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Hoewel we veel vooruitgang maken in de strijd tegen kanker, 
blijft kanker een heel belangrijk probleem en moeten we 
onze inspanningen volhouden en zelfs opvoeren. Sinds de 
start van de Covid-epidemie twee jaar geleden overleden 
er in ons land inderdaad ruim 30 000 personen aan de 
gevolgen van een Covid-infectie. Maar in diezelfde periode 
betreurden we ook meer dan 50 000 overlijdens door 
kanker. En jaarlijks krijgen er in ons land zelfs meer dan  
70 000 mensen de diagnose kanker te horen.

Gelukkig verbeteren de overlevingskansen duidelijk, 
dankzij een betere kennis van het ontstaan van kanker en 
dankzij nieuwe behandelingsstrategieën. Stichting tegen 
Kanker heeft door ondersteuning van veel hoogstaande 
onderzoeksprojecten bijgedragen tot onze toegenomen 
inzichten en zorgt er mee voor dat onderzoekers in België 
toonaangevend werk kunnen blijven verrichten. Wij willen 
met de raad van bestuur en met alle medewerkers en 
vrijwilligers van Stichting tegen Kanker de strijd verder 
opvoeren. Vooruitgang in de behandeling komt er immers 
alleen door in te zetten op innovatief onderzoek en dat is 
toch wel het handelsmerk van Stichting tegen Kanker. 

Dankzij het werk van alle vrijwilligers en medewerkers en 
vooral dankzij de steun en giften, groot en klein, kunnen 
we de onderzoekers blijven ondersteunen en kunnen we 
de nodige middelen geven om in ons land toponderzoek 
te blijven doen en mee in de ‘Champions League’ van 
de onderzoekers te blijven spelen. Dit is absoluut nodig 
om te zorgen voor een blijvende innovatieve aanpak van 
kanker in ons land. Uiteraard zetten we de middelen ook 
in op andere, maar minstens even belangrijke gebieden, 
namelijk preventie en sociale ondersteuning van patiënten. 

Met de Kankerbarometer die we in 2021 ontwikkelden, 
hebben we een analyse kunnen doen samen met de hulp  
van enkele andere stakeholders om nog andere belangrijke  
noden en strategische accenten te leggen in de strijd 
tegen kanker en om zo een pleidooi te doen voor een 
vernieuwd kankerplan in ons land, opdat goede politieke 
keuzes kunnen gemaakt worden. Dit helpt ons om verder 
op de juiste manier al de middelen die wij krijgen te 
investeren en te gebruiken.

Wij willen iedereen danken voor de inzet en steun aan 
Stichting tegen Kanker en voor het enthousiasme en 
dynamisme waarmee iedereen dit doet en blijft doen. 

2021 was een jaar vol uitdagingen, en niet in het 
minst door de moeilijke gezondheidssituatie. Een 
jaar waarin Stichting tegen Kanker er opnieuw in 
is geslaagd om een verschil te maken in de strijd 
tegen de op één na belangrijkste doodsoorzaak in 
ons land: kanker. Niet alleen als speler, maar ook 
als referentieorganisatie en katalysator. 

Zo zagen verschillende projecten het levenslicht 
en maakten we nog meer middelen vrij om 
wetenschap-pelijk onderzoek verder te stimuleren. 
Twee nieuwe projectoproepen (Advanced 
Technology en Organ Savings) maakten het 
mogelijk om hoogtechnologisch materiaal ter 
beschikking te stellen aan onderzoeks-centra. 
Daarnaast stelt een unieke studie (de Belgische 
Kankerbarometer), begin 2022 gepresenteerd aan 
het brede publiek, ons in staat om de lijnen voor 
de toekomst uit te zetten en de basis te leggen 
voor een nieuw Kankerplan.

Het voorbije jaar gaven ook onze schenkers 
meer dan ooit blijk van trouw en vrijgevigheid, 
waardoor Stichting tegen Kanker over de 
middelen beschikt om als spreekbuis van de 
burger slagvaardig de strijd met deze vreselijke 
ziekte aan te gaan.

De impact van deze inspanningen laat zich 
voelen in de tijd. Het genezingspercentage 
voor tal van kankers steeg de voorbije jaren 
aanzienlijk, wat ontegensprekelijk aantoont 
dat we ons werk moeten verderzetten en 
de aan ons toevertrouwde middelen zo 
goed mogelijk moeten blijven beheren. Elke 
geïnvesteerde euro doen bijdragen tot een beter 
toekomstperspectief: dat is de uitdaging die 
Stichting tegen Kanker elke dag aangaat.

Ten slotte wens ik ook mijn dank te betuigen aan 
onze schenkers, erflaters en vrijwilligers, zonder 
wiens hulp we voor een onmogelijke taak zouden 
staan. Dankzij hen blijft Stichting tegen Kanker 
een onafhankelijke instelling, zowel financieel, 
politiek als wetenschappelijk.

Hoogachtend,



Dankzij uw steun, dankzij u! 
Het is vooral dankzij al onze schenkers, erflaters, vrijwilligers en zakelijke 

partners dat Stichting tegen Kanker een beslissende impact heeft in de strijd 

tegen kanker in België. En dat we zowel onderzoekers als patiënten en hun 

naasten kunnen helpen, we bewustmakings- en preventiecampagnes kunnen 

voeren, en onze medewerkers zich elke dag opnieuw even vastbesloten inzetten 

voor mensen met kanker. 

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  ethische regels van de Vereniging voor Ethiek in de 
Fondsenwerving. www.vef-aerf.be

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

We willen iedereen die de acties en initiatieven van Stichting tegen Kanker steunt uit 
de grond van ons hart bedanken.

• U, die puur uit vrijgevigheid 10, 100, 1000 euro en soms veel meer gaf. 

• U, die Stichting tegen Kanker opnam in uw testament en al diegenen die van ons 
zijn heengegaan nadat ze dit sterk gebaar van solidariteit met mensen met kanker 
hebben gemaakt. 

• U, de bedrijven die onze acties steunen. 

• U, de vrijwilligers en deelnemers van Levensloop, die zich het hele jaar door 
inzetten om geld in te zamelen voor patiënten en onderzoekers. 

• U, de gewestelijke overheden, die subsidies toekennen aan Tabakstop om ervoor  
te zorgen dat rokers voor eens en voor altijd stoppen. 

• U, allemaal, nogmaals BEDANKT voor uw steun. Dankzij u boekt de wetenschap 
vooruitgang en redt ze levens. Dankzij u vinden mensen met kanker comfort in 
programma’s gericht op een betere levenskwaliteit. 
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Dit is het antwoord dat we bij Stichting tegen Kanker willen dat elke kankerpatiënt 

ooit hoort. We hebben hoop op een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke 

ziekte is. Hoop dat elke patiënt de meest effectieve behandeling krijgt en van de 

best mogelijke levenskwaliteit geniet tijdens en na kanker. Daarom financieren 

we bij Stichting tegen Kanker al meer dan 30 jaar kankeronderzoek. In die drie 

decennia kenden we meer dan 200 miljoen euro toe aan de meest veelbelovende 

wetenschappelijke onderzoeksprojecten. 

Vandaag investeren om morgen kanker te verslaan

Zo steunen we vanaf het prille begin immunotherapieprojecten, die uiteindelijk hebben geleid 
tot enkele van de meest innovatieve behandelingen van vandaag. 

Verder hebben we het interuniversitair initiatief voor de oprichting van het eerste proton-
therapiecentrum in België, geopend in 2019, ondersteund en medegefinancierd, wat de weg 
heeft vrijgemaakt voor effectievere radiotherapiebehandelingen.

We financierden ook het project dat leidde tot de eerste geboorte van een baby na een 
transplantatie van gecryopreserveerd ovariumweefsel, wat enorm hoopgevend is voor jonge 
vrouwen die aan de vooravond van een kankerbehandeling staan. 

Dit alles is en wordt bereikt dankzij de steun van al onze medestanders: schenkers, erflaters en 
vrijwilligers. Het zijn opmerkelijke stappen voorwaarts, maar het is niet genoeg!

Als we willen dat elke patiënt het goede nieuws “Ja, er is een behandeling” te horen krijgt, 
moeten we samen grotere en snellere sprongen maken, van hoop naar overwinning!

“Ja, er is een behandeling”
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Onze missies
Stichting tegen Kanker zet zich onverminderd in voor een wereld waarin 

kanker niet langer dodelijk is. Een wereld waarin mensen beter worden. En 

waarin ongeneeslijke kankers chronische ziekten zijn, die men dankzij goede 

behandelingen onder controle houdt. Die hoop wil Stichting tegen Kanker 

omzetten in overwinning! 
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OM DIT TE BEREIKEN, HEBBEN WE DRIE MISSIES:

Het is de vrijgevigheid van het 
publiek die al deze diensten en 
initiatieven mogelijk maakt. 

Dit is onze prioriteit, om de ontwikkeling van 
betere behandelingen mogelijk te maken en de 
overlevingskansen en de levenskwaliteit van 
mensen met kanker te verbeteren. Wij geloven in de 
toekomst van kankeronderzoek. Daarom verbinden 
wij ons ertoe om minstens 50% van de giften die 
wij ontvangen te besteden aan de financiering 
van wetenschappelijk kankeronderzoek, of dat nu 
fundamenteel, translationeel of klinisch onderzoek 
is. Onze wetenschappelijke raden selecteren 
onafhankelijk de beste onderzoeksprojecten. Wij 
helpen ook jonge onderzoekers door postdoctorale 
beurzen te financieren. Wanneer de behoefte zich 
voordoet, stellen wij tevens middelen beschikbaar 
voor uitzonderlijke oproepen tot het indienen van 
projecten.

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

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

DE FINANCIERING VAN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

PREVENTIE

ONDERSTEUNING  
EN BEGELEIDING  
VAN PATIËNTEN,  
NAASTEN EN 
ACTOREN OP  
HET TERREIN

1

2

3
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De actoren in de strijd tegen 
kanker verenigen
DE NIEUWE BELGISCHE KANKERBAROMETER 

Als nationale en onafhankelijke organisatie initieerde en 

financierde Stichting tegen Kanker in 2021 een objectieve 

analyse van de strijd tegen kanker in België. Dat in samenwerking 

met het Kankercentrum van Sciensano, Stichting Kankerregister, 

het College voor Oncologie, 52 instellingen en meer dan 622 

patiënten. Deze barometer stelt ons in staat om de prioriteiten 

voor kankerbestrijding op alle fronten beter te bepalen.

ONZE REALISATIES IN 2021 

De strijd tegen kanker in België, een stand van zaken
De Kankerbarometer maakt de balans op van de strijd tegen kanker in 
België in de brede zin van het woord: van primaire preventie tot screening, 
diagnose en behandeling, revalidatie, re-integratie en palliatieve zorg. 
Stichting tegen Kanker nam dit initiatief om de belangrijkste betrokken 
actoren samen te brengen en zo de strijd tegen kanker in België te 
inventariseren, gebaseerd op recente informatie en cijfers, op de 
expertise van de belangrijkste actoren in het veld en op de persoonlijke 
ervaring van patiënten. Dit resulteerde in een handig hulpmiddel dat 
als referentiedocument en inspiratiebron kan dienen voor Stichting 
tegen Kanker, maar ook voor professionals in de gezondheidszorg, 
patiëntenverenigingen, overheidsinstellingen en het beleid.

De volledige uitgave  
van de Kankerbarometer  
vindt u op  
kanker.be/kankerbarometer  
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We hebben een reeks tekort- 
komingen en verbeteringskansen 
geïdentificeerd. Hierop zullen we 
ons concentreren, hetzij door zelf 
naar oplossingen te zoeken (via 
projectoproepen), hetzij door de 
overheden te sensibiliseren, aan-
gezien het dikwijls gaat om een 
problematiek gerelateerd aan de 
gezondheidszorg. Dit maakt ook 
dat we de overheid willen wijzen 
op de urgentie van een nieuw 
Nationaal Kankerplan. 

 — Dr Didier Vander Steichel,  
medisch en wetenschappelijk  
directeur bij Stichting  
tegen Kanker

Rekening houdend met de 
verschillende betrokken 
actoren, resulteerde de 
Belgische Kankerbarometer in 
een overzichtelijk en tegelijk 
compleet verslag, geschreven 
in een duidelijke taal, zodat het 
toegankelijk is voor het brede 
publiek. 

 — Brecht Gunst,  
Manager Expertise  
& Services bij  
Stichting tegen Kanker 

STICHTING TEGEN KANKER — 9



Stichting tegen Kanker verbindt zich ertoe om minimaal 50% van de ontvangen giften 

en legaten te besteden aan de financiering van wetenschappelijk kankeronderzoek. 

We zijn ervan overtuigd dat onderzoek de motor van vooruitgang is en blijft in de 

strijd tegen kanker. Daarom financieren we jonge onderzoekers en arts-onderzoekers 

in België alsook internationaal gerenommeerde onderzoeksteams, zodat zij sneller 

grotere stappen kunnen zetten richting betere behandelingen en diagnoseonderzoeken. 

De bijdrage van Stichting tegen Kanker is voor hen vaak essentieel.

MISSIE 1: 
FINANCIERING VAN 
WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK

Fundamenteel onderzoek

Fundamenteel kankeronderzoek tracht de 
mechanismen te begrijpen die tot kanker 
leiden. Onze kennis verdiepen over het 
functioneren van zowel gezonde cellen 
als kankercellen is essentieel om nieuwe 
diagnostische benaderingen en innovatieve 
behandelingen te ontwikkelen, of om reeds 
bestaande behandelingen te verbeteren.

Translationeel en klinisch 
onderzoek

Translationeel onderzoek is de link tussen 
fundamenteel en klinisch onderzoek. Dit 
type projecten vertaalt de meest recente 
fundamentele ontdekkingen in praktische 
toepassingen ten voordele van de patiënt, 
of probeert een antwoord te formuleren op 
vragen die voortvloeien uit behandelingen. 
Het doel van klinisch onderzoek is de best 
mogelijke strategieën voor de diagnose en 
behandeling van kanker bepalen en valideren.
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Postdoctorale mandaten financieren 
OM ONDERZOEK TE STIMULEREN 

Stichting tegen Kanker ondersteunt fundamenteel en klinisch onderzoek in de 

verschillende Belgische universiteiten. In 2021 kenden we een totaalbedrag van  

6,3 miljoen euro toe aan postdoctorale mandaten.

De toekenning van postdoctorale mandaten is een efficiënte manier om onderzoek te 
stimuleren. Het is ook een lifechanger voor artsen en onderzoekers die hun onderzoek zo 
voluit kunnen verderzetten. Dankzij de gerealiseerde vooruitgang kunnen mensen met  
kanker op betere behandelingen en prognoses rekenen.

Fundamentele postdoctorale mandaten

We besteedden 4,8 miljoen euro aan de financiering van 12 voltijdse postdoctorale mandaten 
bestemd voor jonge onderzoekers (max. 40 jaar). Dankzij deze steun kunnen ze zich 
gedurende vier jaar volledig toeleggen op fundamenteel onderzoek. Het mandaat dekt hun 
salaris en is tegelijk een springplank voor hun carrière. Het geeft de beste onderzoekers 
tevens de kans om hun universitaire carrière in België verder te zetten in plaats van andere 
oorden op te zoeken, zoals het buitenland of de industrie.  

Klinische postdoctorale mandaten 

Daarnaast kenden we klinische postdoctorale mandaten toe voor in totaal 1,5 miljoen euro. 
Deze financiële steun geeft artsen die een doctoraat hebben behaald en actief zijn in een 
ziekenhuis de kans om hun klinische activiteiten te combineren met wetenschappelijk 
onderzoek. Zo kunnen deze artsen gedurende vijf jaar 50% van hun tijd wijden aan 
patiëntenzorg en 50% aan wetenschappelijk onderzoek gefinancierd door Stichting tegen 
Kanker. De arts-onderzoeker is een belangrijke schakel tussen het labo en de opvolging van 
patiënten. 

De steun van Stichting tegen Kanker betekent voor mij dat ik me kan 
toeleggen op het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor patiënten met 
T-cel lymfomen, vandaag nog een van de dodelijkste hematologische kankers. 
Door de moleculaire mechanismen beter te begrijpen, hoop ik nieuwe targets 
te identificeren die een inspiratie kunnen zijn voor een nieuwe doelgerichte 
therapie. Ik ben erg trots dat ik de steun krijg van Stichting tegen Kanker  
voor dit belangrijke onderzoek!  

 — Marlies Vanden Bempt, postdoctoraal onderzoeker KU Leuven 

STICHTING TEGEN KANKER — 11



Geavanceerde wetenschappelijke 
apparatuur financieren

Vooruitgang in kankeronderzoek volgt vaak op techno-
logische vooruitgang. Een nieuwe technologie maakt het 
mogelijk om dingen te zien die men voordien niet zag 
en dat leidt tot een nieuwe ontdekking. DNA-sequentie 
met ultrahoge doorvoer, waardoor men onze genetische 
code supersnel en goed kan lezen, is een mooi voorbeeld. 
Technologische vooruitgang gaat vaak hand in hand met 
geavanceerde, hoogtechnologische apparatuur. Dit soort 
materiaal is echter duur en heeft een prijskaartje van 
honderdduizend tot meer dan een miljoen euro. 

 — Prof. Pierre Coulie, professor aan de Université  
catholique de Louvain en medevoorzitter van  
Stichting tegen Kanker  

Stichting tegen Kanker wil in eerste 
instantie fondsen toekennen voor 
de aankoop van geavanceerde 
uitrusting opdat het fundamenteel 
kankeronderzoek in België een 
vooraanstaande rol kan blijven 
spelen. We zijn ervan overtuigd 
dat performanter materiaal 
sneller tot belangrijke resultaten 
kan leiden. Door onze nauwe 
banden met onderzoekers weten 
we dat er een grote nood is aan 
hoogtechnologische apparatuur, een 
vraag waaraan we via deze Grants 
tegemoetkomen.

 — Benoit Koerperich, 
algemeen directeur van 
Stichting tegen Kanker

Stichting tegen Kanker lanceerde met 

‘Advanced Technology Equipment’ een 

uitzonderlijke projectoproep, gericht aan 

teams die aan fundamenteel onderzoek 

doen in Belgische universiteiten met een 

volledige medische faculteit. In het kader 

van deze specifieke projectoproep stellen 

we een totaalbedrag van 10 miljoen euro 

ter beschikking voor de aankoop van 

hoogtechnologische apparatuur.  

Dankzij deze fondsen genieten laboratoria 
voor kankeronderzoek van een 
bijkomend budget voor de aankoop van 
hoogtechnologische apparaten, waardoor 
ze vooruitstrevend onderzoek kunnen 
verrichten. 

Aanvragen kunnen enkel ingediend worden 
door onderzoekers die fundamenteel 
kankeronderzoek verrichten binnen een 
Belgische universiteit. De Wetenschappelijke 
Raad selecteert hieruit onafhankelijk van 
Stichting tegen Kanker de meest beloftevolle 
projecten. Deze maken we in 2022 bekend.
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Orgaanbehoud en een  
betere levenskwaliteit voor patiënten 
Stichting tegen Kanker lanceerde ook een nieuwe projectoproep voor het onderzoek 

naar behandelingen die toelaten organen te behouden en zo de levenskwaliteit van 

mensen met kanker te verbeteren. Voor deze uitzonderlijke projectoproep maakten 

we een totaalbudget van 5 miljoen euro vrij.

Met deze nationale oproep willen we klinische en translationele onderzoeksprojecten in België 
financieren die zich richten op orgaanbehoud en een betere levenskwaliteit van mensen met 
kanker. We moedigen universitaire instellingen aan om gezamenlijk projecten in te dienen die 
mogelijk het wetenschappelijk onderzoek in België versterken en versnellen. We hebben voor 
deze oproep dan ook samenwerkingen tussen verschillende onderzoekscentra voor ogen en 
moedigen taalgrensoverschrijdende nationale allianties aan. De laureaten van deze oproep 
maken we bekend in de loop van 2022.

Met deze oproep komt Stichting tegen Kanker  
tegemoet aan twee van haar belangrijkste 
doelstellingen: financiële steun aan wetenschap-
pelijke onderzoeksprojecten enerzijds en steun 
aan projecten ter bevordering van de levens-
kwaliteit van kankerpatiënten anderzijds. Het is 
onze verantwoordelijkheid om in deze moeilijke 
tijden slim te investeren in wetenschappelijk 
onderzoek. 

 — Benoit Koerperich, algemeen directeur  
van Stichting tegen Kanker 

We zeggen geregeld aan onze patiënten dat we alles 
in het werk stellen opdat ze zo lang mogelijk en in de 
best mogelijke omstandigheden hun leven kunnen 
verderzetten. En aangezien we – gelukkig – meer en 
meer mensen zien die op lange termijn kanker overleven, 
is het belangrijk dat we de impact van de behandelingen 
proberen in te perken. Bijvoorbeeld door in de mate van 
het mogelijke de functies van de organen te vrijwaren.  

 — Prof. Dr Eric Van Cutsem, afdelingshoofd 
Digestieve Oncologie aan het UZ Leuven,  
professor aan de KU Leuven en covoorzitter 
Stichting tegen Kanker  
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Stoppen met roken, rokerige ruimtes vermijden, evenwichtig eten, voldoende 

sporten en bewegen, meedoen aan opsporings- en vaccinatieprogramma’s, 

kankerverwekkende stoffen vermijden, borstvoeding geven, hormoonvervangers 

tijdens de menopauze beperken… Het is een rits aan goed advies. Maar wel advies 

waarmee je je individuele risico op kanker met 30 tot 50% kan terugdringen! 

Daarom verstrekken we over dit soort onderwerpen wetenschappelijk gevalideerde informatie 
en organiseren we bewustwordings- en preventiecampagnes. Daarnaast voeren we ook 
lobbycampagnes om het overheidsbeleid mee richting te geven. In 2021 lanceerden we 
bovendien voor het eerst een projectoproep ter ondersteuning van onderzoeksprojecten op 
het gebied van preventie.

De meest eenvoudig te behandelen 
kanker is nog steeds de kanker 
die men kan voorkomen. 
Preventie is onmisbaar en deze 
onderzoeksprojecten zullen nieuwe 
pistes openen of inzichten aanreiken 
om de juiste gezondheidsbevorderende 
keuzes te maken, die efficiënt blijken 
tegen kanker en voor iedereen 
toegankelijk zijn.

 — Dr Anne Boucquiau, 
medisch directeur  
Stichting tegen Kanker

Ondersteunen van preventie-
onderzoek door een eerste 
projectoproep

30 tot 50% van de kankergevallen zou 
vermijdbaar zijn, mochten we bepaalde 
risicofactoren dankzij preventie kunnen 
beperken. Gezien de constante stijging 
van het aantal kankergevallen in België, 
beslisten we om twee miljoen euro 
te wijden aan de meest beloftevolle 
onderzoeksprojecten rond primaire 
preventie en screening.

MISSIE 2: 
PREVENTIE
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Strijden tegen de tabaksindustrie en rokers begeleiden 

Stichting tegen Kanker oefent al langer invloed uit op het tabaksbeleid, om het tabaksgebruik 
drastisch te doen dalen. Losstaande maatregelen zijn immers niet voldoende: we moeten op 
verschillende niveaus samenwerken om rokers te overtuigen de sigaret links te laten liggen en 
om jongeren ervan te weerhouden om die eerste stap richting roken te zetten.

Onze dienst Tabakstop ondersteunt elk van deze maatregelen en begeleidt rokers tijdens hun 
rookstoptraject. Om rokers zo efficiënt mogelijk te helpen om ‘Nee!’ te zeggen tegen tabak en 
nicotine kunnen ze onder andere gebruikmaken van onze gratis hulplijn, begeleidingstrajecten 
met tabakologen, een informatieve website en financiële hulp bij de aankoop van nicotine-
vervangmiddelen.

Sportstadions hebben veel te winnen 
bij een rookvrij beleid. Zo krijgen 
bezoekers, spelers, medewerkers en 
supporters de kans om wedstrijden 
bij te wonen in een gezonde, veilige 
en aangename omgeving.

Stichting tegen Kanker neemt ook 
actief deel aan de campagne Generatie 
Rookvrij. Deze campagne ijvert voor een 
wereld waarin jongeren rookvrij kunnen 
opgroeien. Zo zijn we erin geslaagd om 
roken te bannen uit sportstadions. De 
rookvrije stadions zijn een initiatief in 
samenwerking met de Pro League en  
de Koninklijke Belgische Voetbalbond.  — Dr Véronique Le Ray,  

medisch directeur en 
woordvoerster van 
Stichting tegen Kanker   
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Zich beschermen tegen uv-stralen 

Vandaag is meer dan 40% van de opgespoorde kankers van het type huidkanker.  
1 op de 5 Belgen krijgt er voor zijn 75ste mee te maken. Bovendien blijft het aantal nieuwe 
diagnoses jaar na jaar stijgen en geven de huidige voorspellingen aan dat de situatie alleen 
maar verergert.

Hoog tijd om het tij te keren en een nationaal plan van aanpak uit te rollen, vindt Stichting 
tegen Kanker. Deze nationale aanpak hebben we beschreven in een omvangrijke white paper, 
waarin we een doorgedreven analyse maken van het probleem en mogelijke oplossingen 
voorstellen. Met deze white paper willen we alle actoren en beleidsmakers mobiliseren om de 
koers van huidkanker in België te herschrijven.

De meeste huidkankers kan men vermijden door zich goed te beschermen tegen uv-stralen. 
Het kortweg bannen van zonnebanken en mensen overtuigen om zich beter te beschermen 
tegen de zon – door de schaduw op te zoeken, beschermende kledij te dragen en zich goed in 
te smeren – zijn essentiële pijlers van een adequaat preventiebeleid. 

We zijn van mening dat kinderen van jongs af het goede voorbeeld moeten krijgen en 
aanleren, want een langdurige blootstelling aan uv-stralen brengt onherstelbare schade toe  
en verhoogt het risico op huidkanker. We riepen het project ‘ZonneSlimme Scholen’ in het 
leven om hen op een ludieke manier aan te leren hoe ze zich kunnen beschermen tegen de 
zon. Met dit project beschikken scholen gratis over leuke, pedagogische tools. In 2021 namen  
215 scholen deel aan het project.
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Dikkedarmkanker opsporen 

Zoals elk jaar voerden we in de maand maart een bewustmakingscampagne in het teken van 
dikkedarmkanker. Dit is een kanker die veel minder dodelijk zou kunnen zijn, aangezien men 
in ons land gratis systematische screening aanbiedt. Dankzij vroegtijdige opsporing kan men 
dikkedarmkanker in een pril stadium en zelfs nog voor er echt sprake is van kanker ontdekken. 
Behandeling is dan zeer effectief. Belgen aanmoedigen om de gratis opsporingstest uit te 
voeren, is dan ook een prioriteit voor de volksgezondheid. Vandaar dat Stichting tegen Kanker 
hier jaar na jaar zo op hamert.
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MISSIE 3: STEUN AAN 
PATIËNTEN, NAASTEN EN 
ACTOREN OP HET TERREIN

Stichting tegen Kanker zet zich al jaren in om de levenskwaliteit van patiënten en hun 

naasten te verbeteren en actoren op het terrein te ondersteunen. We begeleiden mensen 

met kanker tijdens hun genezingstraject en hun terugkeer naar een actief leven door 

hen financieel te helpen, advies, ondersteuning of praktische handvaten te bieden.

Via onze unieke dienst Kankerinfo bieden experten een luisterend oor en verspreiden we 
kwalitatieve, geactualiseerde en wetenschappelijk gevalideerde informatie. Verder brengen onze 
regiocoördinatoren in het hele land de lokale behoeften van psychosociale actoren in kaart, om 
hier vervolgens zo goed mogelijk op in te spelen. Patiënten staan ook centraal tijdens Levensloop. 
Dit initiatief mobiliseert hele gemeenschappen een jaar lang tegen kanker, met de 24 uur van 
Levensloop zelf als orgelpunt. 

In 2021 lanceerden we voor de eerste keer, in het kader van de Social Grants een tweevoudige 
projectoproep om de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten te verbeteren.
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Een betere levenskwaliteit voor 
patiënten dankzij 32 projecten 
Stichting tegen Kanker financiert 32 projecten gericht op een betere levenskwaliteit 

van mensen met kanker voor in totaal 1 miljoen euro. Deze 32 projecten komen voort 

uit een dubbele projectoproep. De eerste, goed voor 500 000 euro, was bedoeld voor 

projecten rond palliatieve zorgen, met als doelstelling een betere zorg voor mensen 

met een ongeneeslijke kanker. Daarnaast lanceerden we een open projectoproep ter 

ondersteuning van initiatieven gericht op het welzijn van patiënten in de brede zin 

van het woord, eveneens voor in totaal 500 000 euro.

18 projecten voor palliatieve zorgen 

Palliatieve zorgen omvatten alle medische en niet-medische handelingen gericht op het 
verbeteren van de levenskwaliteit en het welzijn van mensen met een ongeneeslijke ziekte. 
Palliatieve zorgen beperken zich niet tot de laatste levensweken. Soms gaan er nog maanden 
of jaren palliatieve zorg aan die periode vooraf. Het is noodzakelijk om deze mensen de best 
mogelijke levenskwaliteit te kunnen bieden.

Onze onafhankelijke jury selecteerde 18 projecten die aan deze verwachting beantwoordden. 
Deze initiatieven gaan van de installatie van snoezelbaden op palliatieve afdelingen, over 
projecten die de overgang tussen intramurale en extramurale zorg vergemakkelijken, tot een 
pilootproject met aandacht voor intimiteit en seksualiteit.
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14 projecten voor een betere levenskwaliteit 

We zijn ervan overtuigd dat een holistische visie op gezondheid zich moet vertalen in een 
integratieve benadering van de persoon die getroffen is door kanker. Vanaf de diagnose moet 
er aandacht zijn voor de relatie tussen zorgbehoevende en zorgverlener, voor elke patiënt als 
mens en voor het algemeen welzijn van deze persoon.

Op basis van die criteria selecteerde onze onafhankelijke jury 14 projecten. We maakten de 
bewuste keuze om geen verdere speciale eisen te definiëren voor deze open projectoproep, 
zodat kandidaten elk innoverend project dat beantwoordt aan de echte noden van mensen 
met kanker, zorgverleners of mantelzorgers konden indienen. 

We verwelkomden initiatieven gericht op patient empowerment, die tools aanreiken om 
met de ziekte om te gaan of mensen met kanker emotioneel te ontlasten. Ook een initiatief 
bedoeld voor jongeren met kanker werd weerhouden. In kader van dit project organiseert men 
avontuurlijke weekends met een focus op herstel en genezing. En verder waren er projecten 
waar men maaltijden en gepersonaliseerde massages aanbiedt, alsook initiatieven om 
vermoeidheid tegen te gaan.

Dankzij de steun van Stichting tegen Kanker kunnen we eindelijk een lang-
verwacht project verwezenlijken. Al vijf jaar verwelkomt Maison Mieux-Être 
in Charleroi jaarlijks tussen de 120 en 150 patiënten met tal van activiteiten 
die hen een break geven van de ziekte. Meer dan eens zijn we deelgenoot 
van wat hun naasten voelen en meemaken. Een moeder, een echtgenoot, een 
buur of een vriend, die met veel emotie de ziekte van een naaste beleeft. We 
zijn er dan ook al langer van overtuigd dat zij evenzeer nood hebben aan een 
luisterend oor en ondersteuning. Er ontbrak enkel dat financiële duwtje in de 
rug. En daar is dankzij Stichting tegen Kanker verandering in gekomen.

 — Claudia Gathon, Maison Mieux-Être, Grand Hôpital in Charleroi    

20 — JAARVERSLAG 2021



Als Palliatieve Zorg Vlaanderen zijn we er voor zowel professionele als 
informele zorgverleners. Voor deze laatste groep, de mantelzorgers, is er 
nog geen goed materiaal beschikbaar om voorbereid de reis te maken samen 
met zijn of haar naaste naar en voorbij dat levenseinde. Omdat informatie, 
communicatie en zelfzorg daarbij essentieel zijn, kijken we ernaar uit om met 
de steun van Stichting tegen Kanker dit instrument te ontwikkelen voor de 
mantelzorger, zijn naaste en andere zorgverleners.

 — Dr. Kathleen Leemans, coördinator ouderenzorg bij Palliatieve Zorg Vlaanderen

We zijn er ons van bewust dat er tal van noden 
zijn op het vlak van welzijn en levenskwaliteit bij 
kankerpatiënten en naasten. Daarom lanceert 
Stichting tegen Kanker vanaf 2022 jaarlijks een 
nieuwe projectoproep Social Grants, waarvoor we 
telkens een budget van minstens een miljoen euro 
vrijmaken.

 — Els Decoster, manager Departement Grants
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De vlam van hoop nooit laten uitdoven
EERSTE NATIONALE KAARSENCEREMONIE

De Kaarsenceremonie is elke editie van Levensloop een magisch moment. 
Tijdens deze ceremonie steunen we iedereen die tegen de ziekte vecht, 
vieren we wie de ziekte overwon en herdenken we iedereen die overleden is 
aan de gevolgen van kanker. Elk vlammetje is een baken van hoop, troost  
en herinnering.

De Kaarsenceremonie van 
21 december vond ik heel 
bijzonder. Je brandt een kaars 
voor iemand die je na aan het 
hart ligt, brengt gezelligheid 
in huis en het levert ook nog 
eens geld op voor onderzoek. 
Mijn kaars heb ik opgedragen 
aan Harry Francis. Ik leerde 
hem kennen tijdens The 
Voice Senior. Harry heeft een 
lymfeklierkanker. Zingen is  
zijn medicijn. 

Meter zijn is voor mij enerzijds iets 
heel persoonlijks, omdat mijn mama 
is overleden aan kanker en ik samen 
met haar de allereerste Levensloop 
Kortrijk heb meegemaakt. Anderzijds 
sta ik er heel praktisch in: ik kan niet 
genoeg benadrukken hoe broodnodig 
kankeronderzoek is! Daarom help ik 
waar ik kan. Al is het maar door de 
boodschap te helpen verspreiden. Hoe 
meer awareness er is, hoe meer geld 
we kunnen inzamelen en hoe groter de 

stappen die men zet. 
 — Helmut Lotti, peter van 

Stichting tegen Kanker 
 — Lize Feryn, meter van 

Stichting tegen Kanker 

Op 21 december 2021 organiseerde Stichting tegen Kanker een eerste nationale Kaarsen- 
ceremonie. Verschillende genodigden beklommen het podium in het Koning Boudewijn-
stadion om te getuigen over het belang van kankeronderzoek of over hun gevecht tegen 
de ziekte. Het stadion veranderde in een sprookjesachtig tafereel met duizenden kaarsjes. 
Ook de mensen thuis moedigden we aan om een kaarsje te branden. Zo liet Stichting tegen 
Kanker doorheen het land de hoop oplaaien.
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Contacteer: Greta Van der Gracht
Tel.: 02 743 37 15
E-mail: gvandergracht@stichtingtegenkanker.be
Online: donate.cancer.be/b/mijn-gift

Om kanker te verslaan hebben 
we uw steun en bijdrage nodig

Stichting tegen 
Kanker steunen?

PARTICULIEREN
In bijna 100 jaar strijd tegen kanker 
heeft Stichting tegen Kanker aanzienlijk 
bijgedragen aan de enorme vooruitgang die 
wetenschappers hebben gemaakt, dankzij de 
steun van particulieren! Het Jaarverslag van 
2021 bevestigt het opnieuw: kanker verloor 
wederom terrein. Maar de strijd is nog niet 
gestreden. Elk jaar krijgen nog steeds meer 
dan 70 000 Belgen de diagnose “U heeft 
kanker” te horen.

Door de strijd tegen kanker te steunen, 
investeert u via wetenschappelijk onderzoek 
in het leven en geeft u patiënten en hun 
naasten een duw in de rug. U heeft een 
enorme impact, meer dan u zich kunt 
inbeelden.

Stichting tegen Kanker steunen kan op 
verschillende manieren:

 Een legaat steunt wetenschappelijk 
onderzoek structureel, het is een sterke 
hefboom om zoveel mogelijk levens  
te redden.

 Via een vaste maandelijkse donatie 
als Vriend van Stichting tegen Kanker 
verleent u langdurige steun, wat 
broodnodig is in deze strijd tegen 
kanker.

 Een eenmalige donatie kunt u maken 
wanneer het u uitkomt, in alle vrijheid.

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

We betrekken graag zakelijke partners 
in de co-creatie van projecten met 
maatschappelijke waarde op het vlak van 
gezondheid en preventie, solidariteit en 
inclusie. Dit zijn belangrijke onderwerpen 

Contacteer: Mieke Willems 

Tel.: 02 743 37 17 
E-mail: mwillems@stichtingtegenkanker.be

en het is ook een manier om onze 
partners te helpen bij het behalen van 
hun maatschappelijke doelstellingen 
(maatschappelijk verantwoord 
ondernemen – MVO en/of duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen – SDG’s).

BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN
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2021 in cijfers

Verdeling van de lopende ontvangsten 2021

Verdeling van de lopende uitgaven 2021

Legaten

Andere opbrengsten

Steun aan 
wetenschappelijk 
onderzoek

Sociale hulp

Kosten 
fondsenwerving

Informatie, preventie en 
gezondheidspromotie

Algemene 
administratie- 
kosten

ONTVANGSTEN

Giften

UITGAVEN

€

62,2%

3,4%

61,8%

10,3%

10,1%

16,6%

1,2%

34,4%
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Geconsolideerde balans op 31 december 2021 versus 2020 (in euro)

ACTIVA 2021 2020

VASTE ACTIVA

Immateriële en materiële vaste activa 2.697.328 2.671.640

Vaste activa in naakte eigendom 2.493.068 1.981.854

Waarborgen en borgtochten 1.709 1.709

Toegekende geldbeleggingen (ter dekking van statutaire schulden) 86.373.584 71.800.989

TOTAAL VASTE ACTIVA 91.565.689 76.456.193

VLOTTENDE ACTIVA

Diverse vorderingen en voorraden 1.041.877 592.151

Vorderingen op erfenissen 32.973.635 33.169.833

Geldbeleggingen 47. 82 1 . 1 13 57.038.090

Liquide middelen 30.216.639 17.779.016

Te innen interesten 2.465 3.936

Over te dragen kosten 173.606 244.036

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 112.229.335 108.827.062

TOTAAL ACTIVA 203.795.024 185.283.255

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 61.973 61.973

PASSIVA 2021 2020

EIGEN VERMOGEN

Startpatrimonium 4.408.912 4.408.912

Reservefonds voor de financiering op lange termijn  
van het wetenschappelijk onderzoek

93.893.012 93.851.067

Overgedragen resultaat van het boekjaar 48.007 41.945

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 98.349.931 98.301.924

STATUTAIRE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN (korte & lange termijn)

Steun aan kankeronderzoek 83.890.109 71.161.490

Sociale steun 2.518.263 1.432.707

Andere subsidies 3.317.694 3.717.821

TOTAAL STATUTAIRE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN 89.726.068 76.312.019

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

Leveranciers 1.995.961 1.620.967

Schulden op erfenissen 5.937.510 0

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 974.473 856.833

Andere schulden 4.374 517

Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten 6.806.707 8.190.994

TOTAAL SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 15.719.025 10.669.311

TOTAAL PASSIVA 203.795.024 185.283.255

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 61.973 61.973
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Geconsolideerde resultatenrekening op 31 december 2021 versus 2020  
(in euro)  

LOPENDE ONTVANGSTEN 2021 2020

Giften 15.076.044 14.766.017

Legaten 27.318.258 21.843.538

Andere opbrengsten 1.482.336 1.334.388

TOTAAL LOPENDE ONTVANGSTEN 43.876.638 37.943.943

LOPENDE UITGAVEN 2021 2020

Steun wetenschappelijk onderzoek 29.331.405 26.004.875

Sociale hulp 4.882.324 3.908.841

Informatie, preventie en gezondheidspromotie 7.855.334 4.700.838

Fondsenwerving 4.805.576 3.941.072

Algemene administratiekosten 569.688 490.486

TOTAAL LOPENDE UITGAVEN 47.444.327 39.046.112

COURANT RESULTAAT -3.567.689 -1.102.169

ANDERE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2021 2020

Andere opbrengsten 580.176 93.550

Financiële opbrengsten 3.509.665 1.621.664

Financiële kosten -393.165 -460.758

Terugname/Provisie voor waardevermindering financiële activa -80.980 -110.342

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 48.007 41.945
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Nuttige informatie

Historiek

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

Ondernemingsnummer 
0873 268 432

Belastingcertificaat
Voor het jaar 2021 werden de attesten afgeleverd door 
Stichting tegen Kanker.

Tombola’s  
Stichting tegen Kanker ontving van de FOD Binnen-
landse Zaken de toelating om tombola’s te organiseren 
(KB van 19 december 2010, n° III/42/0134/15).

Verbonden entiteiten voor kankerbestrijding
Belgische Vereniging tegen Kanker, vzw
Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer: 0424 778 440
Oprichtingsdatum: 16/09/1983

Œuvre Belge du Cancer, vzw
Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer: 0457 127 049
Oprichtingsdatum: 4/09/1995
 
Belgische federatie tegen Kanker, vzw
Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer: 0465 910 695
Oprichtingsdatum: 20/01/1999

Op nationaal niveau is Stichting tegen Kanker lid van 
de vzw Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving 
(VEF), opgericht in 1996, en van de vzw Belgisch 
Netwerk van Stichtingen, opgericht in 2005.

Haar gecontroleerde jaarrekening wordt in alle trans-
parantie gepubliceerd via Donorinfo.

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

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

De heer Pierre Konings, Ondervoorzitter  
en Schatbewaarder
Vennootschapsbestuurder

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

Professor Wilfried De Neve, Erevoorzitter
Professor aan de 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

De heer Paul Dor
Natuurkundig ingenieur 
Vennootschapsbestuurder
Voorzitter Auditcomité

Baron André Oosterlinck
Ererector aan de Katholieke Universiteit Leuven

Baron Jean Stephenne
Vennootschapsbestuurder (biotechnologische sector)

Baron Jean Stephenne 
Vennootschapsbestuurder (biotechnologiesector) 

Dokter Lieve Verplancke
Vennootschapsbestuurder

Mevrouw Martine De Rouck
Vennootschapsbestuurder

De heer Robert de Mûelenaere
Gedelegeerd Bestuurder Confederatie Bouw

Meester Hilde Knops
Notaris

Raad van bestuur van Stichting tegen Kanker in 2021
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Onze specialisten bieden een luisterend oor.

© Stichting tegen Kanker - april 2022

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

Bel gratis en anoniem naar Kankerinfo. 
Dat kan van maandag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur.
Professionals (artsen, psychologen, verpleegkundigen  
en maatschappelijk werkers) helpen u graag.
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21            Wat mag ik wel eten en wat niet?

WAT MOET IK DOEN NU ER UITZAAIINGEN ZIJN VASTGESTELD?

                    Wat betekent het om chemotherapie te volgen?

     Is het normaal dat ik me de hele tijd kwaad voel?

                                         IS KANKER ERFELIJK?
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