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Alle rechten van vertaling, aanpassing of reproductie onder eender welke vorm  
zijn voorbehouden voor alle landen. Samen tegen kanker paraît également en  
français sous le titre Ensemble contre le cancer (disponible sur demande).

Stichting tegen Kanker
onderschrijft de Ethische  
Code van de VEF.

U beschikt over een recht op informatie.
Dit houdt in dat donateurs, medewerkers 
en personeelsleden automatisch op de 
hoogte worden gebracht van wat met 
de verworven fondsen werd gedaan en 
dat bepaalde documenten op eenvoudig 
verzoek toegankelijk zijn.

Benoit Koerperich aan het woord
Een organisatie zoals Stichting tegen Kanker 
leiden, is zowel een hele eer als een grote verant-
woordelijkheid. Omdat de rol van Stichting tegen 
Kanker zowel cruciaal, veelzijdig als complex is.

Cruciaal, omdat kanker nog steeds veruit een  
van de belangrijkste doodsoorzaken is in ons land. 
Elk jaar krijgen meer dan 68 000 mensen  
te horen dat ze kanker hebben en overlijden  
28 000 personen aan de gevolgen van deze 
vreselijke ziekte.

Veelzijdig, omdat Stichting tegen Kanker zowel 
wetenschappelijk onderzoek als patiënten 
financieel of op andere manieren steunt, 

EDITO

informatie verstrekt en mensen sensibiliseert. Dit 
in een uitdagend kader waarin we een kwalitatief 
en hoogstaand gezondheidssysteem willen blijven 
waarborgen.

En ten slotte complex, omdat we onze activiteiten 
ontplooien in een snel veranderende en onzekere 
context. Een context waarin Stichting tegen Kanker  
haar onafhankelijkheid, integriteit, wetenschap-
pelijke geloofwaardigheid en empathisch vermogen 
blijft bewaken.

Ik voel me bijzonder vereerd met het vertrouwen 
en ben van plan me met hart en ziel in te zetten 
om van deze betekenisvolle missie binnen Stichting 
tegen Kanker een succes te maken.

Benoit Koerperich,  
nieuwe algemeen directeur  
van Stichting tegen Kanker

Stichting tegen Kanker heet Benoit Koerperich hartelijk welkom als algemeen directeur.  
Hij volgt Dr. Didier Vander Steichel op, die deze functie sinds mei 2016 bekleedde. Daarvoor was 
Didier Vander Steichel sinds 2004 medisch en wetenschappelijk directeur. Hij neemt deze functie 
opnieuw op tot aan zijn pensioen. Stichting tegen Kanker is blij te kunnen blijven rekenen op zijn 
medische en weten schappelijke expertise.
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Stichting tegen Kanker  
altijd aan uw zijde

CORONAVIRUS

De lockdown dwong ons om anders te werken en te innoveren, om de 
banden aan te halen met zieken, naasten en u. Zo ontdekten we de kracht 
van sociale netwerken.

Op essentiële verplaatsingen na moesten we 
binnenblijven, in ons eigen huis of appartement. 
Onze enige verbinding met de buitenwereld was 
het internet. Stichting tegen Kanker nam deze 
manier van communiceren ter harte. Gedreven 
en enthousiast maakten we gebruik van sociale 
netwerken om onze boodschap te verspreiden. 
Een eerste belangrijke missie was om mensen 
te informeren over de risico’s van Covid-19 voor 
kankerpatiënten en dit aan de hand van correcte 
en gevalideerde informatie. We stelden een 
lijst op met FAQ’s (veelgestelde vragen) om het 
antwoord op de vele vragen die bij ons binnen-
kwamen (via Kankerinfo, sociale media, e-mail…) 
aan iedereen kenbaar te maken. Verder vulden we 
de FAQ’s aan met mogelijke praktische problemen 
en probeerden we ook hier zo concreet mogelijke 
antwoorden op te geven.

Hou de moed erin!
Onze tweede bekommernis was het dagelijkse 
leven van patiënten. Ziek thuis, met huisgenoten 
of kinderen die de muren oplopen (ook zij zijn 
immers aan huis gekluisterd) is de rust soms 
ver te zoeken. Daarom lanceerden we een blog 
op onze Facebook-pagina: ‘Hou de moed erin’. 
Via deze weg wilden we volgers dagelijks leuk 
nieuws, ideeën of initiatieven aanreiken om even 
te kunnen ‘ontsnappen’ en elkaar moed in te 
praten, ook al is het virtueel. Activiteiten voor 
zieke kinderen of voor kinderen wiens ouders 
ziek zijn, kunst en cultuur, bewegingsoefeningen 
voor thuis of in de tuin, gezond eten, ideeën om 
jezelf eens te verwennen: er was voor iedereen 
wat. Stichting tegen Kanker wilde laten zien dat 

Tekst: Carine Maillard

Beverly Jo ‘BJ’ Scott stak mensen met kanker tijdens de 
lockdown een hart onder de riem.

we er ondanks de omstandigheden zijn voor 
patiënten. Enkele bekende gezichten, waaronder 
BJ Scott, maakten van de gelegenheid gebruik 
om hun solidariteit te tonen en mensen getroffen 
door kanker aan te moedigen om vol te houden, 
ondanks de ziekte en de behandelingen.

Een derde innovatie: de lancering van Facebook 
live. Ons eerste onderwerp was: ‘Covid-19 en 
kanker: wat moeten patiënten weten over 
immuniteit?’ We wisten niet hoe het publiek 
de livestream zou ontvangen, maar voor een 
eerste poging was het een meesterlijke slag. De 
Nederlandse en Franstalige livestreams samen 
werden door bijna 19 000 mensen gevolgd!  
Wie live deelnam, kon onze experts rechtstreeks 
vragen stellen. Anderen konden (en kunnen) 
de podcast op een later tijdstip beluisteren. De 
ervaring was over de hele lijn positief. Om de 
dialoog met onze Facebook-vrienden voort te 
zetten, willen we dit interactieve kanaal in de 
toekomst vaker gebruiken. Afgelopen periode 
heeft dit soort projecten zeker versneld.
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Het coronavirus heeft ook een musthave 
toegevoegd aan onze buitengarderobe: een 
mondmasker. Verplicht of sterk aanbevolen, 
maken ze momenteel deel uit van de realiteit. 
Het virus is immers nog niet verdwenen. Mensen 
met kanker zijn bovendien gevoeliger voor 
infecties. Ze moeten nog waakzamer zijn en 
beter beschermd.

Stichting tegen Kanker vindt het haar plicht om 
bij te dragen aan de veiligheid van patiënten 
en bedacht een solidaire campagne om mond-
maskers te helpen verspreiden. 

Toon uw solidariteit  
en koop uw 

mondmaskers  
via Stichting  
tegen Kanker

Begin juli ging de distributie van start, net op 
het moment dat de overheid maskers verplicht 
maakte in gesloten ruimtes, zoals supermarkten 
en winkels.

Het principe is eenvoudig: wie via Stichting  
tegen Kanker acht maskers koopt ontvangt er 
zelf vier en schenkt de andere vier aan kanker-
patiënten. Stichting tegen Kanker zorgt voor de 
verdeling van de maskers via Levensloopcomités 
(die ze schenken aan Vechters) en patiënten- 
verenigingen. 

Toon ook uw solidariteit en bestel vandaag 
nog mondmaskers via onze website kanker.be/
mondmasker. Voor elk gekocht mondmasker 
(verkocht per 4) schenkt u er een aan een 
persoon met kanker. 

Maak mee een verschil!

Voor elk  
gekocht mondmasker  

(verkocht per 4)  
schenk je er een 
aan een persoon  

met kanker
kanker.be/mondmasker
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CORONAVIRUS

De laboratoriumbezoeken van Stichting tegen Kanker zijn elk jaar een groot succes. Ze geven 
donateurs een unieke inkijk in wat er met hun giften gebeurt en de kans om onderzoekers 
rechtstreeks te spreken. Dit jaar vinden de bezoeken virtueel plaats. Als Vriend van Stichting 
tegen Kanker nodigen wij u hiervoor graag uit. Tekst: Sandra Gyles

Virtueel op labobezoek…
van bij u thuis!

Stichting tegen Kanker organiseert elk najaar 
bezoeken in een aantal universitaire onderzoeks- 
laboratoria. Daarmee willen we onze donateurs 
op het terrein laten kennismaken met het 
dagelijkse werk van de onderzoekers die 
Stichting tegen Kanker, dankzij uw vrijgevigheid, 
financieel steunt.

Voor de onderzoekers is het een ideale gelegen- 
heid om hun passie te delen. In een begrijpelijke 
taal leggen ze uit waar hun onderzoek over gaat 
en welke stappen er al zijn gezet. Voor de deel- 
nemers is het een unieke kans om een labo en 
de hoogtechnologische toestellen met eigen ogen 
te zien en onderzoekers al hun vragen te stellen.

Dit jaar vinden de laboratoriumbezoeken virtueel 
plaats via Facebook Live. Op die manier kan 
iedereen op een volkomen veilige manier deel- 
nemen, in lijn met de mogelijk nog geldende 
gezondheidsmaatregelen en lekker praktisch 
van thuis uit. 

In plaats van fysiek vinden de laboratoriumbezoeken dit jaar 
virtueel plaats. Zoals gebruikelijk kunt u vrijuit van gedachten 
wisselen en vragen stellen aan de onderzoekers.

Praktische info
Concreet vinden er twee virtuele laboratorium- 
bezoeken plaats. Elk bezoek duurt circa  
60 minuten. In oktober kunt u een klinisch  
onderzoeksproject ontdekken en in november  
een translationeel onderzoeksproject.  
Wilt u graag meedoen? Dat kan heel eenvoudig.

Surf naar  
www.kanker.be/labobezoeken2020. 

Schrijf u via het online antwoordformulier  
in voor het labobezoek op dinsdag 27 oktober 
en/of dinsdag 24 november (zie programma 
op p. 7).

De dag van de labobezoeken ontmoeten  
we u via Facebook Live. Na een korte  
introductie van onze medisch directeur 
dr. Didier Vander Steichel, krijgt u een 
rondleiding doorheen het labo en stelt  
de onderzoek(st)er zijn/haar project voor. 
Vervolgens zijn er 45 minuten voorzien  
voor het live stellen van vragen. U kunt uw 
vragen op voorhand doorsturen via het 
antwoordformulier, of ze tijdens de  
vragensessie zelf stellen.

Wilt u graag een rondleiding, maar kunt u die 
dagen niet. Niet getreurd. De virtuele bezoeken 
kunt u na afloop (her)bekijken via onze website 
www.kanker.be.

2

3

1
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Op het programma
Dinsdag 27 oktober van 19 tot 20 uur
In Leuven bezoeken we het labo van professor 
Diether Lambrechts (wetenschappelijk Grant 
2018 – fundamenteel onderzoek). 
De centrale vraag hier luidt: “Waarom reageren 
niet alle patiënten op immunotherapie?” 
Immunotherapie heeft immers voor een omwen-
teling gezorgd in de behandeling van kanker.  
Want àls de therapie werkt, betekent dit voor 
de meeste patiënten vele extra jaren en voor 
anderen zelfs genezing. Maar, de therapie  
werkt niet voor iedereen...

Een verrassing  
voor zieke kinderen
Elk jaar vinden er nog twee 
andere belangrijke en hart- 
verwarmende evenementen 
plaats: de Familiedag in  
ZOO Planckendael en het 
kinderkamp Tournesol. We 
moesten beide dit jaar jammer 
genoeg annuleren. Omdat ze 
bedoeld zijn voor zieke kinderen, 
is het risico te groot en we willen 
jonge patiënten zeker niet in 
gevaar brengen.

Maar, dat wil niet zeggen dat we 
zieke kinderen en jongeren dit 
jaar zijn vergeten! We bereiden 
een erg leuke verrassing voor 
hen voor. Het is nog iets te vroeg  
om hierover meer te vertellen, 
maar we houden u op de hoogte 
via onze sociale netwerken en 
www.kanker.be.

Shh...

Nieuwe campagne aan zee
Ons plan voor de zomer was de aandacht vestigen op de gevaren 
van de zon en hier dan specifieke doelgroepen bij betrekken, 
namelijk scholen en sportclubs. Ook hier hebben we onze plannen 
echter moeten herzien… Beide waren immers weken gesloten.  
We hebben onze zomercampagne dus aangepast en verschillende 
andere acties ondernomen.

LIFEGUARD

LIFEGUARD

LIFEGUARD

Zo voerden we aan de kust de campagne ‘Zonneslim aan zee’,  
in samenwerking met verzekeraar AXA en de Intercommunale 
Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). Redders hielpen 
kinderen en hun ouders de hele zomer lang om op een slimme 
en veilige manier te genieten van zon, zee en strand, zonder te 
verbranden, en tegelijk hun risico op huidkanker te verminderen.

Dinsdag 24 november van 19 tot 20 uur
In Gent geven we het woord aan professor  
Liv Veldeman (postdoctoraal mandaat 2020 – 
klinisch onderzoek). Zij zal het hebben over  
een nieuwe aanpak van radiotherapie bij  
borstkanker. Over haar onderzoek, motivatie  
en drijfveren leest u alvast meer in het  
interview met de drie laureaten van de  
klinische postdoctorale mandaten van 2020  
op pagina 10-12.

Benieuwd wat er met uw giften gebeurt? Zet een labobezoek in uw agenda! Inschrijven kan heel 
eenvoudig via www.kanker.be/labobezoeken2020. Misschien tot dan.

De kunst om zichzelf opnieuw uit te vinden

aan zee



8 | WWW.KANKER.BE

VINDEN

Klinisch onderzoek in 
de schijnwerpers

Wetenschappelijk onderzoek is de meest effectieve manier 
om kanker te bestrijden. Daarvan zijn we overtuigd en het 
is meteen ook dé reden waarom fundamenteel en klinisch 
onderzoek steunen al meer dan 30 jaar onze belangrijkste 
missie is, dankzij uw vrijgevigheid. Tekst: Patricia Servais, PhD & Sandra Gyles

Elke twee jaar lanceert Stichting tegen Kanker 
een oproep voor wetenschappelijke projecten 
richting Belgische universiteiten en ziekenhuizen. 
Als antwoord hierop ontvangen we zo’n 250 tot 
300 dossiers. Twee onafhankelijke weten-
schappelijke raden en internationale experts 
analyseren deze zorgvuldig. De projectselectie 
is gebaseerd op criteria zoals de wetenschap-
pelijke kwaliteit van het project, innovatieve 
aspecten, etc. Stichting tegen Kanker legt geen 
onderzoeksthema op. Hier drie voorbeelden van 
projecten die wij financieren, gericht op tumoren 
die in ons land veel voorkomen of waarvan het 
aantal nieuwe gevallen significant groeit.

 Nieuwe biomerkers  
      voor borstkanker
Borstkanker is in ons land de meest voor - 
komende kanker bij vrouwen. Ongeveer één 
vrouw op negen krijgt er voor haar 75ste mee 
te maken. Daarenboven staat België in de top 

Projectoproepen 

Hoewel de resultaten van fundamenteel onderzoek vaak moeilijk te voorspellen zijn, ligt het aan de basis 
van vooruitgang in de strijd tegen de kanker op lange termijn. Klinisch onderzoek is dan weer gericht op 
het verbeteren van diagnoses, behandelingen en de levenskwaliteit van de patiënt. 

In dit nummer zetten we klinisch onderzoek in de schijnwerpers. We tonen u op welke manier Stichting 
tegen Kanker dit type onderzoek steunt en wat de verwachte impact is voor patiënten. Projectoproepen

drie wereldwijd qua incidentie van borstkanker, 
zonder dat daar vandaag een duidelijke oorzaak 
voor is.

Het team van professor Vincent Bours (ULg) is op 
zoek naar nieuwe biomerkers die de respons op 
een behandeling kunnen voorspellen en dus een 
leidraad zijn om de beste behandelaanpak voor 
te stellen. Zo hoopt het team bij te dragen tot de 
ontwikkeling van een behandeling op maat van 
elke patiënte, in functie van objectieve biolo-
gische parameters.

 De respons op immunotherapie  
      bij melanomen
Melanoom is een bijzonder agressieve vorm van 
huidkanker. De laatste twee decennia is het een 
van de snelst stijgende vormen van kanker in 
België. Dit ondanks de vele preventiecampagnes. 
Overmatige blootstelling aan uv-stralen is 
namelijk een van de belangrijkste oorzaken.
Twee van de onderzoeksprojecten die Stichting 
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De klinische postdoctorale mandaten zijn een ondersteunings 
formule die Stichting tegen Kanker ontwikkelde om jonge 
arts-onderzoekers financieel te ondersteunen. Zij staan immers 
vaak voor een moeilijke keuze: of ze wijden zich fulltime aan 
onderzoek, of aan hun klinische activiteiten. Beide combineren, 
is zonder een mandaat quasi onmogelijk. En dat is jammer, 
aangezien arts-onderzoekers een cruciale en onmisbare schakel 
zijn tussen het laboratorium en het bed van de patiënt.

Concreet dekt een klinisch postdoctoraal mandaat van Stichting 
tegen Kanker 50% van de salariskost van de arts-onderzoeker, 
voor de tijd die hij of zij besteedt aan onderzoek. Een onafhanke-
lijke wetenschappelijke raad evalueert alle ingediende dossiers. 
De resultaten maken we jaarlijks in juli bekend. Het bereiken van 
belangrijke doorbraken in de oncologie duurt vaak jaren. Daarom 
kent Stichting tegen Kanker de mandaten toe voor een periode 
van vijf jaar en kan een mandaat éénmaal worden hernieuwd voor 
eenzelfde periode, na een grondige analyse van de resultaten die 
tijdens de eerste termijn zijn behaald. Met enige trots stellen we 
u de twee laureaten voor die Stichting tegen Kanker sinds 2014 
steunt, namelijk Thomas Tousseyn (UZ Leuven) en Jo Caers (ULg). 
Het mandaat van deze twee arts-onderzoekers werd in 2019 voor 
vijf jaar verlengd. We vroegen hen wat tien jaar ondersteuning 
voor hen betekent.

Klinische postdoctorale mandatentegen Kanker steunt zijn gericht op 
een betere selectie van patiënten 
die mogelijk baat hebben bij 
immuno therapie. Het team van 
Bart Neyns (VUB) bestudeert 
specifieke mutaties in de tumor 
die de respons op immunothera-
pieën voorspellen. Het team van 
Vicky Cavaliers (VUB) ontwikkelt 
een nieuwe diagnostische test om 
tumoren te identificeren die drager 
zijn van een bepaald eiwit, zodat 
oncologen een betere inschatting 
kunnen maken van de meest 
geschikte therapie voor elke  
individuele patiënt.  

 Behandelopties voor  
      pancreaskanker
Pancreaskanker is een zeer gecom-
pliceerde kanker, waar maar weinig 
behandelingen tegen opgewassen 
zijn. Daardoor is momenteel 
slechts één op tien patiënten vijf 
jaar na de diagnose nog in leven. 
We verwachten dat pancreas-
kanker over tien jaar een van de 
drie dodelijkste kankers is.

Jean-Luc Van Laethem (ULB) en 
Ilse Rooman (VUB) bundelen de 
krachten om de mechanismen 
achter de ontwikkeling van  
pancreaskanker beter te begrijpen. 
Het doel van hun onderzoek is 
een genealogische stamboom van 
pancreaskankers creëren, door ze 
te groeperen in duidelijk identifi-
ceerbare families en subgroepen. 
Dit maakt uiteindelijk een meer 
gepersonaliseerde behandeling 
mogelijk, gebaseerd op speci-
fieke biologische en moleculaire 
kenmerken.

Dr. Thomas Tousseyn

Ik sta met één been in de kliniek en het andere 
in het onderzoeks laboratorium, waardoor ik 
onderzoeks bevindingen snel kan toepassen in de 
dagelijkse diagnostiek bij patiënten. 
De verlenging van mijn mandaat is een unieke kans 
om voldoende tijd vrij te maken en beide taken op  
elkaar af te stemmen. Daar ben ik Stichting tegen 
Kanker zeer dankbaar voor.

Dr. Jo Caers

Onderzoek en klinisch werk combineren, 
maakt het makkelijker om de juiste vragen 
te stellen om behandelingen te verbeteren. 
Dagelijks patiënten zien, confronteert je 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 motivator.
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We interviewden de drie 
laureaten van de klinische 
postdoctorale mandaten van 
2020 om meer te weten te 
komen over hun drijfveren, 
verwachtingen en motivatie. 

Wat motiveerde u om een 
aanvraag in te dienen voor  
een klinisch mandaat?
Maarten Albersen: “De 
beperkte perspectieven voor 
patiënten met gevorderde 
peniskanker! In chirurgische 
disciplines is het moeilijk om 
– naast de al goed gevulde 
dagtaak – aan onderzoek te 
doen, laat staan te leiden. Het 
verkrijgen van toegewijde 
onderzoekstijd geeft mij de 
vrijheid om duidelijke grenzen 
te stellen en de toegewezen 
tijd daadwerkelijk te gebruiken 
voor onderzoek.”

Laurence Buisseret: “In 2017 
verdedigde ik mijn proefschrift 
rond immuniteit bij borstkanker. 
Vervolgens hebben we twee 
klinische onderzoeken gelan-
ceerd, waar ik ondertussen 
twee jaar op werk. Aangezien 
het heel wat tijd kost om onze 
verschillende onderzoeks- 
hypothesen en -ideeën te 
testen, is dit klinisch mandaat 
van Stichting tegen Kanker 
zeer welkom.”

VINDEN

Patiënten met gevorderde peniskanker hebben weinig mogelijkheden om 
werkelijk iets te veranderen aan het ziektebeloop en de kans op uitzaaiingen. 

Voor prof. dr. Maarten Albersen is dit dagelijks onderwerp van frustratie. 
Vandaar zijn drang om naast zijn klinische activiteiten tijd te willen besteden 

aan wetenschappelijk onderzoek.

PROF. DR. MAARTEN ALBERSEN    
UZ LEUVEN / KU LEUVEN

Ik wil patiënten met 
gevorderde peniskanker 
betere perspectieven 
kunnen bieden.

Liv Veldeman: “Ik besef dat ik 
heel graag aan wetenschap doe 
en dat onderzoek een weg is 
die ik verder wil inslaan, naast 
de klinische praktijk. Het is 
natuurlijk fantastisch dat een 
klinisch mandaat de combinatie 
van beide mogelijk maakt: het 
patiëntencontact én de weten-
schap.  
Ik haal heel wat voldoening uit 
het feit dat ik ook op dat vlak 
iets kan betekenen.”

Waarom sprong uw aanvraag 
boven andere uit, denkt u?
L.B.: “Dat is een lastige vraag! 
Ik denk dat mijn profiel redelijk 
goed aansluit bij de doelstel-
lingen en mogelijkheden van dit 
mandaat. Het staat me op het 
lijf geschreven, zeg maar. En 
hetzelfde geldt voor ons onder-
zoeksproject.”

L.V.: “Ik heb al een keer een 
klinisch mandaat gehad en heb 
in het verleden ook al een aantal 
dingen bereikt. Daardoor zijn 
er heel wat onderzoekslijnen 
lopende en heb ik reeds een 
onderzoeksteam rond mij. Dit 
maakt het aannemelijker dat 
dit project gaat slagen. Daarbij 
komt dat ik echt 100% achter dit 
project sta. Het is heel klinisch 
gericht en kan op korte termijn 
veel voordeel opleveren.”

M.A.: “Ik denk dat de 
zeldzaamheid van peniskanker, 
de frustratie omwille van de 
beperkte behandelopties en 
het hoge sterftecijfer zeker 
een rol spelen. Gezien onze 
kennis wetenschappelijk gezien 
eigenlijk nog maar in de kinder-
schoenen staat, kunnen we met 
gestandaardiseerde onderzoeks-

Interview met de drie nieuwe laureaten van  
de klinische postdoctorale mandaten



SAMEN TEGEN KANKER | SEPTEMBER 2020 | 11

technieken en een relatief beperkt budget grote 
stappen zetten.”

Wat betekent dit klinisch mandaat voor  
u persoonlijk?
L.V.: “In normale omstandigheden, binnen een 
klassieke structuur en zonder klinisch mandaat, 
is het echt heel moeilijk om een deel van de 
klinische taken aan iemand anders te geven 
en meer tijd te krijgen voor wetenschappelijk 
onderzoek. Dit mandaat garandeert dat er  
financiering is om dit probleem op te lossen.”

M.A.: “Ik ben zeer erkentelijk dat Stichting tegen 
Kanker het belang van ons onderzoek onder-
schrijft. Voor mij betekent dit dat er veel tijd 
beschikbaar is om doctoraatsstudenten beter te 
kunnen begeleiden en de verschillende aspecten 
van het onderzoek goed met elkaar te aligneren. 
Dit verhoogt de kansen op succes.”

L.B.: “Het werkt in elk geval zeer motiverend. 
De financiering is een welkome stimulans om 
dit project – waar ik al twee jaar aan werk – te 
kunnen voortzetten. Het halftijds mandaat geldt 
voor een periode van vijf jaar. Dat biedt perspec-
tieven en is ook een hele opluchting, aangezien 
ik weet dat ik nu de tijd heb om mijn plannen te 
realiseren.”

En wat betekent het voor de vooruitgang  
in kankeronderzoek?
M.A.: “Als we het onderzoek kunnen afronden 
zoals het beschreven is, weten we binnen dit 
en vijf jaar veel meer over peniskanker en de 
potentiële rol van immunotherapie en geperso-
naliseerde behandelingen. Hopelijk levert dit het 
preklinisch bewijs op om klinische studies op 
te zetten en de ongunstige prognose voor veel 
patiënten te kunnen verbeteren.”

L.B.: “We willen immunotherapie bij borstkanker 
verbeteren en er meer patiënten van laten profi-
teren. Momenteel werken we aan klinische onder-
zoeken om de nieuwe therapeutische strategieën 
te evalueren die voortvloeien uit ons onder-
zoekswerk. We gaan dus zeer snel van ontdek-
kingen in het labo naar klinische toepassingen 
waar onze patiënten direct baat bij hebben.”

Prof. dr. Liv Veldeman buigt zich dagelijks over radio-
therapie bij borstkanker, als clinicus én als onderzoekster. 

De tijd, het geld en de inspanningen die nodig waren om de 
eerste successen te zien van haar onderzoek, heeft haar 

twee inzichten bijgebracht: dat ze wetenschap en klinische 
praktijk graag combineert, én dat dit zonder een  

klinisch mandaat zeer moeilijk is.

PROF. DR. LIV VELDEMAN   
UZ GENT / U GENT

Het doel van ons 
onderzoek? Een 
betere uitkomst 
op het vlak van 
tumorcontrole, 
bijwerkingen én 
levenskwaliteit.

L.V.: “Het doel van het project is de uitkomst van 
kankerpatiënten verbeteren na radiotherapie 
en dat zowel op het vlak van tumorcontrole als 
qua bijwerkingen en levenskwaliteit. Zonder 
dit mandaat heb ik weinig tijd voor onderzoek, 
waardoor we steeds maar een bepaald aspect 
kunnen uitdiepen, terwijl we nu een grotere scope 
kunnen aanpakken en dus veel sneller stappen 
maken.”

Bevalt de rol van arts-onderzoeker?  
Hoe vindt u het evenwicht?
L.B.: “Ik koos voor geneeskunde om iets te 
betekenen voor patiënten. Het contact met hen 
is erg belangrijk voor mij. Onderzoek heeft dan 
weer die optimistische en opwindende kant, dat 
je nieuwe dingen ontdekt en belangrijke stappen 
maakt. Door beide rollen te combineren, vind ik 
een soort psychologisch evenwicht, zonder dat ik 
de realiteit, aan het bed van de patiënt, hoef los  
te laten.”
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M.A.: “De rol bevalt mij prima. Doordat ik klinische 
activiteiten en onderzoekstijd beter kan aflijnen, 
kan ik doctoraatsstudenten beter begeleiden, ben  
ik beter op de hoogte en verloopt de coördinatie 
veel vlotter. Ik hoef ook minder tijd uit te trekken  
’s avonds en in het weekend om klinische of  
academische taken in te halen. Hierdoor is mijn 
werk-levensbalans een stuk aangenamer.”

L.V.: “In het begin heb ik daar best mee gewor-
steld. Je moet echt de grens leren trekken. Wat 
uiteindelijk werkte, is dat ik op mijn ‘wetenschap-
pelijke dagen’ de telefoon niet meer opneem. 
Er is een vaste collega en daar kan men voor 
problemen bij terecht. Het heeft enkele maanden 
geduurd voor ik ook echt bijna niet meer werd 
gestoord, maar nu weet iedereen dit.”

Zijn er nog andere zaken nodig om deze  
doelstellingen te kunnen invullen? 
M.A.: “Uiteraard. We hebben lokale, nationale 
en internationale samenwerkingen opgezet. Dit 

Dr. Laurence Buisseret is een jonge 
arts en onderzoekster die beide rollen 
enthousiast combineert. Haar studie 

naar nieuwe biomerkers brengt in 
kaart welke borstkankers waarschijnlijk 

beter reageren op immunotherapie. 
Dit opent de weg naar nieuwe 
behandelingsmogelijkheden.

DR. LAURENCE BUISSERET   
JULES BORDET INSTITUUT

soort samenwerkingen zijn vitaal voor het slagen 
van het project. Ook heel belangrijk: we toetsen 
ons onderzoek continu af aan de mening van 
onze patiënten en een patiëntenplatform voor 
zeldzame ziekten. Wat we nog nodig hebben? 
Meer werkingsbudget… Hiervoor zijn aanvragen 
lopende.”

L.V.: “Het klinisch mandaat is één aspect. Het 
zorgt ervoor dat ik op mijn onderzoeksdagen 
afstand kan nemen van klinische taken. Maar 
natuurlijk is het belangrijk om andere financiering 
te vinden voor dit project, voor doctoraats- 
studenten, studieverpleegkundigen, werkings-
kosten… De middelen die nodig zijn voor 
onderzoek zijn aanzienlijk en, niet onbelangrijk, 
nodig voor langere termijn.”

We willen nagaan 
welke borstkankers 
waarschijnlijk 
beter reageren op 
immunotherapie.

Lees de volledige versie van de drie inter-
views op www.kanker.be/onderzoekers.

Willen we een verschil kunnen maken in de strijd tegen kanker, dan 
hebben we daar de middelen voor nodig. Om kankeronderzoek en 
onderzoekers te steunen.  
Wilt u mee een verschil maken?  
Dat kan via een gift aan Stichting tegen Kanker via rekeningnummer: 
BE45 0000 0000 8989 (BIC: BPOTBEB1),  
met als referentie STK11078
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INFORMEREN

UW GIFT IS  
DIT JAAR 
MEER WAARD
In 2020 zijn giften voor 60% 
in plaats van 45% aftrekbaar

Goed nieuws! In 2020 stijgt de 
belastingaftrek voor uw giften aan 
Stichting tegen Kanker uitzon-
derlijk naar 60%. Dit betekent 
concreet dat u van een gift van 
€ 100 dat jaar maar liefst € 60 
recupereert. Zo geeft u de strijd 
tegen kanker een extra boost!

DIENST DONATEURS
Meer dan een dienst, mensen met een hart van goud!

Benoit Koerperich 
Algemeen directeur van  
Stichting tegen Kanker

De verhoging van de fiscale 
aftrekbaarheid voor giften van 
45% naar 60% is een mooie 
kans voor de strijd tegen kanker, 
zonder dat onze donateurs het 
in hun portemonnee voelen. 
Goed nieuws voor u, ons en de 
onderzoekers, want zo kunnen 
we samen meer levens redden.

60%
aftrekbaar

Er zijn zo van die mensen 
die hun stempel drukken  
op de diensten van 
Stichting tegen Kanker. 
Lieve Verhaegen en  
Claudia Minchella bijvoor- 
beeld, die respectievelijk  
de Nederlandstalige en  
Franstalige Dienst Donateurs  
verzorgen. Beiden beant-
woorden al 30 jaar (!) alle 
vragen over steun aan de 
strijd tegen kanker. Wij 
wensen Lieve en Claudia 
een hartelijke professionele 
verjaardag! 

Lieve, kan je onze lezers vertellen hoe je dag bij  
Stichting tegen Kanker eruitziet?
“Wel, we zijn echte multitaskers! De lijst van wat we op een 
dag zoal doen, is lang. Maar het belangrijkste is dat we 
donateurs een antwoord geven op hun vragen, wat die ook 
moge zijn. Vragen over een schenking, een fiscaal attest... 
of iets anders.”

Dus als ik een vraag heb over een gift kan ik gewoon 
contact opnemen? 
“Absoluut. We zijn makkelijk bereikbaar per e-mail 
donateurs@stichtingtegenkanker.be of via telefoon  
02 733 68 68. Vragen over legaten geef ik door aan mijn 
collega Greta Van Der Gracht. Het doet ons altijd een 
plezier als we iemand kunnen helpen en beantwoorden 
vragen graag! Geloof me, na 30 jaar, hebben we er al heel 
wat gehad!”

Lieve, bedankt voor de uitleg en… doe zo voort!
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Dichtbij, 
ondanks de afstand

Zes maanden zijn er ondertussen verstreken sinds het begin van de gezondheidscrisis. 
Zes maanden waarin we zoveel emoties de revue zagen passeren... En helaas is het 

nog niet voorbij. Ook in deze moeilijke periode staat Stichting tegen Kanker klaar met 
advies, een luisterend oor en een reikende hand, om patiënten en naasten te helpen. 

Onze afdeling ‘Legaten’ is hierop geen uitzondering.

Hoe kunnen we u een antwoord bieden op uw 
bezorgdheden omtrent uw laatste wensen? Hoe 
kunnen we u van dichtbij adviseren, ondanks 
de afstand? Dat is de uitdaging die we zijn 
aangegaan. We ontvingen veel telefoontjes en 
veel steunbetuigingen voor onze aanpak. Bedankt 
daarvoor. Wederom zijn uw reacties de getuige 
van uw enorme vrijgevigheid. 

Een belangrijke vraag die in veel gesprekken naar 
voren kwam, had te maken met uw bezorgdheid 
over het ‘na’. Sommigen proberen hun zaken 
op orde te krijgen door zich persoonlijke vragen 
te stellen, zoals: ‘Wat gebeurt er als ik er niet 
meer ben?’, ‘Wat met de spullen waar ik emoti-
onele waarde aan hecht?’, ‘Wie gaat er voor mijn 
huisdier zorgen?’

Tekst:  Margaux Devillers

✂

Om dit soort vragen op een serene manier 
te kunnen beantwoorden en een klare kijk te 
krijgen op uw nalatenschap, hebben we ‘Mijn 
Nalatenschat’ voor u klaarliggen. Dit handige 
werkboek biedt u de nodige handvaten om de 
juiste vragen te stellen en na te denken over 
uw dierbare bezittingen en laatste wensen. Het 
nodigt u ook uit om het boek (in willekeurige 
volgorde) pagina per pagina in te vullen, zodat 
u deze belangrijke informatie kunt delen met de 
mensen om u heen.

Goed nieuws: ‘Mijn Nalatenschat’ is gratis. Wilt u 
het boek bestellen? Stuur onderstaand antwoord-
formulier naar ons terug of vraag een exemplaar 
aan per e-mail of via telefoon. 

Ontvang ‘Mijn Nalatenschat’
Stuur dit antwoordformulier terug naar Stichting tegen Kanker, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel.
Dit verzoek is geheel vrijblijvend.

❏ Stuur mij het boek ‘Mijn Nalatenschat’
❏ Ik wil meer informatie over legaten. Contacteer mij a.u.b.

Naam: ............................................................................................................   Voornaam: ..................................................................................

Straat: .............................................................................................................................................................................. Nr: ...........    Bus: ..........

Postcode: ..........................  Stad: ...........................................................................................................................................................................

Telefoon: ...........................................................   E-mail: .......................................................................................................................................

❏ Ja, Stichting tegen Kanker mag mijn e-mailadres gebruiken om mij op de hoogte te houden van  
      haar activiteiten.

Stichting tegen Kanker verzamelt deze persoonsgegevens om u indien gewenst op de hoogte te houden van haar activiteiten. Ons volledig  
gegevensbeschermingsbeleid is beschikbaar via www.kanker.be/privacy-policy of kunnen we op eenvoudig verzoek per post naar u sturen.

INFORMEREN
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Gezien de hoogdringendheid besloot het 
RIZIV in het begin van de coronacrisis artsen 
tijdelijk te machtigen om een vergoeding van 
€ 20 te vragen voor teleconsultaties. Dit om 
mensen die mogelijk besmet zijn met het 
coronavirus op afstand te kunnen triëren 
en om de continuïteit van zorg voor andere 
patiënten te kunnen garanderen. In beide 
gevallen ging de factuur rechtstreeks naar 
de derde betaler: de patiënt moest dus zelf 
niets betalen. 

In tegenstelling tot bv. Frankrijk is er in 
België nog geen algemeen financierings-
model voor teleconsultaties. Nochtans 
vonden er tijdens de eerste fase van de 
gezondheidscrisis maar liefst 3,5 miljoen 
teleconsultaties plaats! Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block 
wil teleconsultaties daarom een blijvende 
plaats geven in de zorg. Wedden dat deze 
noodgedwongen boost van teleconsultaties 
gevolgen zal hebben voor de toekomst?!

Juridische 
informatie

3,5 miljoen  
consultaties  
op afstand!
Teleconsultaties zijn doktersraad-
plegingen op afstand, via telefoon of 
videobellen. De overheid raadde deze 
innovatieve manier van communiceren 
tijdens de lockdown aan. Het initiatief 
werd meteen omarmt en kent een hoge 
vlucht. In België bestaat er echter nog 
geen regelgevend kader voor.

Tekst:  Chantal Goossens

Heeft u vragen over uw erfenis, hulp 
nodig met het werkboek of wilt u meer 
weten over het nalaten van een legaat 
aan Stichting tegen Kanker?  
Contacteer ons gerust!

Greta Van Der Gracht

Tel.: 02/734 37 15 
E-mail: 
gvandergracht@stichtingtegenkanker.be

‘Mijn Nalatenschat’ is 
een hulpmiddel om de 
bezittingen en wensen 
die u belangrijk vindt 
op te lijsten en de 
bestemming ervan te 
bepalen. Uw wensen 
officieel vastleggen, 
doet u in een testament. 
Dit kunt u samen met 
uw notaris doen en het 
document vervolgens 
laten registreren. 

Belangrijk!
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In 2019 besteedde 
Stichting tegen Kanker 

in totaal  
€ 32 436 013

aan de financiering van 
de Grants, informatie-

verstrekking en  
gezondheidspromotie

Elk jaar publiceert Stichting tegen 
Kanker haar jaarverslag. Het 
Jaarverslag 2019 is sinds deze 
zomer beschikbaar via  
www.kanker.be/jaarverslag.

In 2019 vierden we een mijlpaal:  
30 jaar financiering van weten-
schappelijk onderzoek door Stichting  
tegen Kanker. Ongeveer 57% van 
alle giften werd vorig jaar gebruikt 
om onderzoeks projecten die kanker 
terugdringen te financieren. Dit is 
een van onze beloftes, namelijk dat 
ten minste de helft van de ingeza-
melde fondsen bestemd is voor 
onderzoekers.

Daarnaast is uiteraard het welzijn 
van zieken erg belangrijk. Zo konden  
meer dan 30 000 patiënten genieten  
van welzijnszorgen via structuren 
die Stichting tegen Kanker financiert.

Dit alles is alleen maar mogelijk 
dankzij de vrijgevige steun van 
onze donateurs! Een warme dank 
daarvoor.

Elk jaar willen we meer en beter 
doen: wetenschappelijke onder-
zoeksprojecten een extra boost 
geven, meer patiënten onder-
steunen, onze acties bekend 
maken bij een nog breder publiek, 
al uw vragen beantwoorden, een 
luisterend oor bieden, maar ook 
individueel preventief gedrag 
aanmoedigen zodat in de toekomst 
steeds minder mensen de confron-
tatie met kanker hoeven aan 
te gaan. Samen, van hoop naar 
overwinning.

Daarom hebben we elk jaar de steun 
van onze donateurs nodig. In de 
strijd tegen kanker telt elke euro.

2019  
in cijfers

8,19% ANDERE  
(SUBSIDIES, 
SPONSORING,...)

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

57,14%

SOCIALE HULP

12,47%

INFORMATIE EN 
GEZONDHEIDSPROMOTIE 

17,52%

FONDSENWERVING

11,84%

ADMINISTRATIEVE 
KOSTEN

1,03%

49,69% 
LEGATEN 

42,12% 
GIFTEN

In 2019 ontving  
Stichting tegen Kanker  

€ 36 503 570 
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atteints d’un cancer ont pu oublier 
un temps la maladie soit au Camp 
Tournesol, soit à la Journée des 
Familles, organisées par la  
Fondation contre le Cancer

286 kinderen

Reële impact voor 
patiënten in 2019

In beweging! Informatie

genoten van op maat zorg binnen 
structuren gefinancierd door 

Stichting tegen Kanker.

30 100 patiënten

konden in 2019 rekenen op 
 financiële steun van  

Stichting tegen Kanker,  
voor een totaalbedrag van

143 welzijnsprojecten

¤ 4 201 111 

kregen financiële steun van 
Stichting tegen Kanker  

in kader van  
de Levensloop Grants.

69 lokale projecten

ontvingen financiële hulp van  
Stichting tegen Kanker om  

kosten gelinkt aan hun behandeling  
te helpen dekken.

799 patiënten

ontvingen samen 
24 projecten

¤ 1 701 669   
in kader van de Grants Fysieke 

Activiteit, opdat patiënten 
 in beweging blijven  
tijdens en na kanker.

met kanker konden
de ziekte even vergeten 

tijdens kinderkamp Tournesol  
of de Familiedag, georganiseerd 

door Stichting tegen Kanker.

75 117 4 356 769   
unieke bezoekerspersonen namen deel aan een  

van de 28 Levenslopen van  
Stichting tegen Kanker, georganiseerd 
doorheen het hele land.

raadpleegden de website van 
Stichting tegen Kanker  
voor betrouwbare 
informatie over  
de ziekte.
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Jaar na jaar bewijst de rookenquête van Stichting tegen Kanker dat de Belgische 
bevolking gewonnen is voor meer maatregelen tegen roken. Toch rookt volgens 
de meest recente gezondheidsenquête van Sciensano nog steeds 19% van onze 
landgenoten. Dit zonder twijfel mede door slimme trucs van de tabaksindustrie, 

zoals mentholsigaretten, die gezonder lijken, maar even slecht zijn.  
Tijd voor ons om nog luider en duidelijker aan de alarmbel te trekken.

Een rookvrije generatie 
is geen utopie!

Tekst: Sandra Gyles

HANDELEN

Sinds 20 mei 2020 is de verkoop van menthol-
sigaretten in de hele EU verboden. Menthol was 
jarenlang een van de meest gebruikte tabaks-
additieven ter wereld. Deze smaak maakt tabaks-
producten immers ‘aangenamer’ en verleidt 
vooral jongvolwassenen en vrouwen om (meer) te 
gaan roken. Nochtans zijn tabaksproducten met 
menthol niet minder schadelijk. Integendeel. Het 
gevaar voor afhankelijkheid neemt toe. Menthol 
‘verdooft’ de keel, waardoor men al snel meer 
gaat roken. En veel rokers inhaleren tabaks-
producten met menthol dieper. Het verbod is  
dus absoluut een welkome stap voorwaarts in  
de strijd tegen roken. 

Nog steeds een verleidmiddel
Net zoals het totaalverbod op tabaksreclame  
vanaf januari 2021 moet het verbod op menthol-
aroma’s jongeren ervan weerhouden om te roken. 
De nieuwe wet is momenteel echter alleen van 
toepassing op sigaretten en roltabak. Hierdoor 
zijn er nog steeds achterpoortjes voor de tabaks-
industrie om menthol (en andere verslavende 
additieven) alsnog als verleidmiddel in te zetten. 
“De huidige wetgeving is niet sluitend genoeg om 
de verkoop van verhitte tabak of cigarillo’s met 
mentholsmaak te voorkomen”, vertelt Suzanne 
Gabriels, tabaksexperte bij Stichting tegen 
Kanker. “We vrezen ervoor dat fans van menthol-
sigaretten naar andere tabaksproducten zullen 
grijpen.” Om dit tegen te gaan, voert Stichting 
tegen Kanker op verschillende terreinen actie.

Stoppen met roken.  
Samen lukt het!

Roep om uitbreiding nieuwe wet
Richting beleidsmakers ijvert Stichting tegen 
Kanker voor de uitbreiding van het menthol-
verbod naar verhitte tabak en cigarillo’s. Suzanne 
Gabriels: “In verschillende landen verkoopt men 
in trendy winkels elektronische toestellen waar 
je zogenaamde ‘heatsticks’ in kan steken, die de 
tabak verhitten, maar niet verbranden. In België 
is de wetgeving voor dit soort nieuwe tabaks-
producten gelukkig vrij streng, wat de introductie 
bemoeilijkt, maar niet onmogelijk maakt. Enkel 
door actie te ondernemen, blijven we de tabaks-
industrie een stap voor.” Daartoe maakte Suzanne 
Gabriels deel uit van de expertengroep binnen de 
Hoge Gezondheidsraad, die op 5 juni 2020 een 
wetenschappelijk advies over verhitte tabaks-
producten presenteerde. “In dit advies, dat beleids-
makers moet ondersteunen, werd geconcludeerd 
dat het gebruik van verhitte tabak niet mag aan - 
gemoedigd worden, ook niet door een gunstigere 
fiscale behandeling van deze producten, waar de 
tabaksindustrie erg op aast, om zo hun gigantische 
winsten voor de toekomst veilig te stellen.”
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Trek in munt?
Rechtstreeks richting rokers voert Stichting tegen Kanker een 
sociale netwerkcampagne die hen aanmoedigt om definitief 
afscheid te nemen van mentholsigaretten. Onder het motto 
‘Behoud de munt, niet de nicotine’ stellen we verschillende 
gezonde muntdrankjes en -gerechten voor die de drang naar munt 
als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. Koude muntthee bijvoor-
beeld, munt-komkommergazpacho, een virgin (alcoholvrije) mojito 
van aardbei en munt of – waarom niet – koude munt-erwtensoep. 
De sterke drang om te roken dooft immers uit als het je lukt om 
enkele minuten te wachten. Muntrecepten kunnen met name 
rokers van mentholsigaretten helpen om toe te geven aan hun 
‘trek’… aan de hand van een heerlijk drankje of een frisse soep, in 
plaats van een sigaret. Uiteraard staat Tabakstop, de gratis dienst 
van Stichting tegen Kanker, aan de zijde van rokers om hen te 
helpen met stoppen.

Meer weten?

Met de steun van de overheden.

Snij drie aardbeien in 
kwartjes en een limoen in 

kleine blokjes. Doe het fruit 
in een glas, samen met 

vijf muntblaadjes en een 
theelepel rietsuiker. Plet 
alles met een stamper en 
voeg ijsblokjes toe. Giet er  
10 cl spuitwater bij en werk 
af met een schijfje aardbei 

en enkele muntblaadjes.

Een heerlijk  Een heerlijk  
fris drankje:  fris drankje:  
virgin mojito  virgin mojito  
aardbei-muntaardbei-munt

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving, waar Stichting 
tegen Kanker oprichter van is, publiceerde naar aanleiding 
van Werelddag zonder tabak op 31 mei een persbericht en 
een opiniestuk. Dit middenin de coronacrisis, die het belang 
van een goede gezondheid en antitabaksmaatregelen eens 
te meer benadrukte. Voor rokers is er naast ‘handen wassen, 
afstand houden, een masker gebruiken en thuisblijven’, 
immers nog een belangrijke preventiemaatregel: stoppen 
met roken. Maar dat blijkt een pak minder evident. Uit de 
COVID-19-cijfers van Sciensano weten we dat 37% van de 
rokers sinds 13 maart (de lockdown) juist meer is gaan roken!

Het is belangrijk dat we rokers niet in de kou laten staan en 
ons richten op toekomstige generaties. Daarom stuurde de 
Alliantie begin juli een nota aan de regeringsonderhande-
laars met de vraag om het principe van Generatie Rookvrij in 
het federale regeerakkoord op te nemen. Het is de ambitie 
van de Alliantie om tegen 2037 het aantal rokers ouder dan 
15 jaar onder de 5% te doen dalen en bij jongeren terug 
te dringen tot 0%. Om deze eerste rookvrije generatie 
waar te maken, is het cruciaal dat de federale en regionale 
regeringen samen werk maken van een ambitieus antita-
baksplan, dat een streng accijnsbeleid vooropstelt, gekoppeld 
aan laagdrempelige en kwalitatieve 
rookstophulp, iets waar Stichting tegen 
Kanker met Tabakstop al jaren voor in  
de bres springt.

“Ambitieus antitabaksplan nodig!”
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Een wandelaar met een groot hart 
De 16-jarige Michel Janssens heeft een hart voor 
kankeronderzoek. In 2018 liet hij zich sponsoren 
voor een wandeling van formaat naar Santiago de 
Compostela, een tocht van 3000 kilometer. Dit jaar 
wilde hij opnieuw op pad, naar Monte Sant’Angelo  
in Italië. Maar het coronavirus gooide roet in het 
eten. En dus besloot Michel zijn eigen ‘achtertuin’  
te verkennen.

Op 1 juli 2020 vertrok hij met zijn rugzak vanuit 
Lessen, in Henegouwen, en stapte 40 dagen door 
Picardisch Wallonië, voornamelijk via langeafstands- 
paden, aan een gemiddelde van 30 kilometer per dag. 
Al wandelend hoopt 
Michel Janssens  
€ 5000 in te zamelen 
ten voordele van 
Stichting tegen  
Kanker. Bedankt en 
duimen omhoog  
voor dit fantastisch 
wandel resultaat!

Bike for the Life solo dit jaar! 
De sportieve Thibaut Hubert is zich zeer bewust 
van de kankerproblematiek. Vandaar dat hij al sinds 
2013 de schouders zet onder Bike for the Life, een 
fietsevent bedoeld om fondsen in te zamelen voor 
Stichting tegen Kanker. Toen hij in 2016 zelf kanker 
kreeg, was dit voor hem een reden te meer om 
zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. “In 2013 
vertrokken we met ongeveer twintig deelnemers. 
Vorig jaar fietsten er meer dan 800 sportieve-
lingen mee! Samen hebben we meer dan € 3000 
opgehaald.” Deze Bike for the Life-uitdaging 
gaat Thibaut normaal aan in groep. Omwille van 
de maatregelen in verband met het coronavirus 
besloot Thibaut Hubert de uitdaging alleen aan 
te gaan. Op 12 juli legde hij de 110 kilometer lange 
afstand af van zijn woonplaats in Thuin naar het 
UCL ziekenhuis in Mont-Godinne en terug. Hij liet 
zich hiervoor sponseren en haalde zo € 2500 op 
voor Stichting tegen Kanker. Een fantastische 
prestatie van Thibaut en zijn team. We kijken al uit 
naar de editie van volgend jaar. 

MOBILISEREN

Regionieuws

https://bikeforthelife.wordpress.com 

Naar school met Bednet  
Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en 
jongeren van thuis uit live de les kunnen 
volgen in hun eigen klas. Zo blijven ze mee 
met de leerstof en houden ze contact met hun 
vrienden. Bednet kan aangevraagd worden 
voor leerlingen die afwezig zijn door ziekte, een 
operatie, ongeval of moederschapsverlof. Zowel 
kleuters vanaf vijf jaar als kinderen uit het lager 
en secundair onderwijs kunnen er gebruik van 
maken. Het materiaal 
en de begeleiding zijn 
volledig gratis voor de 
school en voor het  
gezin, zo lang het  
kind het nodig  
heeft.

www.bednet.be 
www.facebook.com/bednet
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Het uitstellen van alle Levensloopevenementen tot volgend jaar was een moeilijke 
beslissing, maar de enige mogelijke in dit Covid-19 jaar. We hadden echter niet 
durven hopen op de fantastische energie van de Levensloopvrijwilligers. Het 
uitstel was nog maar net aangekondigd of een aantal vrijwilligers stelde al een 
alternatief voor het najaar voor. Stichting tegen Kanker besloot het idee te volgen. 
En zo groeide een klein idee uit tot een groot idee: de Tour of Hope 2020.

Tour of Hope 2020
In beweging tegen kanker!

Tekst: Sylvestre De Jaegher & Sandra Gyles
“De gezondheid van iedereen komt op de eerste plaats. Maar 
stilzitten, was ook geen optie”, zegt Danny Vandeweyer, die de 
afgelopen zeven jaar Levensloop Tessenderlo heeft voorgezeten.  
“In 2010 stierf mijn nicht aan kanker. Toen haar man Serge me 
vroeg om een evenement te organiseren om de ziekte te helpen 
bestrijden, heb ik geen seconde geaarzeld. Dat werd in eerste 
instantie Ven2-4 Cancer. In 2014 besloten we ook een Levensloop 
te starten in Tessenderlo, dat dit jaar voor de zevende keer zou 
plaatsvinden.”

Bij de aankondiging van het uitstel van alle Levensloopevenementen 
stelde Danny voor om de Levensloopgemeenschap van Tessenderlo 
te mobiliseren om zoveel mogelijk te bewegen gedurende een 
bepaalde periode. Andere comités waren al snel enthousiast 
over het idee en Stichting tegen Kanker besloot er een nationaal 
evenement van te maken voor alle Levenslopen en hun respectie-
velijke gemeenschappen. 

Alle Levenslopen sloten zich aan bij Tour of Hope en ‘hop’ het 
was vertrokken. Deze nieuwe baby krijgt elke dag vorm naarmate 
we dichter bij de startdatum komen: 1 oktober. Comités, teams, 
Vechters, sponsors, gemeenschappen, kortom: iedereen wordt 
uitgenodigd om deel te nemen aan de eerste Tour of Hope door te 
bewegen, te lopen of te fietsen, en fondsen te werven voor de strijd 
tegen kanker.

Volgens Benoit Koerperich, algemeen directeur van Stichting tegen 
Kanker, “is dit een kans om de hele gemeenschap, en de Vechters 
in het bijzonder, die het in het kader van Covid-19 opnieuw zwaar te 
verduren hebben, te laten zien dat Stichting tegen Kanker hen niet 
in de steek laat en dat Levensloop niet in een winterslaap is. Alle 
troepen zijn gemobiliseerd om aan te sluiten bij Tour of Hope.” 

Het motto is ‘bewegen’, volgens je eigen mogelijkheden, zoals je 
kunt. Alleen of in groep, in overeenstemming met de aanbevolen 
maatregelen. Een maximum aan activiteiten zal worden gepost 
op sociale media zodat iedereen in België, of het nu in Koksijde 
is of in Aarlen, de enorme solidariteit kan zien die de Levensloop-
gemeenschappen bezielt!

Tour of Hope praktisch 
Tour of Hope 2020 is net als  
Levensloop een sportief evenement  
dat mensen in beweging brengt 
tegen kanker. Het spreidt zich uit  
over 24 dagen, naar analogie met 
de 24 uur die een Levensloop 
normaal duurt en de strijd die 
mensen die te maken krijgen met 
kanker de klok rond leveren. 

• Wanneer? Dag en tijd naar keuze 
tussen donderdag 1 oktober en  
zaterdag 24 oktober. Er zijn drie  
speciale momenten: Openings-
ceremonie (1/10 om 16 uur), 
Kaarsenceremonie (17/10 om  
19 uur) en Slotceremonie (24/10 
om 16 uur).

• Activiteit? Wandelen, fietsen, 
lopen… of gelijk welk ander 
bewegingsmiddel. Foto’s en 
filmpjes kunnen worden gedeeld 
via de Facebookpagina van 
Levensloop.

• Route en afstand? De route en  
afstand kan iedereen zelf bepalen, 
rekening houdend met de op dat 
moment geldende regels.

• Inschrijven? Gewoon doen!  
Het is ook gratis.  
Zie www.levensloop.be.
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Via het platform idonatefor.cancer.be zamelden collega’s van 
Coca-Cola European Partners in een recordtijd meer dan  
€ 11 000 in om kanker te bestrijden. Dit in memoriam van 
hun collega Lut Vanmontfort, naar wie de actie is vernoemd. 
De actie loopt nog tot het einde van het jaar.

“Het overlijden van collega Lut Vanmontfort was voor de teamleden 
van Coca-Cola European Partners in België de aanleiding voor een 
ultiem eerbetoon, geconcretiseerd met een geldinzameling ten 
voordele van Stichting tegen Kanker. Dit project is volgens haar 
familie volledig in lijn met de waarden van Lut.

Op onze webpagina vonden we hartverwarmende berichten van 
mensen die het als een privilege omschrijven om met Lut te hebben 
samengewerkt, met haar te hebben geknokt en overwinningen 
gevierd, door Lut te worden geïnspireerd en gecoacht, en bovenal 
haar onverwoestbaar optimisme en gevoel voor humor te hebben 
mogen delen”, aldus onze partner Coca-Cola European Partners.

“ONZE Lut …ik heb dat heel vaak horen zeggen 
en zelf durven zeggen. En dit vertaalt eigenlijk 
het best hoe ik Lut heb altijd gezien: iemand 
die altijd zo dichtbij de andere mensen was dat 
zij aan elk van ons kon laten voelen dat hij of zij 
echt belangrijk was.” – J-M. L.

“… It will take a lot of time and buckets of 
tears to accept the unacceptable. I wish 
you a lot of strength, and trust that Lut’s 
legendary positive take on life will guide you 
through the ups and downs.” – C.T.

Covid-19 haalde iedereen uit zijn normale doen en liet  
zich ook bij AXA voelen. We vroegen Gunter Uytterhoeven,  
chief marketing officer AXA Belgium, hoe hij op de 
afgelopen periode terugkijkt en wat de meest markante 
veranderingen zijn.

“De COVID-crisis heeft aangetoond wat er van AXA verwacht wordt: 
bescherming en ondersteuning bieden aan mens en bedrijf, en werken 
aan de #BounceBack van de maatschappij. We hebben snel een reeks 
solidaire maatregelen genomen om mensen doorheen deze onzekere 
periode te loodsen. Je fysiek naar de dokter begeven, was plots minder 
evident. Daarom hebben we tijdelijk onze medische videoconsultatie-
dienst ‘Doctors Online’ gratis ter beschikking gesteld. Zoveel warmte en 
solidariteit, binnen en buiten AXA… Dát zal me voor altijd bijblijven.”

Onze partner AXA in actie

Bondgenoten tegen kanker

Via #AXAHeartsinAction vormen solidariteit en actieve participatie een essentieel onderdeel van de 
AXA-cultuur. Niet simpel wanneer iedereen ‘in zijn kot’ moet blijven. “We zijn op een creatieve manier de strijd 
aangegaan tegen de eenzaamheid. Via sociale media deelden we een virtuele koffiepauze met collega’s ten 
voordele van Stichting tegen Kanker. Op die manier kon #AXAHeartsinActon € 10 000 euro schenken aan 
wetenschappelijk onderzoek. En, aangezien we momenteel niet live aan volunteering kunnen doen, dagen we 
onze medewerkers en makelaars uit om te bewegen voor het goede doel. Twaalf weken lang fietsen, lopen of 
wandelen we voor onze zes duurzame partners. Per afgelegde kilometer schenkt AXA Hearts in Action hen € 1. 
Van 31 augustus tot 13 september komen we in actie voor Stichting tegen Kanker. We willen de kaap van  
5000 kilometer bereiken!”

Gunter Uytterhoeven
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Over protontherapie (een algemenere term is hadron- 
therapie) heeft u mogelijk al gehoord. Het afgelopen 
decennium verschenen de therapie en de plannen voor 
een Belgisch protoncentrum meerdere malen in het 
nieuws. Stichting tegen Kanker nam een actieve rol 
in het voorbereidende werk dat ParTICLe uiteindelijk 
mee mogelijk maakte. 

“Het unieke aan ParTICLe, in vergelijking met buiten-
landse centra, is de integratie in een groot academisch  
ziekenhuis met directe toegang tot o.a. MRI en gedeelde  
anesthesiefaciliteiten, een aanpalend zorghotel en de 
combinatie van behandelingen én onderzoek”, vertelt 
medisch directeur Karin Haustermans. Het centrum 
bestaat namelijk uit twee ‘bunkers’ met elk een eigen 
deeltjesversneller: een voor de behandeling van 
patiënten en klinisch onderzoek, en een voor meer 
toegepast, preklinisch onderzoek. 

Uitbreiding van de standaardindicaties
“Het is de bedoeling dat ParTICLe uitgroeit tot een  
referentiecentrum in binnen- en buitenland. Het 
onderzoek dat momenteel bij ons plaatsvindt, focust  
op nieuwe manieren van protonbestralingen. Daarnaast 
zijn we tevens een testsite voor onze industriële 
partner IBA om hun compacte protontherapietoestellen 
verder te ontwikkelen.” Zeer vooruitstrevend, want 
compacte toestellen zijn goedkoper en gemakkelijker 
te integreren in bestaande bestralingsafdelingen.

Protontherapie wordt momenteel terugbetaald 
voor een 15-tal kankers bij kinderen en een handvol 
zeldzame vormen van kanker bij volwassenen. Naar  
de toekomst toe verwacht dr. Karin Haustermans  
het aantal standaardindicaties te kunnen uitbreiden.  
“Voor bepaalde tumoren moet de superioriteit van 
protontherapie aan de hand van zorgvuldig klinisch  
onderzoek nog verder worden aangetoond. Dit onder-
zoek vraagt echter tijd en de nodige middelen, om de 
studies die aan de basis liggen te kunnen financieren.”

Het eerste Belgisch protoncentrum!
VINDEN

Afgelopen zomer zijn de eerste behandelingen in het nieuwe protoncentrum ParTICLe van  
UZ Leuven gestart. Stichting tegen Kanker zet de schouders al meer dan 13 jaar mee onder  
de ontwikkeling van deze innovatieve vorm van radiotherapie in België, zodat patiënten –  
vooral kinderen – hiervoor niet meer naar het buitenland hoeven. Tekst: Sandra Gyles

Wat is protontherapie?
Protontherapie is een innovatieve bestralings-
techniek waarbij men in plaats van fotonen 
(X-stralen) gebruikmaakt van een bundel van 
protonen. Het grote voordeel is dat protonen  
hun maximale stralingsdosis pas afgeven op  
een precieze plek in de tumor. Hierdoor blijft het 
omringende gezonde weefsel beter gespaard  
en verlaagt het risico op neveneffecten op  
lange termijn.

Voor wie is protontherapie bedoeld?
Vandaag is protontherapie de standaardbehan-
deling voor bepaalde vormen van kinderkanker 
en sommige zeldzame tumoren bij volwassenen. 
Dit met name wanneer precisiebestraling cruciaal 
is, zoals bij tumoren nabij of in de hersenen, de 
ruggengraat of een oogzenuw. Naar schatting 
komen momenteel 150-200 Belgische patiënten 
per jaar in aanmerking.

Waar kan men in België terecht?
Sinds deze zomer kunnen patiënten (in het 
Nederlands en Frans) terecht in het nieuwe 
protoncentrum ParTICLe in Leuven. Het centrum 
is niet alleen bedoeld voor patiënten van  
UZ Leuven en de projectpartners, Universitair 
Ziekenhuis Saint-Luc (UCL) en UZ Gent, maar  
ook voor patiënten van andere ziekenhuizen 
in België. Het centrum in Charleroi opent naar 
verwachting in 2023-2024 de deuren.

www.uzleuven.be/protoncentrum



Andere prijzen: verzorgings producten van La Roche-Posay,  
waardebonnen Kruidvat, vouchers van Hallmark enz.
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ten voordele van de strijd tegen kanker
Herfsttombola

GROTE

2de PRIJS
ELEKTRISCHE 
FIETS
Waarde ca. € 1800

3de PRIJS
TV
Waarde ca. € 1000

4e PRIX
TABLET
Waarde ca. 500 €

5de PRIJS
AANKOOPBON
Vandenborre / Fnac
Waarde € 400

1ste PRIJS
All-inreis 2p. RIU & TUI fly
Waarde ca. 4000 €

Doe mee en maak  
kans op één van de

300
Trekking op 19/11/2020
prachtige prijzen

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

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

Neem online deel op www.kanker.be/tombola 
Deelnemen kan tot vrijdag 23 oktober 2020 - Trekking op donderdag 19 november 2020 


