efficiëntie: we streven voortdurend naar een maximale doeltreffendheid.
•	Transparantie: we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
• R
 espect: de mens staat bij ons centraal. We tonen respect voor zijn keuzes, meningen en
overtuigingen.
• V
 ertrouwen: we willen het vertrouwen van het publiek waardig zijn en streven standvastig
en vastberaden één enkel doel na: kanker terugdringen!
De pluralistische, onafhankelijke en vrijwillige raad van bestuur geeft richting aan de acties van
Stichting tegen Kanker en ziet toe op een goed beheer.
4 > Stichting tegen Kanker
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Onze visie, concrete missies
Sinds 1924 is Stichting tegen Kanker een van de belangrijkste spelers in de strijd tegen kanker in België.
We opereren onafhankelijk en in het hele land. Hierdoor kunnen we onbevooroordeeld en onbevangen naar
het totaalplaatje kijken, prioriteiten identificeren en effectieve acties voeren. Stichting tegen Kanker
is bovendien niet alleen nationaal aanwezig, maar maakt ook deel uit van een uitgebreid internationaal
netwerk. Het is maar dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs dat onze visie vorm krijgt, groeiend
vanuit concrete missies.

VISIE

Van hoop naar
overwinning!

MISSIES
De missies van
Stichting tegen Kanker
zijn de volgende:

VINDEN

• eerst en vooral: de beste onderzoeks
teams financieren, zodat zij
behandelingen vinden die de
overlevingskansen en levenskwaliteit
van patiënten verbeteren;

GRANTS

POSTDOCTORALE MANDATEN

Financieren van
wetenschappelijk onderzoek

• handelen waar nodig, met name
door psychosociale projecten te
financieren die een impact hebben op
de levenskwaliteit van mensen met
kanker en hun naasten, via diensten
zoals Tabakstop en Kankerinfo, en via
evenementen;

HANDELEN
DIENSTEN

SOCIAL GRANTS

EVENEMENTEN

Financieren van psychosociale projecten

• alle actoren mobiliseren en de
krachten bundelen om effectiever
te zijn;

MOBILISEREN

• mensen informeren, door hun
kennis over kanker, de mechanismen
achter de ziekte en behandelingen
te vergroten, en door onderzoeks
resultaten om te zetten in informatie
die begrijpelijk en toegankelijk is voor
het brede publiek.

LOBBYING

LEVENSLOOP

CAMPAGNES

Efficiënter samenwerken tegen kanker

INFORMEREN
MEDIA

PUBLICATIES

DIENSTEN

REGIOCOÖRDINATOREN
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Stichting tegen Kanker
In 2019 besteedde Stichting tegen Kanker in totaal € 32 436 013
aan de financiering van de Grants, informatieverstrekking en
gezondheidspromotie

INFORMATIE EN GEZONDHEIDSPROMOTIE

FONDSENWERVING

17,52%

11,84%

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK

57,14%

ADMINISTRATIEVE
KOSTEN

SOCIALE HULP

1,03%

12,47%

In 2019 ontving Stichting tegen Kanker € 36 503 570

49,69%

LEGATEN

42,12%
8,19%

ANDERE

(SUBSIDIES, SPONSORING,...)
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Cijfers van 2019
143 welzijnsprojecten

Reële impact voor
patiënten in 2019

konden in 2019 rekenen op
financiële steun van
Stichting tegen Kanker,
voor een totaalbedrag van

¤ 4 201 111

24 projecten
ontvingen samen

30 100 patiënten

¤ 1 701 669

genoten van zorg op maat binnen
structuren gefinancierd door
Stichting tegen Kanker

69

lokale projecten
kregen financiële steun van
Stichting tegen Kanker
in kader van
de Levensloop Grants

in kader van de Grants Fysieke
Activiteit, opdat patiënten
in beweging blijven
tijdens en na kanker

799 patiënten
286 kinderen

atteints d’un cancer ont pu oublier
met kanker konden
un temps la maladie soit au Camp
de ziekte even vergeten
Tournesol, soit à la Journée des
tijdens kinderkamp Tournesol
Familles, organisées par la
of de Familiedag, georganiseerd
Fondation contre le Cancer
door Stichting tegen Kanker

ontvingen financiële hulp van
Stichting tegen Kanker om
kosten gelinkt aan hun behandeling
te helpen dekken

75 117

4 356 769

personen namen deel aan een
van de 28 Levenslopen van
Stichting tegen Kanker, georganiseerd
doorheen het hele land

unieke bezoekers

In beweging!

raadpleegden de website van
Stichting tegen Kanker
voor betrouwbare
informatie over
de ziekte

Informatie
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VINDEN

Wetenschappelijk onderzoek financieren
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BRIGHT FUTURE: VAN HOOP NAAR OVERWINNING

VINDEN

Stichting tegen Kanker financiert al
30 jaar wetenschappelijk onderzoek!
In 2019 vierde Stichting tegen Kanker een belangrijke mijlpaal: 30 jaar financiering
van wetenschappelijk onderzoek. In totaal deelden 920 projecten 182 miljoen euro.
Deze onderzoeksprojecten zetten beetje bij beetje hoop mee om in overwinning!

182 MILJOEN EURO GEÏNVESTEERD

920 WETENSCHAPPELIJKE
ONDERZOEKSPROJECTEN

De jaarlijks toegekende bedragen zijn de
afgelopen tien jaar aanzienlijk gestegen
en dit voor alle onderzoeksdomeinen:
fundamenteel, translationeel en klinisch.
Dit alles uitsluitend dankzij privédonaties!
De geboekte vooruitgang in de oncologie is
aanzienlijk. Daardoor zijn de herstelkansen
en de levensverwachting – ondanks kanker –
gestegen. Ter vergelijking: eind jaren zestig
was de vijfjaarsoverleving voor mensen met
kanker, alle kankers samen, minder dan 40%.
Vandaag is dit dankzij de belangrijke stappen
in wetenschappelijk onderzoek circa 70%!
Nog een bemoedigend cijfer: sinds 1960
is het overlijdensrisico voor kinderen met
kanker met 75% gedaald!

Stichting tegen Kanker is trots op
haar bijdrage aan deze positieve
ontwikkeling. Maar tegelijkertijd zijn er
steeds meer gevallen van kanker. In 2017
registreerde men in België 68 702 nieuwe
kankerpatiënten, tegenover 64 301 in
2011. Als we voor elke patiënt hoop willen
omzetten in overwinning, dan moet er nog
veel gebeuren.
Daarom investeert Stichting tegen Kanker
meer dan 50% van haar budgetten in
wetenschappelijk onderzoek. Zo willen we
de herstelkansen verder doen toenemen
en de levenskwaliteit van patiënten blijven
verbeteren.
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VINDEN

POSTDOCTORALE MANDATEN
De postdoctorale mandaten van Stichting tegen Kanker zijn een financiële formule voor artsen
met een doctoraatstitel die werken binnen een academische structuur. Een mandaat maakt het
financieel mogelijk om klinische activiteiten te combineren met wetenschappelijk onderzoek.
Tegelijkertijd is het ook een springplank om onderzoek te doen vooruitgaan.

KLINISCHE POSTDOCTORALE MANDATEN
In 2019 kende Stichting tegen Kanker drie nieuwe klinische postdoctorale mandaten toe en
verlengde ze er twee. Deze vijf arts-onderzoekers, alle geselecteerd door de wetenschappelijke
raad van Stichting tegen Kanker, delen een totale enveloppe van 1 227 500 euro en besteden
gedurende vijf jaar de helft van hun tijd aan onderzoek.
Naam

Marie-Madeleine
Dolmans

Violaine
Havelange

Mieke
Van Bockstael

Jo Caers

Thomas
Tousseyn
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Instelling

Projecttitel

Onderzoeksproject

Cliniques universitaires
Saint-Luc

Improving ovarian tissue transplantation outcomes.

Verbetering van de technieken
voor cryoconservering van
ovariumweefsel en transplantatie
bij jonge vrouwen die van kanker
zijn genezen en zwanger willen
worden.

Cliniques universitaires
Saint-Luc

Crucial roles of exosomal
microRNAs in chemoresistance
and potential therapeutic
impact of exosomal micro
RNA-based therapy in acute
myeloid leukemia.

Onderzoek naar de behandelresistentie van acute myeloïde
leukemie: onderzoek naar
biomarkers en nieuwe therapeutische doelen.

Cliniques universitaires
Saint-Luc

The DCISive study:
development of a robust risk
stratification tool for ductal
carcinoma in situ of the breast
will reduce overtreatment.

Ontwikkeling van biomarkers om
de evolutie van bepaalde soorten
borstkanker te voorspellen en
de behandeling daarop aan te
passen.

ULiège

Nanobody-based therapeutic
strategies for multiple myeloma
(NANO-MM).

Gebruik van nanodeeltjes
gekoppeld aan radioactieve
elementen voor de behandeling
van multipel myeloom.

UZ Leuven

Implementing next-generation
pathology by multiplexed,
single cell immunohistochemistry: the new state-of-the-art
for lymphoma diagnostics and
precision medicine.

Identificatie van biomarkers en
immunotherapeutische doelen
bij patiënten met non-Hodgkin-
lymfoom.

Jaarverslag 2019
DR. JO CAERS,
ULIÈGE
Laureaat van een postdoctoraal mandaat in 2019

“Onderzoek en klinisch
werk combineren, maakt het
makkelijker om de juiste vragen te stellen om
behandelingen te verbeteren. Dagelijks patiënten
zien, confronteert je ook sneller met de beperkingen van
sommige huidige behandelingen. Er zijn klinische situaties
waarvoor we nog geen effectieve oplossing hebben. Die groep
patiënten kunnen helpen, is een belangrijke motivatie om ons
onderzoek voort te zetten.

“LUISTER NAAR DE
PATIËNT OM HEM
BETER TE KUNNEN
BEHANDELEN.”

VINDEN

Dr. Jo Caers is een van de
laureaten van 2019 wiens mandaat
werd verlengd en dus ook uit eerste
hand kan getuigen wat een klinisch
mandaat van Stichting tegen Kanker
voor arts-onderzoekers betekent.
Dankzij deze vorm van financiële
ondersteuning kan hij zijn onderzoek
voortzetten, terwijl hij via zijn klinisch
werk in contact blijft met de patiënt.
Dr. Jo Caers legt het voordeel
hiervan uit.

Dankzij het mandaat van Stichting tegen Kanker kan ik niet alleen
de mechanismen die achter een multipel myeloom schuilgaan verder
ontcijferen, maar ook patiënten behandelen en breder opvolgen. Eens per
maand organiseren we een bijeenkomst waar patiënten hun ervaringen
delen. Ik ben blij dat ik deze kan bijwonen. Weten hoe patiënten hun
behandeling ervaren, helpt mij indirect met mijn onderzoekswerk.
Het is ook een gelegenheid om hen te vertellen over nieuwe
behandelingsopties voor myeloom. De dankbaarheid van
patiënten schenkt me enorm veel voldoening en op mijn
beurt ben ik Stichting tegen Kanker dankbaar dat
ik mijn werk als arts-onderzoeker op deze
manier kan uitvoeren.”

“Als medewerker van een universitair
“HET IS EEN
ziekenhuis hebben we meerdere taken: het
UITDAGING OM TIJD
dagelijkse diagnostische werk en de opvolging van
TE KUNNEN BESTEDEN
patiënten, het geven van lessen en trainingen, administratieve
AAN ONDERZOEK.”
taken… Pas daarna komt onderzoek. Voor de meeste collega’s
is onderzoekswerk dan ook een hele uitdaging! Concurreren met
fulltime onderzoekers is bijna onmogelijk. Desondanks bevinden we ons
in een unieke positie, waarin we de kloof tussen fundamenteel onderzoek
en de klinische praktijk kunnen overbruggen.
Net zoals dr. Jo Caers werd
ook het klinisch mandaat van
Dankzij het klinische onderzoeksmandaat dat ik in 2014 toegekend
dr. Thomas Tousseyn in 2019
kreeg, heb ik de afgelopen vijf jaar 50% van mijn tijd aan onderzoek
verlengd en dit voor een periode
kunnen besteden. Zo kon ik meer dan bevredigende wetenschappelijke
van vijf jaar. Waarom?
resultaten leveren. Bovendien creëerde deze ervaring ook een
Omdat hij kon aantonen hoe hard
solide basis om mijn translationeel onderzoek voort te zetten. De
zijn onderzoek is vooruitgegaan
komende vijf jaar hoop ik immunotherapiedoelen en biomarkers
dankzij zijn eerdere mandaat.
te kunnen identificeren die de behandelrespons voorspellen
van immunotherapie bij verschillende non-Hodgkinlymfomen en mogelijk, in de toekomst, bij
kwaadaardige tumoren.”

DR. THOMAS TOUSSEYN,
UZ LEUVEN
Laureaat van een postdoctoraal mandaat in 2019
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VINDEN

NIEUW:
FUNDAMENTELE POSTDOCTORALE MANDATEN
In 2019 innoveerde Stichting tegen Kanker opnieuw, met de creatie van een nieuwe categorie voltijdse
postdoctorale mandaten voor jonge onderzoekers (maximaal 40 jaar op het moment van de toekenning)
die actief zijn in fundamenteel onderzoek. Dankzij de steun van Stichting tegen Kanker kunnen de
laureaten zich vier jaar lang fulltime wijden aan fundamenteel kankeronderzoek.
Het mandaat dekt de salariskosten van de onderzoekers en dient als springplank in hun
onderzoekscarrière, om zo een permanente academische positie te bekomen binnen een Belgische
universitaire structuur.
De volgende tien laureaten zijn geselecteerd door de wetenschappelijke raad van Stichting tegen Kanker.
Deze beslissing werd bekrachtigd door onze raad van bestuur.
Naam

Instelling

Projecttitel

Onderzoeksproject

KU Leuven

Combining CRISPR screening and
single-cell RNA sequencing to unravel
the mechanisms of T-cell acute lymphoblastic leukemia.

Analyse van genetische afwijkingen bij
acute T-cel lymfoblastische leukemie.

Veronica
De Simone

KU Leuven

Crosstalk between enteric nervous
system and tumor-associated
macrophages (TAMs) in colon cancer
progression.

Analyse van neuro-immuuninteracties
betrokken bij de progressie van colorectale
kanker.

Veronica
Finnisguerra

UCL

Dissect the effects of hypoxia and HIF
signaling in CD8 T cells.

De impact van intra-tumorale hypoxie
op de gedeeltelijke ineffectiviteit van
immunotherapeutische behandelingen.

Mélanie Guyot

KU Leuven

How do microglial cells promote
glioma invasion: potential implication
of paracrine lipid signaling.

Onderzoek naar de rol van hersenmacrofagen en het lipidenmetabolisme in het
invasieve karakter van glioblastomen.

Zhu Jingjing

UCL

Genetic screenings to identify mechanisms of immune suppression in the
tumor microenvironment.

Identificatie van genen die betrokken zijn
bij immunotherapieresistentie.

Levgenia
Pastushenko

ULB

Targeting EMT tumor heterogeneity
for cancer therapy.

Studie van de behandelresistentiemechanismen tijdens de epitheliale naar
mesenchymale transitie en ontdekking
van nieuwe therapeutische benaderingen.

Francesca
Rapino

ULiège

Impact of codon-biased translational
regulation in melanoma immune
response.

Identificatie van nieuwe genetische
mechanismen betrokken bij de immuno
therapieresistentie van melanomen.

Matteo Rossi

KU Leuven

Loss of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) promotes metastatization in triple-negative breast
cancer.

Rol van een specifiek enzym (PHGDH)
bij de metastatische ontwikkeling van
drievoudig negatieve borstkankers.

Heleen
Van Acker

KU Leuven

Exploring the role of PlexinA4
in cytotoxic T cells: insights for
anti-tumor immune responses and
cancer immunotherapy.

Identificatie van een nieuw gen dat de
vorming van een immunosuppressieve
tumorale micro-omgeving kan vertragen
en de respons op immunotherapeutische
behandelingen kan verbeteren.

Jasper
Wouters

KU Leuven

High-throughput mapping of
melanoma cellstates and transitions
using pooled CRISPR screening with
single-cell readout.

Genetische screening van de verschillende
in melanomen aanwezige celpopulaties om
diegenen te identificeren die betrokken zijn
bij immunotherapieresistentie.

Sofie Demeyer
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WETENSCHAPPELIJKE GRANTS

LOPENDE WETENSCHAPPELIJKE
ONDERZOEKSPROJECTEN IN 2019

VINDEN

Stichting tegen Kanker reikt elke twee jaar (in de even jaren) wetenschappelijke Grants
uit aan onderzoeksprojecten in de oncologie. Deze Grants worden aan onderzoeksteams
toegekend voor een periode van twee tot vier jaar. Daardoor liepen er in 2019 nog verschillende
onderzoeksprojecten waarvan de financiering al eerder was gestart.

58

FUNDAMENTELE
ONDERZOEKSPROJECTEN

136

ONDERZOEKSTEAMS

68

KLINISCHE EN
TRANSLATIONELE
ONDERZOEKSPROJECTEN

10

ASBESTGERELATEERDE
ONDERZOEKSPROJECTEN

FINANCIERING TOEGEKEND
IN 2019 IN KADER VAN DE
POSTDOCTORALE MANDATEN
Klinische
postdoctorale mandaten:

BEDRAG VOORZIEN IN 2019
VOOR DE TOEKENNING
VAN TOEKOMSTIGE
WETENSCHAPPELIJKE
GRANTS

€ 1 227 500
€ 18 550 000
voorzien in 2019 en bestemd
voor de projectoproep voor
wetenschappelijke Grants
Fundamentele
postdoctorale mandaten

€ 3 960 000

< 13

HANDELEN

De toekomst en levenskwaliteit van patiënten verbeteren
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Zodra de eerste wetenschappelijke onderzoeken de voordelen van fysieke activiteit
op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kankerpatiënten bevestigden,
lanceerde Stichting tegen Kanker het bewegingsprogramma Rekanto (Raviva
genaamd in het Franstalig landsgedeelte). Dit is ondertussen tien jaar geleden! Aan
dit gratis bewegingsprogramma namen circa 15 000 patiënten deel.
Dit cijfer toonde aan dat het programma
noodzakelijk, maar tegelijkertijd ontoereikend
was. In België stelt men immers jaarlijks bij
meer dan 68 000 personen kanker vast!
Daarom besloot Stichting tegen Kanker in 2018
deze formule te herzien en behandelcentra
een centrale rol te geven. Onze doelstelling?
Het aanbod uitbreiden en meer patiënten
bereiken. Rekanto maakte vanaf 2018 plaats
voor de financiering van initiatieven voor
fysieke activiteiten aangepast aan patiënten
met en na kanker, in nauwe samenwerking
met ziekenhuizen.

HANDELEN

GRANTS FYSIEKE ACTIVITEIT: TIEN KEER
MEER MENSEN DIE ERVAN KUNNEN GENIETEN

Vervolgens lanceerde Stichting tegen Kanker
een uitzonderlijke oproep, waarna een
onafhankelijke jury dertig projecten in of
in nauwe samenwerking met ziekenhuizen
selecteerde. Sommige van deze projecten
leunden geografisch en qua aanbod reeds
dicht tegen elkaar aan, en werden daarom
uitgenodigd om zich samen te voegen en te
genieten van een gemeenschappelijke Grant.

Dankzij deze
initiatieven profiteren
circa tien keer meer
patiënten van de
steun van Stichting
tegen Kanker om aan
lichaamsbeweging te
doen dan ten tijde van
Rekanto het geval was.

Stichting tegen Kanker is ervan overtuigd dat fysieke activiteit tijdens en na kanker standaard in
het zorgtraject moet worden opgenomen. We spelen hierin een voortrekkersrol.
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OncoFit
Om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren ontwikkelt het
OLV Ziekenhuis in Aalst al sinds 2007 bewegingsprogramma’s na
een kankerbehandeling, als onderdeel van de revalidatie.
“Met het OncoFIT-project wensen wij het aanbod aan fysieke
activiteit in het ziekenhuis uit te breiden om meer kankerpatiënten doorheen het hele ziektetraject en
erna in beweging te krijgen en te houden. Dit willen we bekomen door een bewegingsprogramma aan te
bieden voor patiënten tijdens hun behandeling, alsook een doorverwijzingsluik te implementeren voor
de gerichte doorverwijzing van patiënten naar externe bewegingsinitiatieven. Ter ondersteuning van de
organisatie en coördinatie van het project willen wij gebruikmaken van een app. Deze app zou tevens
fungeren als een communicatieplatform tussen de patiënt en het ziekenhuis, zowel voor de fysieke en
psychosociale opvolging van de patiënt als ter evaluatie van dit project.”

Citoyen sportif: sport après cancer
Het team van Prof. Jean-François Kaux (CHU Liège) is
overtuigd van het belang van lichaamsbeweging tijdens een
kankerbehandeling, maar ook erna. Hun initiatief, Citoyen sportif:
sport après cancer, ontving in 2019 een Grant Fysieke Activiteit.
“In kader van deze Grant Fysieke Activiteit ontvingen we financiële
steun van Stichting tegen Kanker waarmee we patiënten helpen om
zelfstandig een individuele sportieve activiteit te hervatten, onder
begeleiding van een coach. Dit pilootproject, Citoyen sportif: sport
après cancer, loopt momenteel in verschillende gemeenten van
de provincie Luik. Het wordt gecoördineerd door de Universiteit
van Luik en de CHU de Liège, onder toezicht van SPORTS2, de
multidisciplinaire dienst ‘Orthopedie, Revalidatie, Traumatologie –
Sportgezondheid’ van de CHU en de Universiteit van Luik.”

BEAUTY GRANTS
Patiëntenwelzijn is even essentieel!
In 2019 konden de 26 projecten die het jaar ervoor een Beauty Grant ontvingen de eerste
vruchten van hun werk plukken. Sommigen openden een nieuwe dienst, anderen breidden hun
aanbod uit. Steeds met hetzelfde doel: het welzijn van patiënten verbeteren.

Gratis schoonheidsbehandelingen
of massages in het UZ Gent
“Dankzij de financiële steun van Stichting tegen Kanker kunnen àl onze
kankerpatiënten, of ze nu in het ziekenhuis zijn opgenomen of niet,
tijdens de soms zeer stressvolle behandelingsperiode genieten van gratis
schoonheidsbehandelingen of massages”, legt projectverantwoordelijke
dr. Vibeke Kruse uit. “Ons aanbod is divers: van massages, gezichtsbehandelingen,
handverzorging, make-upsessies, pedicurebehandelingen tot productadvies toe,
steeds verzorgd door gekwalificeerde vrijwilligers. Patiënten bevestigen dat ze
minder angstig zijn, minder stress ervaren en beter slapen.”
16 > Stichting tegen Kanker
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SOCIAL GRANTS

Vlaanderen:
patiënten ondersteunen

Wallonië:
een toolbox voor meer welzijn

Het AZ Groeninge in Kortrijk
organiseerde met de steun van
de Social Grant 2018 van Stichting
tegen Kanker een programma
met creatieve activiteiten voor
(ex-)kankerpatiënten en hun naasten.

Via het OASIS-project, gefinancierd door een Social Grant
2018 van Stichting tegen Kanker, hielp CHU de Liège
1950 kankerpatiënten om hun lichamelijk en geestelijk welzijn
te verbeteren en levenskwaliteit te herwinnen.

Een patiënt getuigt: “Psychologische
ondersteuning is niet precies te
definiëren. Een gesprek kan helen,
een groepsactiviteit kan rust
brengen en kan je laten uitdrukken
wat vanbinnen speelt.”

HANDELEN

Voor kanker is iedereen gelijk: de ziekte kan ons allemaal treffen... Dat wil ook zeggen dat kanker geen
onderscheid maakt tussen mensen die veel steunen krijgen van naasten en hun omgeving, en zij die
er alleen voor staan. Daarom financiert Stichting tegen Kanker via de Social Grants projecten die het
psychosociaal welzijn van kankerpatiënten en/of hun naasten bevorderen.

Een patiënt die deelnam aan een groepssessie ‘het leren van
zelfhypnose/zelfzorgzaamheid’ legt uit: “Herstructurerend,
weldadig, verrassend, geruststellend, opbeurend: deze termen
beschrijven wat zelfhypnose doet. Gebracht met oneindig veel
geduld, veel welwillendheid en een enorm respect voor ons
als ‘gedeconstrueerde’ mensen. Tijdens deze sessies vinden
we tevens een zekere vorm van legitimiteit, om de rest van
ons leven weer (deels) in eigen handen te nemen.”

Brussel: steun aan geïsoleerde patiënten
Sociaal geïsoleerd zijn of er helemaal alleen voor staan in het geval van kanker heeft niet alleen een effect op
de levenskwaliteit, maar ook op de therapietrouw en het genezingsproces. In 2019 kende Stichting tegen Kanker
een Social Grant toe aan een project dat deze groep patiënten ondersteunt via medisch-sociale coaching. Dit
initiatief gaat uit van Stichting Brugmann in samenwerking met Stichting tegen Kanker. Het is bedoeld om de
specifieke behoeften van geïsoleerde patiënten beter te detecteren en er adequaat op te reageren.

Lopende financiering in 2019
van projecten gericht op patiënten hun levenskwaliteit
Levensloop Grants
69 projecten
€ 271 858

Grants
Fysieke Activiteit
24 projecten
€ 1 701 669

Social Grants
24 projecten
€ 966 160

2019

143
projecten
voor in totaal

Beauty Grants
26 projecten
€ 1 261 424

€ 4 201 111

i

In 2019

Ontdek alle gesteunde projecten via:

www.kanker.be/
projecten-levenskwaliteit

genoten 30 100 patiënten van steun verleend via projecten gefinancierd door een Social Grant.
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SOCIALE HULP
Ons gezondheidszorgsysteem is een van de meest efficiënte ter wereld. In België hebben we niet
alleen toegang tot medische zorg van een zeer hoge kwaliteit, ons sociale zekerheidssysteem
verlaagt de factuur voor patiënten ook aanzienlijk.
Helaas is het te betalen saldo voor sommige mensen nog steeds te groot: zij kunnen de zich
opstapelende medische kosten niet betalen. Zeker niet als ze door de ziekte een deel van hun
inkomen zijn verloren.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen
patiënten in een zwakke financiële
positie via een maatschappelijk werker
een steunaanvraag indienen bij Stichting
tegen Kanker. Deze steun wordt, indien
de persoon in aanmerking komt, enkel
verleend wanneer andere mogelijkheden
voor financiële tussenkomst zijn
uitgeput of ontoereikend zijn.

DIRECTE FINANCIËLE
STEUN
In 2019 hielp Stichting tegen Kanker

799

personen.

Het totaal toegekend bedrag bedroeg

€ 465 564
met een gemiddelde van

€ 583 per dossier.

STRUCTURELE STEUN
Stichting tegen Kanker verleent ook
structurele steun aan een aantal verenigingen
actief in patiëntenhulp of preventie,
waaronder FAPA (Familial Adenomatous
Polyposis Association), Smoke Free
Partnership en de Alliantie voor een Rookvrije
Samenleving (die Generatie Rookvrij
organiseert, zie pagina 33). Zo bieden we
verschillende actoren de mogelijkheid om te
focussen op bepaalde belangrijke problemen
in de kankerbestrijding.

18 > Stichting tegen Kanker

Stichting tegen Kanker (mede)financiert tevens
studies en pilootprojecten (zoals Kanker bij
zelfstandigen, Kanker en werk…). Inzicht
krijgen in alle aspecten van een leven met
of na kanker is belangrijk om de uitdagingen
te begrijpen, de behoeften van patiënten te
kunnen beantwoorden, preventiecampagnes te
organiseren, aan lobbywerk te doen, etc.

In 2019 bedroeg het totaalbedrag voor
structurele steun: €

884 000

Jaarverslag 2019

Bovenop de gebruikelijke veranderingen die met een ziekte als kanker gepaard gaan, is het
zeker voor jonge kankerpatiëntjes moeilijk om te begrijpen wat er hen precies overkomt. Om
zieke kinderen en hun families te helpen, zet Stichting tegen Kanker de schouders mee onder
twee jaarlijks terugkerende initiatieven. Beide zijn volledig gratis voor de deelnemers, dankzij
de vrijgevigheid van de donateurs en partners van Stichting tegen Kanker, en de ongelooflijke
inzet van vele vrijwilligers.

HANDELEN

TOVER EEN GLIMLACH OP HET GEZICHT
VAN EEN ZIEK KIND

Familiedag
Voor de 26ste keer op rij organi
seerden Stichting tegen Kanker, de
Nationale Kinderkankerdag vzw en
ZOO Planckendael met de hulp van
een grote groep vrijwilligers, zoals
steeds op de eerste zondag van
oktober, een ontspannende dag voor
zieke kinderen en hun families. Het
park is dan exclusief voor hen open.

Stichting tegen Kanker verbindt de
ziekenhuizen en de vzw, via onze
contacten binnen de diensten voor
kinderoncologie. Om die dag alles
ook medisch in goede banen te
leiden, zijn er verpleegkundigen
van de afdelingen aanwezig in
ZOO Planckendael, alsook een
EHBO-post – dit discreet, zodat
de bezoekers hun zorgen even
kunnen vergeten en samen van
een leuke dag kunnen genieten.
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Kinderkamp Tournesol
Al meer dan 30 jaar biedt Stichting tegen Kanker vijftig jonge kankerpatiënten tussen 3 tot
18 jaar een week ontspanning aan in de gezonde buitenlucht. Plaats van afspraak in 2019 was
opnieuw Domaine Val d’Arimont in Malmedy. Het thema? De wereld van de televisie! En dat
zorgde voor heel wat camerawaardige momenten.
In een uitzonderlijk groene omgeving werden de kinderen omringd door verpleegkundigen van
vier kinderoncologische centra uit Wallonië en Brussel. Hierdoor kan de behandeling gewoon
worden voortgezet. De animators zijn opgeleid om voor zieke kinderen te zorgen en staan dag
en nacht voor hen klaar.
Het programma was weer goed gevuld en
heel divers. De organisatoren nodigden ook
een team van Niouzz uit, het kindernieuws
van de RTBF. Zo konden de kinderen een
keer in de huid kruipen van een journalist,
cameraman of een geluidstechnicus. Het
team maakte tevens een mooie reportage.

In 2019 konden zeker 286 zieke
kinderen kanker even vergeten
50 kinderen gingen
een weekje op
kinderkamp
Tournesol.
De Familiedag
in ZOO Planckendael
verwelkomde
1275 personen (zieke
kinderen en hun families).

Marie-Noëlle Rasson, coordinatrice Cancerinfo et Tabacstop
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TABAKSTOP: DE APP IS ECHT EEN SUCCES!

De mogelijkheden om hulp te krijgen, reiken
voortaan verder dan de traditionele telefoondienst.
Met name de Tabakstop-app, die steeds beter en
functioneler is, blijkt ontzettend populair. Dagelijks
gebruiken 300 tot 400 personen die willen stoppen
met roken de app. Het getrouwheidspercentage is
bovendien hoog.
Dit zijn bemoedigende cijfers, zeker als men weet
dat het slagingspercentage om te stoppen met roken
zonder enige hulp slechts 3 tot 5% bedraagt. Van
de rokers die een beroep doen op de tabakologen
van Tabakstop daarentegen is één op twee na zijn
coachingstraject ook daadwerkelijk gestopt! Pas
een jaar later ben je écht rookvrij – en dus ex-roker.
Eén op de vijf personen die gebruikmaakten van de
gratis diensten van Tabakstop slaagt hierin.

HANDELEN

Tabakstop biedt rokers die wensen te stoppen al jaren begeleiding en dit via een waaier aan
diensten. Zo is er naast de bekende gratis rookstoplijn een telefonische coachingsdienst, een
website met wetenschappelijk gevalideerde informatie, een Facebook-pagina en, sinds eind 2018,
de Tabakstop-app.

Download
onze app!

i

www.tabakstop.be

Tabakstop in 2019

1247

151

inschrijvingen
voor rookstop
coaching

conversaties via
Messenger

17 722

downloads van de
Tabakstop-app

548

nieuwe
Facebookabonnees

1520

conversaties met
tabakologen via
de chat van de
Tabakstop-app

Tabakstop is een initiatief
van Stichting tegen Kanker.
De dienst wordt gefinancierd
door het Vlaams Gewest,
de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van
het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en het Waals Gewest.

17 652

contacten
(telefonische oproepen
en e-mails)

7660

oproepen in kader
van de rookstop
coaching

571 760

unieke bezoekers
op tabakstop.be
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INFORMEREN
Correcte informatie verstrekken
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De activiteiten van Stichting tegen Kanker bekendmaken, is uiteraard essentieel om voor
de nodige continuïteit te zorgen en een succesvolle uitkomst te waarborgen. Evenzeer is
het brede publiek informeren over kanker een prioriteit voor de volksgezondheid. Daarom
communiceren we via verschillende informatiekanalen, van de meest klassieke tot de
meest moderne, om zo veel mogelijk mensen te bereiken.

INFORMEREN

PATIËNTEN, HUN FAMILIE
ÉN HET PUBLIEK INFORMEREN

In 2019 lanceerden we twee nieuwe promotiecampagnes.
De eerste campagne was gericht op het (beter) bekendmaken van onze dienst Kankerinfo bij patiënten en
hun families. We voerden een succesvolle radiocampagne in combinatie met digitale aanwezigheid op zowel
relevante sites als sociale media.
Aan het einde van het jaar lanceerden we een nieuwe ‘corporate’
spot. Hierin lieten we Vechters aan het woord (mensen met
kanker of die kanker hebben gehad). Zij vertelden waarom ze
geloven in onderzoek; kankeronderzoek vormt de kern van de
activiteiten van Stichting tegen Kanker. Na de niet-te-missen
uitzending op televisie, kon iedereen de ‘making off’ bekijken op
sociale media.

BETROUWBARE INFORMATIE OVER KANKER
Informatie vinden over kanker is simpel! Betrouwbare, wetenschappelijk
gevalideerde informatie vinden daarentegen, is veel minder eenvoudig...
Een van de belangrijke missies van Stichting tegen Kanker is het correct en
onafhankelijk beantwoorden van vragen afkomstig van het brede publiek,
patiënten en hun naasten. En om deze informatie gemakkelijk en gratis
beschikbaar te stellen via verschillende soorten media.

Papieren dragers

• één serveereenheid sterke drank evenveel alcohol
bevat als één glas wijn of als één glas bier. (250 ml
pilsbier = 125 ml wijn = 35 ml sterke drank);

• alcohol uw gewicht doet toenoemen en een oorzaak
van slechte adem kan zijn;
• overmatig drinken uw gezondheid, uw beroep, uw
familiaal en sociaal leven in gevaar brengt.

Meer weten?

Stichting tegen Kanker geeft recepten uit voor heerlijke
alcoholvrije cocktails. U vindt deze recepten en nog veel
meer over alcohol en kanker op onze website
www.kanker.be/drink-met-mate

1.3.1 NL

• Zoekt u hulp of andere informatie?
• Behoefte om uw hart eens te luchten?
• Zoekt u informatie over een type kanker
of de behandelingsmogelijkheden?
• Wilt u weten hoe u op een dienst van
Stichting tegen Kanker een beroep kunt doen?

Bel dan gratis en anoniem naar Kankerinfo.
Professionele hulpverleners (artsen, psychologen, verpleegkundigen en maatschappelijk assistenten) nemen er de tijd
voor iedereen die met kanker geconfronteerd wordt.

Leuvensesteenweg 479 • 1030 Brussel
T. 02 733 68 68 • info@kanker.be • www.kanker.be
Steun ons: IBAN: BE45 0000 0000 8989 • BIC: BPOTBEB1

Volg ons op
www.facebook.com/stichtingtegenkanker
STK-Chemotherapie_NL_NEW.indd
3

NEW STK 3-LUIK-Alcohol en kanker NL NEW 2016.indd 1-3

Alcohol & Kanker

Beperk je risico: drink met verstand

10/02/17 14:14

Durf erover te praten
0.8 NL

• alcohol geen essentiële bouwsteen is voor het
menselijk lichaam: alcohol drinken moet dus niet;

Met wie kan ik erover praten?

Mijn wensen met betrekking tot mijn gezondheid
en mijn levenskwaliteit

11/08/16 09:07

STK_Brochure A5 Durf er over praten NL NEW2018.indd 3

V.U.: Dr. Didier Vander Steichel - Stichting tegen Kanker - Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel • Stichting van openbaar nut • 0873.268.432 • P&R 20.02 CDN Communication 20.4.17

Vergeet tot slot niet dat ...

Chemotherapie

4.3.7

• vergeet vooral de heerlijke alternatieven voor alcohol
niet, zoals groenten- en vruchtensappen, of leg u toe
op waters. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar toch
houden vele restaurants en bars er een waterkaart op
na ... vraag ernaar! En waarom geen alcoholvrij bier?

V.U.: Dr Didier Vander Steichel - Stichting tegen Kanker - Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel • Stichting van openbaar nut • 0873.268.432 - P&R 18.06 CDN Communication 18.4.63-2

• wissel af tussen alcoholische en niet-alcoholische
dranken;

V.U.: Didier Vander Steichel - Stichting tegen Kanker - Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel • Stichting van openbaar nut • 0873.268.432 • P&R 16.06 CDN Communication 16.4.60

• neem de tijd om van uw drankje te genieten. Hebt u
echt zin in een tweede glas, wacht dan minstens 10
minuten alvorens het te bestellen;

V.U.: Dr Didier Vandersteichel - Stichting tegen Kanker - Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel • Stichting van openbaar nut • 0873.268.432 • P&R 17.02 CDN Communication 16.4.142

4.5.2 NL

Brochures en folders over zowat alles wat met kanker te maken heeft, zijn gratis en gemakkelijk
verkrijgbaar door telefonisch contact op te nemen met Kankerinfo of via onze website kanker.be.
Enkele voorbeelden van thema’s:
• De verschillende soorten kanker: omschrijving, oorzaken,
behandelingen, etc.
• Preventie: zowel kankerpreventie (roken, alcohol,
overgewicht, uv-stralen…) als het voorkomen van herval
(sporten na kanker, voeding na kanker...)
• Behandelingen: hun principes, hun mogelijke bijwerkingen,
hun voordelen, etc.
• Psychologische aspecten: hoe omgaan met angst,
intimiteit tijdens en na kanker…
Van elke brochure is ook een digitale versie verkrijgbaar
via kanker.be.

Stichting tegen Kanker in uw testament

Een gebaar voor het leven
Editie 2020 bis

20/11/18 09:33

Een gebaar voor het leven_Brochure A5_NL.indd 3

18/02/2020 08:50
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Stichting tegen Kanker publiceert
het magazine Samen tegen kanker.
Hierin vertellen we wat we doen,
berichten we over de vorderingen
die onderzoeksteams maken, geven
we juridisch advies en brengen we
preventieboodschappen.

Samen

Samen tegen Kanker
December 2019 | Nr. 131 | Driemaandelijks
P404003 | Afgiftekantoor Brussel X

Wetenschappelijk onderzoek redt levens
Stichting tegen Kanker voert de strijd verder op

TEGEN

KANKER

Maart 2019 – Nr. 125 – Speciale editie – P404003 – Afgiftekantoor Brussel X

Voor de vorige generaties klonk een kankerdiagnose als een
doodvonnis. Eind jaren 60 was minder dan 40% van alle
kankerpatiënten vijf jaar later of langer nog in leven. Dankzij
de vooruitgang in het wetenschappelijk onderzoek overleeft
vandaag gemiddeld 70% die eerste vijf jaar. Bij kinderen is het
overlijdensrisico sinds 1960 zelfs met 75% gedaald!
Dr. Didier Vander Steichel

Op 7 november stonden onderzoekers, partners, donateurs en vrijwilligers
tijdens het wetenschappelijk evenement Bright Future stil bij de onderzoeksvooruitgang van de afgelopen dertig jaar en de uitdagingen van morgen.

De financiering
van hoogkwalitatief
onderzoek is de
drijvende kracht in
de strijd tegen kanker.

Grote doorbraken die vele levens redden
De voorbije dertig jaar investeerde Stichting tegen Kanker in totaal 182 miljoen
euro in 920 wetenschappelijke projecten.
Professor Eric Van Cutsem (Hoofd Digestieve Oncologie departement UZ Leuven,
hoogleraar KU Leuven en voorzitter Stichting tegen Kanker) somt een aantal
belangrijke doorbraken op waar Stichting tegen Kanker financieel aan bijdroeg:
“Met immuuntherapie zetten we het natuurlijke afweersysteem van de mens
in tegen kanker.
Met voorspellende markers kunnen we bepalen welke therapie meer kans
op slagen heeft bij een bepaalde tumor, zodat we patiënten doeltreffender
kunnen behandelen.
Dankzij ‘liquid’ of vloeibare biopsieën hoeven we geen puncties in de tumor
meer te nemen, maar volstaat een bloedstaal om te bepalen welke therapie
de beste is voor een bepaalde patiënt.”

(Her)ontdek

LEVENSLOOP

24 uur in het teken van hoop

.../...

Magazine Fondswerving NL.indd 1

26/11/19 12:05

Stichting
tegen Kanker
SAMEN TEGEN KANKER | MAART 2019 | 1

Kankerinfo NL.indd 1

26/02/19 16:39

Persoonlijk contact
Onze dienst Kankerinfo is een onmisbare menselijke schakel tussen
Stichting tegen Kanker en mensen die informatie wensen over de
ziekte, behoefte hebben aan een luisterend oor of nood hebben aan
advies. Het team van Kankerinfo bestaat uit gezondheidsprofessionals
die een specifieke opleiding genoten en ervaring hebben op het
gebied van counseling. Wanneer een vraag niet tot hun kennisgebied
behoort, kunnen ze de beller voor deskundig advies doorverwijzen
naar bijvoorbeeld een arts, maatschappelijk werker, gespecialiseerde
verpleegkundige, oncovoedingsdeskundige of psycholoog uit het
netwerk van Stichting tegen Kanker.
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Kankerinfo biedt ook telefonische psychologische ondersteuning.
Hiervoor brengt het team de patiënt in contact met een oncopsycholoog.

Onze website
De website van Stichting tegen Kanker,
kanker.be, bevat een schat aan informatie over
alle aspecten van de ziekte, over het werk dat we
verrichten ter financiering van kankeronderzoek
en over de verschillende psychosociale projecten
voor patiënten en hun naasten.
We actualiseren onze website voortdurend.
Dat is een uitdaging, maar wel een belangrijke.
Omdat het essentieel is dat we het publiek
correct informeren.

i

www.kanker.be
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Sociale netwerken
Stichting tegen Kanker
is ook actief op de
verschillende sociale
netwerken, van Twitter
tot Facebook en
LinkedIn.

Via deze netwerken
kunnen we onze
informatie snel
verspreiden, maar
ook feedback en
steunbetuigingen
verzamelen.
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Nieuwsbrieven voor het brede publiek
Mensen die zich abonneren op onze nieuwsbrief ontvangen elke
maand een e-mail met daarin de highlights van de afgelopen
maand. Zo missen ze geen belangrijke informatie over kanker of
over de initiatieven en activiteiten van Stichting tegen Kanker.
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor het brede publiek, wordt enkel
verstuurd op verzoek en met respect voor de privacyregels.

i

www.kanker.be/inschrijven-nieuwsbrief

Gespecialiseerde nieuwsbrieven
Een andere nieuwsbrief is bedoeld voor oncodiëtisten, om hen
te informeren over nieuwe of wetenschappelijke ontdekkingen
op het gebied van voeding en kanker.

Stichting tegen Kanker
in de pers
De ziekte terugdringen, van hoop naar overwinning, dat is de
doelstelling van de vele activiteiten van Stichting tegen Kanker.
Om onze activiteiten en acties zo breed mogelijk bekend te
maken, kunnen wij rekenen op de pers. Onze contacten met
journalisten zijn gebaseerd op vertrouwen: zij weten dat
Stichting tegen Kanker ook voor hen een betrouwbare en
integere informatiebron is.

In 2019

4 356 768

unieke bezoekers op
kanker.be en cancer.be

43 006
fans op
Facebook

337 211

190 000

brochures
verstuurd

personen
die ons
magazine
ontvangen

8 342 741

unieke page views op de site
< 25

INFORMEREN

STICHTING TEGEN KANKER OP HET TERREIN
Stichting tegen Kanker besteedt veel aandacht aan wat er speelt binnen de verschillende regio’s in ons land.
Hiervoor schakelen we de hulp in van regiocoördinatoren in elke provincie van het land en in de Duitstalige
Gemeenschap. Hun rol is heel uiteenlopend.

De regiocoöordinatoren zijn de ogen, oren en handen
van Stichting tegen Kanker op het terrein.
•

De regiocoördinatoren zijn de schakel tussen Stichting tegen Kanker en de
oncologische diensten van de ziekenhuizen in hun regio. Ze geven hun behoeften,
suggesties en verzoeken aan ons door.

•

Ze identificeren thema’s die meer aandacht verdienen van Stichting tegen Kanker,
zoals de behoefte aan financiële steun bij het opzetten van structuren voor
fysieke activiteiten of schoonheids- en welzijnszorgen in het ziekenhuis, maar ook
daarbuiten.

•

Ze ontwikkelen en onderhouden het lokale vrijwilligersnetwerk van Stichting tegen
Kanker. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in onze strijd tegen de ziekte.

•

Ze ondersteunen nieuwe initiatieven die op het terrein ontstaan en slaan een brug
tussen lokale structuren en Stichting tegen Kanker.

Ze bezorgen het publiek
de nodige informatie over
lokaal beschikbare hulp en
activiteiten.
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•

De regiocoördinatoren informeren
de betrokken structuren over de
verschillende soorten hulp die Stichting
tegen Kanker biedt.

•

Ze zorgen ervoor dat patiënten op de
hoogte zijn van de lokale initiatieven
van Stichting tegen Kanker door een
plexibord aan te brengen waarop staat
dat de activiteit of de organisatie de
steun van Stichting tegen Kanker geniet.
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•

De regiocoördinatoren zijn met een informatiestand aanwezig op diverse
evenementen (gezondheidsbeurzen, welzijnsdagen…) georganiseerd door
publieke of private organisaties (gemeenten, OCMW’s, scholen, bedrijven…)
om vragen van bezoekers te beantwoorden.

•

Ze nemen actief deel aan de bewustmakings- en preventiecampagnes van
Stichting tegen Kanker, met name door ze voor te stellen aan verschillende
doelgroepen.

INFORMEREN

Ze promoten de campagnes van
Stichting tegen Kanker op het terrein.

Ze organiseren of helpen diverse activiteiten van
Stichting tegen Kanker organiseren.
•

De regiocoördinatoren organiseren bezoeken aan door Stichting tegen Kanker
gefinancierde onderzoekslaboratoria, zodat donateurs het belang van hun
bijdrage in de strijd tegen kanker concreet kunnen zien en de onderzoekers
rechtstreeks vragen kunnen stellen.

•

Ze werken samen met de teams van Levensloop, om zoveel mogelijk zicht- en
ruchtbaarheid te geven aan dit solidariteitsevenement ten voordele van de strijd
tegen kanker.

•

Ze zijn de bevoorrechte gesprekspartners van personen, organisaties en
verenigingen die informatiesessies, preventieacties of fondsenwervende
activiteiten ten voordele van Stichting tegen Kanker willen organiseren.

•

Ze helpen bij het organiseren van het jaarlijkse symposium van Stichting tegen
Kanker voor oncocoaches.
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Samen staan we sterk!
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Stichting tegen Kanker en de Majin Foundation besloten om samen de opleiding
voor ‘Kanker en werk’-coaches te organiseren, parallel aan de creatie van een
kwaliteitslabel hiervoor, genaamd ALLEZI.

MOBILISEREN

KANKER EN WERK:
PROFESSIONELE RE-INTEGRATIE

Voor veel patiënten is kunnen blijven werken of na de behandeling snel weer aan de slag
kunnen gaan erg belangrijk. Het geeft mensen het gevoel dat ze de touwtjes weer (deels) in
eigen handen hebben en een vorm van controle over hun leven terugwinnen. Die terugkeer
gaat echter niet altijd even vlot. Vaak is er sprake van maanden afwezigheid, behandelingen
die hun tol hebben geëist, aanhoudende vermoeidheid enzovoort. Een goede voorbereiding
met de hulp van een gekwalificeerde professional kan erg nuttig zijn.
Een gespecialiseerde coach is opgeleid om deze
mensen helpen. Maar aangezien de titel niet
beschermd is, kan iedereen zich coach noemen,
zelfs zonder over de nodige kwalificaties te
beschikken en zonder enige vorm van controle.
Vandaar de noodzaak om een opleiding rond
kanker en werk op te zetten: dit is waarom
Stichting tegen Kanker en The Majin Foundation
hun schouders onder het project ALLEZI
hebben gezet. Het is een kwaliteitslabel, maar
ook een netwerk voor coaches gespecialiseerd
in werkvoortzetting of werkhervatting tijdens
en na kanker.
In 2019 voltooiden 11 Nederlandstalige coaches tijdens het pilootproject hun opleiding en
behaalden zo hun ALLEZI-certificaat. De opleiding wordt in 2020 herhaald; dit keer ligt de
focus op het Franstalig landsgedeelte. Het doel is om een voldoende groot aantal coaches te
trainen om het hele Belgische grondgebied te kunnen bedienen, zodat patiënten geen te lange
afstanden moeten afleggen.
Er worden ook verschillende pistes
onderzocht om het project autonoom
en duurzaam te maken, en het te laten
integreren in het huidige aanbod van
ondersteunende maatregelen.

i

www.kanker.be/werk
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HET PUBLIEK SENSIBILISEREN VIA ONZE CAMPAGNES
Een van de doelstellingen van Stichting tegen Kanker is om onze medeburgers te
helpen om een gezonde levensstijl aan te meten en zo hun risico op kanker te verlagen.
Er zijn zeker factoren waar we geen invloed op hebben, zoals leeftijd of genetische aanleg.
Maar er zijn even zeker risicofactoren die we kunnen vermijden. En als kanker zich toch
ontwikkelt, geven opsporing en een vroegtijdige diagnose de beste kansen op herstel.
De bewustmakingscampagnes van Stichting tegen Kanker wijzen het brede publiek erop dat
iedereen een deel van de oplossing in eigen handen heeft, door de levensstijlkeuzes die we
maken, door zich bewust te zijn van symptomen die mogelijk op kanker wijzen en door mee te
doen aan de aanbevolen opsporingscampagnes. Hier enkele concrete voorbeelden.

1 tot 28 februari: Tournée Minérale
Tournée Minérale is een niet te missen event, waar
vrijwel iedereen al van heeft gehoord. In 2019 nam de
naamsbekendheid van Tournée Minérale verder toe:
94% van de Belgen wist van dit initiatief. Dit was 6%
meer dan in 2018.
In februari 2019 vond de derde editie van Tournée
Minérale plaats. Het evenement is zeker een feestelijk
initiatief: het is een uitdaging en moedigt deelnemers
ook aan om anderen uit te dagen. Ondanks zijn
ludieke karakter levert Tournée Minérale concrete
resultaten. Bijna een op vijf Belgen ouder dan
18 jaar deed mee, met als voornaamste motivatie hun
gezondheid.
Dit is de bestaansreden van Tournée Minérale: iedereen aanmoedigen om zijn alcoholgebruik in vraag te
stellen. Omdat het verband tussen alcoholgebruik en kanker wetenschappelijk is bewezen.

In 2019 telden we
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www.tourneeminerale.be

168 332

69 374

3557

unieke bezoekers op de
website van Tournée Minérale

fans op de Facebookpagina
van Tournée Minérale

deelnemende
teams
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4 februari: Wereldkankerdag
Op 4 februari 2019 wilde Stichting tegen Kanker
doordringen tot de top! We trokken naar het federale
parlement en organiseerden er een symbolische actie
die begon met een kaarsenceremonie. De boodschap?
Om kanker terug te dringen moeten de budgetten voor
kankeronderzoek omhoog! De juiste randvoorwaarden
creëren opdat onderzoekers op een effectieve manier
aan onderzoek kunnen doen, is essentieel om het
expertiseniveau hoog te houden, zoals vandaag het
geval is. Veel medewerkers van Stichting tegen Kanker
namen deel aan de actie en brachten onze boodschap
mee over aan de aanwezige parlementariërs.

i

www.kanker.be/wereldkankerdag

Dikkedarmkanker zou men veel beter
onder controle kunnen houden als de
bevolking de preventie-aanbevelingen
opvolgt en deelneemt aan de georgani
seerde screeningsprogramma’s. Screening
op uitnodiging is gratis, eenvoudig uit
te voeren, snel... en effectief: het spoort
de voorstadia van kanker en pretumoren
op. Wanneer men colorectale kanker in
een vroeg stadium ontdekt en behandelt,
bedraagt de herstelkans 90%! Het is dan
ook moeilijk te begrijpen dat lang niet alle
personen die automatisch een uitnodiging
ontvangen aan deze opsporing meedoen.

MOBILISEREN

Maart:
dikkedarmkankermaand

Elk jaar in maart herinneren we mensen
er dus aan dat ze zelf actie moeten
ondernemen om hun herstelkansen in
het geval van kanker spectaculair te doen
stijgen, simpelweg door de screeningstest
te doen... Stichting tegen Kanker voerde
onder andere een campagne op sociale
netwerken die mensen aanmoedigde om
aan screening mee te doen.

i

te bekijken op de
Facebook-pagina van
Stichting tegen Kanker

De hele zomer lang: opgepast voor uv!
“Drie schouderklopjes, om
elkaars huid te beschermen”
Volgens de laatste studie van Stichting tegen Kanker
beschermen Belgen zich veel beter tegen de zon wanneer
ze in het buitenland op vakantie zijn dan in eigen land. Rode
schouders zijn bijna een gegeven wanneer de zon zich na
een lange winter weer laat zien. En een schouderklopje als u
verbrand bent, is pijnlijk! Daarom trok Stichting tegen Kanker
in de zomer naar de zee voor haar schouderklopjescampagne,
om kustgangers te herinneren aan de gouden regels van een
goede zonbescherming. Deze bewustmakingscampagne werd
in het noorden van het land gesubsidieerd door het Vlaams
Gewest en in de rest van ons land gefinancierd door Stichting
tegen Kanker.

i

www.kanker.be/tips-om-u-te-beschermen-tegen-uv
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31 mei,
Werelddag zonder Tabak

Roze oktober:
borstkankersensibilisering
Via sociale netwerken wilde Stichting tegen
Kanker het brede publiek wijzen op de feiten
rond borstkanker in plaats van de fabels, om
hun kennis maar ook de misvattingen over
deze ziekte te testen.
Daarom voerden we een ‘waar of onwaar’campagne over borstkanker, vooral op
Facebook. Een ideale en tegelijk leuke manier
om mensen te informeren en sensibiliseren.

“Ik blaas liever bellen
dan rook!”
De ‘bellen’-bijeenkomst van Stichting tegen
Kanker wint momentum. In lijn met de ambitie
van Generatie Rookvrij (zie pagina hiernaast) is
het doel van deze actie jongeren, maar ook alle
anderen, ervan overtuigen dat het gezonder is
om bellen te blazen dan sigarettenrook.
Het is een must om krachtig op te treden tegen
roken. Hier wil Stichting tegen Kanker mensen
elk jaar aan herinneren, ter gelegenheid van
Werelddag zonder Tabak.

OF

30 JAAR STRIJD TEGEN TABAK
Tabak is verantwoordelijk voor 30% van de sterfgevallen door kanker. In België
rookt één op vijf mensen. Dit soort cijfers toont aan waarom roken een prioriteit
blijft op het vlak van preventie. Het is ook de reden waarom Stichting tegen Kanker
al dertig jaar op alle mogelijke fronten acties onderneemt om het aantal rokers
terug te dringen en de tabaksindustrie een halt toe te roepen.

Rookvrije stadions
Samen met Fanclub 1895, de supportersclub van
onze nationale voetbalploegen, heeft Stichting
tegen Kanker een project opgezet om de voetbalfans
tijdens de thuiswedstrijden van de Rode Duivels te
sensibiliseren rond rookvrij voetbal. Vrijwilligers, lid
van de fanclub, werden opgeleid tot ambassadeurs
om het rookverbod in de stadions op een positieve
manier te doen naleven. Een geslaagde test!
Overigens worden alle wedstrijden van onze nationale
ploegen (Rode Duivels, Red Flames, jeugd,...) in een
rookvrije omgeving gespeeld, evenals de trainingssessies in het Nationaal Opleidingscentrum in Tubeke.
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www.kanker.be/nieuws/rookvrijestadions-voetbalfans-zijn-pro
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Generatie Rookvrij is een gezamenlijk initiatief van
Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker,
in samenwerking met de Belgische Cardiologische
Liga, de VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire
Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding), het
Vlaams Instituut Gezond Leven, de Dienst voor
de Studie en Preventie van Tabak (SEPT), de
Gezinsbond, l’Observatoire de la Santé du Hainaut en
het Fonds des affections respiratoires (FARES).

Hulp voor rokers
Geïnspireerd door het succes van de gratis
telefonische dienst Kankerinfo lanceerde
Stichting tegen Kanker vijftien jaar geleden
een hulp- en informatielijn om rokers te
helpen met stoppen. Tabakstop (zoals deze
dienst tegenwoordig heet) was geboren.
Overheden schaarden zich achter het
initiatief, zodat het kan groeien en nieuwe
steunvormen kan aanbieden (zie pagina 21).

Samen vormen deze organisaties de Alliantie voor
een rookvrije samenleving en pleiten ze voor een
strakker antitabaksbeleid.
Voor de verkiezingen van mei 2019 ondernam de
Alliantie verschillende lobbyacties om politieke
partijen te overtuigen van het belang van nieuwe
antitabaksmaatregelen. Na de verkiezingen
benaderde de Alliantie voor een rookvrije
samenleving de regeringsonderhandelaars en
politieke partijen met de vraag om Generatie Rookvrij
een prominente rol te geven in coalitieakkoorden.

i
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De eerste Generatie Rookvrij

i

www.tabakstop.be

ZOMER
2019

EERSTE
ROOKVRIJE
ZOMER

www.kanker.be/nieuws/generatierookvrij-geboren

DANKJEWEL!
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Op lokaal niveau werd de beweging Generatie
Rookvrij gelanceerd vanaf 1 januari 2019, de dag dat
de eerste baby van de eerste rookvrije generatie
is geboren. De Alliantie benaderde gemeenten om
openbare plaatsen die kinderen vaak bezoeken
rookvrij te verklaren. Sommige gemeenten volgden
deze aanbeveling reeds op, met name voor
speelpleinen.

G

Kinderen rookvrij

Lobbywerk
Daadkrachtige politieke beslissingen zijn nodig om
de tabaksepidemie effectief aan te pakken. Sinds
2016 nam de federale regering enkele belangrijke
maatregelen. Tegen een aantal daarvan vocht
de tabaksindustrie hard, maar Stichting tegen
Kanker gaf niet op. We publiceerden cijfers over
roken (IPSOS-studie), verspreidden verschillende
persberichten en opiniestukken, schreven open
brieven en argumentatienota’s naar ministers,
afgevaardigden en de studiediensten van politieke
partijen… De resultaten zijn al dat werk waard.
Zo werden in 2019 maatregelen genomen waar

Stichting tegen Kanker al langer voor pleitte: een
verbod op de verkoop van tabaksproducten aan
kinderen en jongeren onder de 18 jaar, een verbod
op roken in de auto wanneer er minderjarigen
meerijden en – last but not least – de invoering
van neutrale sigarettenpakjes. Zelfs al is de strijd
tegen tabak te vergelijken met het gevecht tussen
David en Goliath, maatregel na maatregel winnen
we terrein. Maar, er is nog veel werk aan de winkel
voor we generatie 2019 en volgende generaties
een rookvrije samenleving kunnen beloven.
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LEVENSLOOP,
EEN SOLIDARITEITSBEWEGING
Levensloop is een concept van de American Cancer Society
dat Stichting tegen Kanker in 2011 in België introduceerde. De
lijst van steden en gemeenten die een Levensloop organiseren,
groeit sindsdien elk jaar. In 2019 telden we 28 edities!

28

Levensloop: meer en meer edities

edities in België.

Elke editie van Levensloop is voor Stichting tegen Kanker een
ideaal moment om in contact te komen met het publiek.

Meer dan

75 117

De leden van gesponsorde teams wisselen elkaar 24 uur lang af,
als symbool voor de strijd die patiënten en hun naasten de klok
rond leveren tegen de ziekte.

deelnemers verdeeld over
1509 teams en tienduizenden
bezoekers.
Voor en met

Elke Levensloop is ook een feestelijk evenement, voor jong
en oud, gericht op solidariteit en fondsenwerving voor de
strijd tegen kanker. Maar bovenal is het een gelegenheid om
‘Vechters’ te vieren en te eren, mensen die kanker hebben
overwonnen of die nog steeds tegen de ziekte vechten. Om
hulde te brengen aan diegenen die aan de ziekte zijn overleden.
En om iedereen te laten zien dat we niet alleen, maar met z’n
allen samen strijden tegen kanker.

4300

Vechters (mensen met
en na kanker).

€ 4 053 404
ingezameld voor de strijd
tegen kanker.

FR_Relais Pour la vie 2019_carte Belgique_22-02-2019.pdf
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700 vrijwilligers.

www.levensloop.be
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Scholen in beweging
Voor scholen is er een aangepaste Levensloop-formule, waarmee ze de strijd tegen kanker op
kindermaat mee kunnen ondersteunen.
De volgende vier elementen zijn aanwezig in een Levensloop@school:

Lichamelijke activiteit
Beweging staat centraal. Het evenement moet dus gelinkt zijn aan een sportieve activiteit. Dat kan
een estafette zijn, maar ook iets anders.

Burgerschap
Naast fondsenwerving moedigt de school leerlingen of
studenten aan om vrijwilligerswerk te doen, bijvoorbeeld
door een Levensloop te helpen organiseren in een
nabijgelegen stad of dorp.

Fondsenwerving
De school organiseert een actie om geld in te zamelen
ten voordele van Stichting tegen Kanker en dus voor
wetenschappelijk kankeronderzoek, preventie,
en initiatieven ter ondersteuning van patiënten
en hun naasten.

Gezonde keuzes
Om kanker te voorkomen, is het belangrijk
om gezonde keuzes te maken.
Lichamelijke
Dit is iets wat men leerlingen op
activiteit
Burgerschap
verschillende manieren kan
bijbrengen, via de leerstof,
Gezonde keuzes
workshops, binnen de
Fondsenwerving
schoolomgeving, etc.

@

school
i

www.levensloop.be/organiseer-levensloopschoolen-steun-de-strijd-tegen-kanker

Eerste Bark for Life in België: viervoetige deelnemers gespot!
Bark for Life is een wandelevent tegen kanker voor honden en hun baasjes. Op 23 juni 2019 werd
dit evenement voor het eerst georganiseerd in België. Circa 120 deelnemers maakten in gezelschap
van hun trouwe viervoeter een rondje van 3,5 dan wel 7,5 km rond de Sint-Pietersplas in Brugge.
Op verschillende locaties waren er drinkposten en leuke activiteiten, waaronder een
hindernissenparcours.
De opbrengst ging volledig naar Levensloop Brugge.
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Levensloop: doe mee!
Jaarlijks overlijden in België ruim 24 000 mensen
aan kanker. Om de genezingskansen te doen
stijgen, zijn effectievere behandelingen nodig.
En om dat mogelijk te maken, is de financiering
van kankeronderzoek essentieel.
Om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren,
moeten we hen bovendien niet alleen de beste
medische zorg bieden, maar tevens aandacht
hebben voor hun welzijn. Ook voor initiatieven
ter bevorderingen van de levenskwaliteit is er
echter geld nodig, om ze te organiseren,
producten te kopen, etc.
En om ervoor te zorgen dat minder mensen
kanker krijgen, moeten we onze preventieboodschappen blijven herhalen, evenementen
organiseren om het publiek te sensibiliseren over

de vermijdbare oorzaken van kanker, en mensen
het belang doen inzien van een gezonde levensstijl.
Deze missies van Stichting tegen Kanker zijn
zonder giften niet mogelijk. De fondsen die men
tijdens Levensloop inzamelt, zijn onmisbaar
en stijgen recht evenredig met het aantal
deelnemers.
Daarom voerde Stichting tegen Kanker een
campagne om de zichtbaarheid van elke Levensloop in de desbetreffende regio te vergroten.
In 2019 zonden we reclamespots uit op lokale
radio’s, om zoveel mogelijk mensen te informeren
dat er bij hen in de buurt een Levensloop werd
georganiseerd en hen aan te moedigen om mee
te doen.

We creëerden een nieuwe
visuele campagne, die
de solidariteitsgeest van
Levensloop symboliseert.
36 > Stichting tegen Kanker
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Stichting tegen Kanker besteedt sinds 2018 een deel van de middelen die via Levensloop zijn ingezameld
aan de financiering van lokale projecten gericht op de levenskwaliteit van patiënten en die een link hebben
met de desbetreffende Levensloop. Deze bedragen gaan dus rechtstreeks naar hulp voor patiënten en hun
naasten via projecten georganiseerd door lokale actoren. Een onafhankelijke jury, opgericht door Stichting
tegen Kanker, verdeelt de beschikbare som naargelang de noden en relevantie van het project.

MOBILISEREN

Levensloop Grants

IN 2019
financierde Stichting tegen
Kanker via Levensloop

69 lokale projecten.
Voor een totaalbedrag van

€ 271 859

Levensloopambassadeurs
Het ambassadeursprogramma brengt
mensen samen die de boodschap van
Levensloop mee willen uitdragen. Concreet
stuurt Stichting tegen Kanker hen een
e-mail met daarin een mededeling om via
hun sociale netwerk met vrienden en familie
te sharen (Facebook, LinkedIn, WhatsApp,
Twitter...).

IN 2019

418

Namen
ambassadeurs deel aan
de campagnes, waaronder 176 nieuwe
contactpersonen.
Deelden

189 ambassadeurs content.

Werden

867 posts gedeeld.
80 515 views

Telden we
op sociale netwerken.
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Bedankt!
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DANKZIJ UW BIJDRAGE, DANKZIJ U!
Het is vooral dankzij al onze donateurs dat Stichting tegen Kanker is uitgegroeid tot een
belangrijke speler op het vlak van kankerbestrijding in België. En dat we zowel onderzoekers
als patiënten en naasten kunnen helpen, we bewustmakings- en preventiecampagnes kunnen
voeren, en onze medewerkers zich elke dag opnieuw vastbesloten inzetten voor patiënten.
We willen iedereen die de acties 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
kankerpatiënten 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 onderzoekers en
patiënten.

U, de gewestelijke overheden, die
subsidies toekennen aan Tabakstop om
rokers te helpen met stoppen.
U, allemaal, nogmaals BEDANKT
voor uw steun. Dankzij u boekt de
wetenschap vooruitgang en redt ze
levens. Dankzij u vinden patiënten
comfort in programma’s gericht op hun
levenskwaliteit. Dankzij u beschikt het
brede publiek over correcte informatie
en de nodige handvaten om een gezonde
levensstijl aan te meten.

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.
De gecontroleerde rekeningen van Stichting tegen Kanker kan iedereen in alle transparantie inzien via Donorinfo.

Speciale dank aan al onze vrijwilligers
Met jullie aan onze zijde,
zijn de medewerkers van
Stichting tegen Kanker
gelukkig en trots dat ze
kunnen meewerken aan
deze belangrijke strijd
tegen kanker.
Van hoop naar
overwinning!
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STICHTING TEGEN KANKER ALS
DUURZAME PARTNER VOOR BEDRIJVEN
Vanuit onze missie kunnen we bij Stichting tegen Kanker samen met bedrijven een aantal
duurzame doelstellingen (ook SDG genoemd) mee helpen realiseren. Een duurzame
samenwerking met Stichting tegen Kanker onderstreept het ethisch en maatschappelijk
engagement van de ondernemerswereld ten opzichte van klanten, externe relaties en
medewerkers.
Tal van initiatieven worden elk jaar genomen of hernieuwd. Enkele voorbeelden:
Klanten krijgen de mogelijkheid om Stichting tegen Kanker te kiezen als goed doel en
schenken ons zo een deel van de opbrengst van getrouwheidsprogramma’s of andere
campagnes.
Medewerkers, teams, externe contacten worden gemobiliseerd voor fondsenwerving
activiteiten ten voordele van Stichting tegen Kanker: een sportieve uitdaging of een
teambuilding evenement.
Onze strategische partners steunen de projecten van Stichting tegen Kanker en bouwen
zo mee aan een betere gezondheid voor iedereen, aan minder ongelijkheid veroorzaakt
door ziekte en aan de professionele re-integratie van mensen met kanker.
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Operationele consolidatie op
het niveau van Stichting tegen
Kanker
In dit jaarverslag bundelt de naam
‘Stichting’ alle activiteiten 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.

ONZE CIJFERS
Jaarrekening 2019 (in euro)
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Geconsolideerde resultatenrekening op 31 december 2019
ONTVANGSTEN
Het totaal van de ontvangsten bedraagt
36 503 570 euro. De belangrijkste bronnen zijn
enerzijds legaten, goed voor 49,69% van dat
bedrag, en anderzijds giften, goed voor 42,12%.
In deze laatste vertegenwoordigt het evenement
Levensloop 26,36% van de giften van 2019
tegenover 24,50% in 2018.
De andere ontvangsten vormen 8,19% van het
totaal en zijn hoofdzakelijk afkomstig van sub
sidies 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.

VERDELING VAN DE LOPENDE
ONTVANGSTEN 2019

49,69%
Erfenissen

Legaten vormen de enige uitzondering hierop:
net zoals de andere ontvangsten, worden deze
uit legaten gebruikt zoals hierboven beschreven,
maar 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 gereserveerd worden voor het opbouwen van het Lange
Termijn Financieringsfonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (patrimonium).
De doelstelling van dit fonds is tweeërlei:

• ook in minder voorspoedige jaren de financiële
ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek
garanderen;

• extra

inspanningen mogelijk maken in het
geval van acute nood, bovenop de budgettaire
voorzieningen.

Inzake legaten geniet Stichting tegen Kanker
van verminderde successierechten, ongeacht
het bedrag van de nalatenschap (8,5% voor
Vlaanderen, 6,6% voor Brussel t.e.m. 18/09/2019
en 7% nadien en 7% voor Wallonië). Daardoor
komt het grootste deel van een legaat ook effectief
ten goede aan onze doelstellingen.

BESTEMMING VAN DE UITGAVEN

8,19%

Het totaal van de lopende uitgaven in 2019
bedraagt 37 225 647 euro. Deze uitgaven zijn als
volgt opgesplitst:

Andere
Opbrengsten

• De

42,12%
Giften

steun aan wetenschappelijk onderzoek
bedraagt 21 272 682 euro in 2019. Dit bedrag
omvat onder meer:

W 18 550 000
W

BESTEMMING VAN DE
ONTVANGSTEN
De ontvangsten van Stichting tegen Kanker
worden integraal gebruikt om haar statutaire
activiteiten te financieren, na aftrek van de
administratieve
en
fondsenwervingskosten
(in 2019, bedroegen de administratieve en
fondsenwervingskosten 12,87% van de uitgaven).
Concreet investeren we bijna al onze ontvangsten
integraal en nagenoeg onmiddellijk in steun aan
wetenschappelijk onderzoek, sociale dienstverlening en preventiecampagnes.
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euro voor steun aan wetenschappelijk onderzoek (projectoproep 2020).
690 000 euro voor steun aan FAPA/EORTC/
BSMO.

• De sociale hulp bedraagt 4 642 334 euro.
Daarbij gaat het zowel om activiteiten die de
Stichting zelf opzet (financiële hulp, Kankerinfo, psychologische begeleiding, toekenning
van Grants voor het organiseren van projecten
rond schoonheids
verzorging, een bewegings
programma op maat van mensen met of
na kanker, enz.), als om de financiering van
projecten georganiseerd door verschillende
sociale actoren.

Jaarverslag 2019

• De

kosten voor informatie en gezondheidspromotie bedragen 6 520 996 euro.
Hieronder vallen de kosten voor Tabakstop,
informatiecampagnes, de organisatie van
symposia en publicaties (folders en brochures).

• De

kosten voor fondsenwerving bedragen
4 406 790 euro
De directe uitgaven van fondsenwerving zijn
hierin begrepen, zoals mailings en televisie
campagnes.

• De

louter administratieve kosten, dus kosten
welke niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan onze
activiteiten, bedragen 382 845 euro.

VERDELING VAN DE
LOPENDE UITGAVEN 2019

BEREKENING EN OPDELING
VAN DE UITGAVEN

57,14%
Steun
wetenschappelijk
onderzoek

11,84%
Kosten
fondsenwerving

1,03%
Algemene
administratiekosten

12,47%
Sociale
ondersteuning

17,52%
Informatie,
gezondheidspromotie

De personeelskosten zijn in de hierboven vermelde
bedragen inbegrepen.
Het courant resultaat, d.i. het saldo van de lopende
ontvangsten ten opzichte van de lopende uitgaven,
bedraagt -722 077 euro. Het resultaat van het
boekjaar wordt positief beïnvloed door een netto
financieel resultaat en andere opbrengsten van
908 855 euro en door een voorziening voor vermindering van financiële activa voor een bedrag van
1 654 070 euro. Het uiteindelijke nettoresultaat van
1 920 458 euro wordt toegevoegd aan het Lange
Termijn Financieringsfonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek (patrimonium).

De uitgaven worden steeds rechtstreeks toegewezen
aan één of verschillende activiteiten. Zo kan de kost
van een informatiecampagne verdeeld zijn over de
posten ‘informatie’ 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 onafhankelijk
revisorenkantoor.
Vanaf 2015 worden de direct toewijsbare
personeelsleden volledig toegewezen aan de
afdeling waarin de medewerkers tewerkgesteld
zijn. 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 dus ook al dan niet gedeeltelijk toegewezen aan de verschillende missies van
Stichting tegen Kanker. Dit geeft een realistischer
beeld van de werkelijke situatie.
Voor 2019 komen we in totaal op 109 870 werkuren,
wat overeenstemt met een kost van 5 467 763 euro.
Dit bedrag is de som van 4 076 510 euro voor de
realisatie van de statutaire doelen, 382 845 euro
voor de algemene administratie en 1 008 408 euro
voor fondsenwerving.

< 43

GECONSOLIDEERDE BALANS
OP 31/12/2019
Commentaar bij de verschillende
balansposten
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële en materiële vaste activa
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 vergaderen conferentiezalen in het gebouw. Deze staan
eveneens gratis ter beschikking van zelfhulpgroepen, artsenverenigingen, vrijwilligersgroepen
en andere organisaties. De toename van het bedrag
van de vaste activa betreft zowel de immateriële
als de materiële investeringen.
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 verloop van het vruchtgebruik.
Geldbeleggingen ter dekking van statutaire
schulden
Deze rubriek omvat de gereserveerde geldbeleggingen waarmee de Stichting haar 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
69 963 320 euro dient tot dekking van de lopende
verplichtingen, die bij de passiva terug te vinden zijn
onder de rubriek ‘statutaire schulden’. Het bedrag
geldt als betalingsgarantie voor de begunstigden
van subsidies.
VLOTTENDE ACTIVA
Diverse vorderingen en voorraden
Hier gaat het om bedragen die Stichting tegen
Kanker nog moet ontvangen voor reeds gefactureerde prestaties, sponsorgelden, etc. Het te
ontvangen saldo van de verschillende Gewesten,
dat ons is toegekend in het kader van het beheer
van Tabakstop, valt hier ook onder.
Vorderingen Etex
Geen te verwachten saldo van Etex voor 2019.
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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 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) die zijn nagelaten aan Stichting tegen
Kanker, maar op 31 december 2019 nog niet waren
ontvangen.
Thesauriebeleggingen en beschikbare waarden
Buiten de beleggingen voorbehouden voor het
dekken van de statutaire schulden bedraagt de
thesaurie 67 882 643 euro. Het betreft enerzijds
beschikbare waarden en financiële activa verkregen
uit legaten en anderzijds liquide middelen nodig
voor de dagelijkse werking van de organisatie.
In navolging van de beslissing van de raad
van bestuur worden de beleggingen als een
goede huisvader beheerd. De boekhoudkundige
waardering van de financiële waardestukken
is deze van hun oorspronkelijke verwerving.
Indien hun waarde op 31 december lager is dan
de aanschaffingswaarde, wordt een provisie
voor waardevermindering geboekt. Meerwaarde
wordt pas geboekt wanneer ze effectief is
gerealiseerd. Op 31 december 2019 bedroeg de
gecumuleerde geboekte waarde
vermindering
209 904 euro. De niet-gerealiseerde en nietgeboekte meerwaarde kwam uit op 8 668 046 euro.

PASSIVA
PATRIMONIUM (Lange Termijn Financieringsfonds voor Wetenschappelijk Onderzoek)
Op 31 december 2019 bedroeg het geconsolideerd
patrimonium (Lange Termijn Financieringsfonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek) van de Stichting
98 259 979 euro, een verhoging van 1 920 458 euro
tegenover de situatie op 31 december 2018.
Dankzij de positieve resultaten van de afgelopen
jaren is het Reservefonds verder aangegroeid,
rekening houdend met de statutaire verplichtingen. Dit laat ons toe het voortbestaan van de
initiatieven van Stichting tegen Kanker te garanderen, waarbij de stabiliteit en de kwaliteit van
haar dienstverlening centraal staan.
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SCHULDEN EN STATUTAIRE PROVISIES
Steun aan wetenschappelijk kankeronderzoek en sociale dienstverlening
Deze rubriek slaat op het geheel van verbintenissen die Stichting tegen Kanker is aangegaan voor steun
aan het wetenschappelijk kankeronderzoek en sociale dienstverlening. Het gaat om:

• De subsidies die definitief zijn toegekend aan • de
wetenschappelijk kankeronderzoek, voor een
verschuldigd saldo van 19 139 594 euro, waarvan
de betaling in schijven gebeurt en gespreid is
over verschillende jaren;

• het

verschuldigd saldo van de subsidies aan
het wetenschappelijk kankeronderzoek in 2016
bedraagt 125 000 euro;

provisie voor de FAPA-subsidie bedraagt
180 000 euro;

• de provisie voor de Social Grants bestemd voor
de projectoproep van 2019, met een totaal hiervoor gereserveerd bedrag van 989 328 euro;

• de provisie voor de Beauty Grants bestemd voor
de projectoproep 2019, met een totaal hiervoor
gereserveerd bedrag van 276 746 euro;

• de provisie voor wetenschappelijk kankeronder- • het verschuldigd saldo voor de postdoctorale man
zoek, bestemd voor de projectoproep 2018, met
een totaal hiervoor gereserveerd bedrag van
9 250 771 euro;

• de provisie voor verschillende vormen van sociale

ondersteuning, bestemd voor de projectoproep
2018, met een totaal hiervoor gereserveerd
bedrag van 380 000 euro (MyPebs…);

daten van 2017 en 2018 bedraagt 4 930 607 euro;

• de

provisie voor de postdoctorale mandaten
bestemd voor de projectoproep van 2019, met
een totaal hiervoor gereserveerd bedrag van
2 274 998 euro.

• het

verschuldigd saldo van de subsidies voor
sociale steun bedraagt 1 153 213 euro;

Geconsolideerde jaarbalans op 31 december 2019 versus 2018 (in euro)
ACTIVA

2019

2018

VASTE ACTIVA
Immateriële en materiële vaste activa

2.103.386

1.940.118

Vaste activa in naakte eigendom

2.542.053

1.950.154

183.115

92.275

4.873

2.373

69.963.320

66.867.517

74.796.747

70.852.437

878.756

129.100

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

VLOTTENDE ACTIVA
Diverse vorderingen en voorraden
Vorderingen Etex

0

0

26.979.770

28.379.155

Geldbeleggingen

47.254.921

57.293.542

Liquide middelen

20.627.722

5.437.403

Vorderingen op erfenissen

Te innen interesten

2.740

2.651

211.138

291.131

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

95.955.047

91.532.982

TOTAAL ACTIVA

170.751.794

162.385.419

61.973

61.973

Over te dragen kosten

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
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PASSIVA

2019

2018

4.408.912
91.930.609
1.920.458

4.408.912
90.950.784
979.825

98.259.979

96.339.521

19.139.594
1.153.213
2.118.850
35.955.771
0
180.000
7.205.605
989.328
276.746
0

11.631.376
1.757.541
930.000
37.827.281
0
300.000
6.664.755
1.033.840
476.230
700.000

67.019.107

61.321.023

Leveranciers
Fiscale, sociale en salariële schulden
Andere schulden
Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten
Te boeken boni op erfenissen

1.809.675
982.356
80
2.324.313
356.284

1.647.754
1.368.499
80
1.299.695
408.847

TOTAAL SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

5.472.708

4.724.875

170.751.794

162.385.419

61.973

61.973

PATRIMONIUM
Startpatrimonium
Overgedragen resultaat op 1 januari
Overgedragen resultaat van het boekjaar
Patrimonium op 31 december (Lange Termijn Financieringsfonds voor Wetenschappelijk Onderzoek)

STATUTAIRE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN
Steun aan kankeronderzoek
Sociale steun
Andere subsidies
Voorzieningen voor toekomstige statutaire schulden
Voorziening voor technische platformen
Voorziening voor FAPA
Voorziening voor toekomstige postdoctorale mandaten
Voorziening voor Social Grants
Voorziening voor Beauty Grants
Voorziening voor Grants Fysieke Activiteit
TOTAAL STATUTAIRE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

TOTAAL PASSIVA
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Geconsolideerde resultatenrekening op 31 december 2019 versus 2018 (in euro)
LOPENDE ONTVANGSTEN
Giften
Legaten
Andere opbrengsten
TOTAAL LOPENDE ONTVANGSTEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEKOSTEN
Steun wetenschappelijk onderzoek
Sociale hulp
Informatie en gezondheidspromotie
Fondsenwerving
Algemene administratiekosten
TOTAAL LOPENDE UITGAVEN

COURANT RESULTAAT
ANDERE OPBRENGSTEN EN KOSTEN
Andere opbrengsten
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Provisie voor waardevermindering financiële activa

OVER TE DRAGEN RESULTAAT
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2019

2018

15.375.133
18.139.534
2.988.903
36.503.570

15.360.135
19.384.518
2.097.596
36.842.249

2019

2018

21.272.682
4.642.334
6.520.996
4.406.790
382.845

21.305.633
5.409.671
4.733.480
3.260.925
297.493

37.225.647

35.007.202

-722.077

1.835.047

2019

2018

79.610
1.344.691
-435.836
1.654.070

42.789
1.466.955
-805.359
-1.559.607

1.920.458

979.825
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EY Bedrijfsrevisoren
EY Réviseurs d’Entreprises
De Kleetlaan 2
B - 1831 Diegem

Tel: +32 (0) 2 774 91 11
ey.com

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van
Stichting Tegen Kanker Stichting van Openbaar Nut over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2019
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons
mandaat van commissaris van Stichting Tegen Kanker Stichting van Openbaar Nut (de “Vereniging”) en
van de dochterondernemingen (samen de “Groep”). Dit verslag omvat ons oordeel over de
geconsolideerde balans op 31 december 2019, de geconsolideerde resultatenrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2019 en over de toelichting (alle stukken gezamenlijk de “Geconsolideerde
Jaarrekening”) en omvat tevens ons verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde
eisen. Deze verslagen zijn één en ondeelbaar.
Wij werden als commissaris benoemd door de algemene vergadering op 20 november 2019,
overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité.
Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die zal beraadslagen over de
Geconsolideerde Jaarrekening afgesloten op 31 december 2021. We hebben de wettelijke controle van
de Geconsolideerde Jaarrekening van de Groep uitgevoerd gedurende 4 opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de controle van de Geconsolideerde Jaarrekening
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van
de Geconsolideerde Jaarrekening van Stichting
Tegen Kanker Stichting van Openbaar Nut, die de
geconsolideerde balans op 31 december 2019
omvat, alsook de geconsolideerde
resultatenrekening over het boekjaar afgesloten
op die datum en de toelichting, met een
geconsolideerd balanstotaal van € 170.751.794
en waarvan de geconsolideerde
resultatenrekening afsluit met een winst van het
boekjaar van € 1.920.458.
Naar ons oordeel geeft de Geconsolideerde
Jaarrekening een getrouw beeld van het
geconsolideerde eigen vermogen en van de
geconsolideerde financiële positie van de Groep
op 31 december 2019, alsook van de
geconsolideerde resultaten voor het boekjaar dat
op die datum is afgesloten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
We hebben onze controle uitgevoerd in
overeenstemming met de International Standards
on Auditing (“ISAs”). Onze verantwoordelijkheden
uit hoofde van die standaarden zijn nader
beschreven in het gedeelte “Onze

verantwoordelijkheden voor de controle van de
Geconsolideerde Jaarrekening” van ons verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die
relevant zijn voor de controle van de
Geconsolideerde Jaarrekening in België
nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking
tot de onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de
aangestelden van de Vereniging de voor onze
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen
verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen
controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Benadrukking van bepaalde
aangelegenheden
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot
uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij uw
aandacht op de toelichting op het jaarverslag over
de gevolgen voor de vereniging van de
maatregelen genomen rondom het Covid-19
virus. De situatie verandert van dag tot dag en
leidt inherent tot onzekerheid. De invloed van
deze ontwikkelingen op de vereniging wordt
beschreven in het jaarverslag. Ons oordeel is niet
aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Besloten vennootschap
Société à responsabilité limitée
RPR Brussel - RPM Bruxelles - BTW-TVA BE0446.334.711-IBAN N° BE71 2100 9059 0069
*handelend in naam van een vennootschap:/agissant au nom d'une société
A member firm of Ernst & Young Global Limited

< 47

Verslag van de commissaris van 15 mei 2020 over de Geconsolideerde Jaarrekening
van Stichting tegen Kanker Stichting van Openbaar Nut over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2019 (vervolg)

Verantwoordelijkheden van het
bestuursorgaan voor het opstellen van de
Geconsolideerde Jaarrekening

professioneel-kritische instelling gedurende de
controle. We voeren tevens de volgende
werkzaamheden uit:

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het
opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening
die een getrouw beeld geeft in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundige referentiestelsel en met de in
België van toepassing zijnde wettelijke en
reglementaire voorschriften, alsook voor een
systeem van interne beheersing die het
bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het
opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening
die geen afwijking van materieel belang bevat die
het gevolg is van fraude of van fouten.

•

het identificeren en inschatten van de risico’s
dat de Geconsolideerde Jaarrekening een
afwijking van materieel belang bevat die het
gevolg is van fraude of fouten, het bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden die op
deze risico’s inspelen en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Het risico van
het niet detecteren van een van materieel
belang zijnde afwijking is groter indien die
afwijking het gevolg is van fraude dan indien
zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude
sprake kan zijn van samenspanning, valsheid
in geschrifte, het opzettelijk nalaten om
transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van het systeem van interne
beheersing;

•

het verkrijgen van inzicht in het systeem van
interne beheersing dat relevant is voor de
controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de
gegeven omstandigheden geschikt zijn maar
die niet zijn gericht op het geven van een
oordeel over de effectiviteit van het systeem
van interne beheersing van de Vereniging en
van de Groep;

•

het evalueren van de geschiktheid van de
gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de
redelijkheid van de door het bestuursorgaan
gemaakte schattingen en van de daarop
betrekking hebbende toelichtingen;

•

het concluderen van de aanvaardbaarheid van
de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuïteitsveronderstelling, en op basis van
de verkregen controle-informatie,
concluderen of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot
gebeurtenissen of omstandigheden die
significante twijfel kunnen doen ontstaan over
de mogelijkheid van de Vereniging en de
Groep om de continuïteit te handhaven. Als
we besluiten dat er sprake is van een
onzekerheid van materieel belang, zijn wij
ertoe gehouden om de aandacht in ons
commissarisverslag te vestigen op de daarop
betrekking hebbende toelichtingen in de
Geconsolideerde Jaarrekening of, indien deze

In het kader van de opstelling van de
Geconsolideerde Jaarrekening is het
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het
inschatten van de mogelijkheid van de Vereniging
om haar continuïteit te handhaven, het toelichten,
indien van toepassing, van aangelegenheden die
met continuïteit verband houden en het gebruiken
van de continuïteitsveronderstelling tenzij het
bestuursorgaan het voornemen heeft om de
Vereniging te vereffenen of om de
bedrijfsactiviteiten stop te zetten of geen
realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Onze verantwoordelijkheden voor de
controle over de Geconsolideerde
Jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een
redelijke mate van zekerheid over de vraag of de
Geconsolideerde Jaarrekening als geheel geen
afwijking van materieel belang bevat die het
gevolg is van fraude of van fouten en het
uitbrengen van een commissarisverslag waarin
ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van
zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar
is geen garantie dat een controle die
overeenkomstig de ISAs is uitgevoerd altijd een
afwijking van materieel belang ontdekt wanneer
die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als
gevolg van fraude of fouten en worden als van
materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat zij, individueel of
gezamenlijk, de economische beslissingen
genomen door gebruikers op basis van de
Geconsolideerde Jaarrekening, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd
overeenkomstig de ISAs, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een
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toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel
aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot
op de datum van ons commissarisverslag.
Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat de continuïteit van de Vereniging of van
de Groep niet langer gehandhaafd kan
worden;
•

het evalueren van de algehele presentatie,
structuur en inhoud van de Geconsolideerde
Jaarrekening, en of deze Geconsolideerde
Jaarrekening de onderliggende transacties en
gebeurtenissen weergeeft op een wijze die
leidt tot een getrouw beeld.

Wij communiceren met het auditcomité binnen het
bestuursorgaan, onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de
significante controlebevindingen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing die we identificeren gedurende
onze controle.
Omdat we de eindverantwoordelijkheid voor ons
oordeel dragen, zijn we ook verantwoordelijk voor
het organiseren, het toezicht en het uitvoeren van
de controle van de dochterondernemingen van de
Groep. In die zin hebben wij de aard en omvang
van de controleprocedures voor deze entiteiten
van de Groep bepaald.

Verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Verantwoordelijkheden van het
bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het
opstellen en de inhoud van het jaarverslag over
de Geconsolideerde Jaarrekening.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

Jaarrekening een afwijking van materieel belang
bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of
anderszins misleidend is. In het licht van de
werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd,
hebben wij geen afwijking van materieel belang te
melden. Verder drukken wij geen enkele mate van
zekerheid uit over het jaarverslag.

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig
de Belgische bijkomende norm bij de in België van
toepassing zijnde ISAs, is het onze
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, het jaarverslag over de
Geconsolideerde Jaarrekening te verifiëren,
alsook verslag over deze aangelegenheden uit te
brengen.

Vermeldingen betreffende de
onafhankelijkheid

Aspecten betreffende het jaarverslag over
de Geconsolideerde Jaarrekening

Er werden geen bijkomende opdrachten die
verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de
Geconsolideerde Jaarrekening bedoeld in artikel
3:65 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en waarvoor honoraria verschuldigd
zijn, verricht.

Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke
werkzaamheden op het jaarverslag over de
Geconsolideerde Jaarrekening, stemt dit
jaarverslag over de Geconsolideerde
Jaarrekening overeen met de Geconsolideerde
Jaarrekening voor hetzelfde boekjaar, enerzijds,
en is dit jaarverslag over de Geconsolideerde
Jaarrekening opgesteld overeenkomstig artikel
3:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (voorheen artikel 119 van het
Wetboek van vennootschappen), anderzijds.
In de context van onze controle van de
Geconsolideerde Jaarrekening, zijn wij tevens
verantwoordelijk voor het overwegen, op basis
van de kennis verkregen in de controle, of het
jaarverslag over de Geconsolideerde

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk
hebben geen opdrachten verricht die
onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van
de Geconsolideerde Jaarrekening en zijn in de
loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven
tegenover de Vereniging.

Diegem, 15 mei 2020
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Daniel Wuyts *
Vennoot
* Handelend in naam van een BV
Ref: 20/DW/0138
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Raad van bestuur Stichting tegen Kanker (op 31 december 2019)
Professor dokter Eric Van Cutsem, Voorzitter
Hoofd Digestieve Oncologie aan het UZ Gasthuisberg/
Leuven
Professor aan de KU Leuven
Professor Pierre G. Coulie, Voorzitter
Professor aan de Université catholique de Louvain
De heer Pierre Konings, Ondervoorzitter en
Schatbewaarder
Vennootschapsbestuurder
Meester Jean-François Taymans
Erenotaris
Ereprofessor aan de Université catholique de Louvain
Voorzitter van het Auditcomité

De heer Paul Dor
Fysica-ingenieur
Vennootschapsbestuurder
Baron André Oosterlinck
Ererector aan de KU Leuven
Baron Jean Stephenne
Vennootschapsbestuurder (biotechnologische sector)
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

Professor Anne De Paepe
Prorector Universiteit Gent

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

Mevrouw Martine De Rouck
Vennootschapsbestuurder
De heer Robert de Mûelenaere
Gedelegeerd Bestuurder Confederatie Bouw

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 kankeronderzoek financieel steunt, initiatieven voor sociale dienstverlening
realiseert én preventie- en informatiecampagnes 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 2019 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.
De kwaliteit van de acties van Stichting tegen Kanker wordt
gewaarborgd door haar naleving van het ethisch charter van
de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.
Haar gecontroleerde jaarrekening wordt in alle transparantie
gepubliceerd via Donorinfo.
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Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer inlichtingen
over dit jaarverslag of de activiteiten van Stichting tegen Kanker.
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naar overwinning!

