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Stichting tegen Kanker is lid van 
de Vereniging voor Ethiek in de 
Fondsenwerving en van donorinfo.be

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.

Alle rechten van vertaling, aanpassing of reproductie onder eender welke vorm  
zijn voorbehouden voor alle landen. Samen tegen kanker paraît egalement en  
français sous le titre Ensemble contre le cancer (disponible sur demande). 
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Kanker is de tweede doodsoorzaak in België 
en een topprioriteit voor de volksgezondheid. 
Stichting tegen Kanker wil ervoor waken dat 
kankerbestrijding ook een topprioriteit blijft en 
niet wordt ondergesneeuwd door andere, sterk 
gemediatiseerde onderwerpen.

Daarom namen we als referentieorganisatie in 
België het initiatief om in nauwe samenwerking 
met Sciensano, Stichting Kankerregister en 
het College voor Oncologie een Belgische 
Kankerbarometer te ontwikkelen. Het doel 
is de krachtlijnen bepalen voor een passend 
kankerbeleid in de komende jaren.

Meer dan ooit toont deze studie aan hoe 
essentieel het is om over de kankerproblematiek 
na te denken in een globale context. In België 
komt kanker vaak voor, meer dan in de meeste 
andere Europese landen. De verwachting is dat 
het aantal gevallen van kanker nog zal toenemen 
in de komende jaren.

Van de noodzaak om meer wetenschappelijk 
onderzoek te financieren tot de noodzakelijke 
zorg voor mensen die door wetenschappelijke 
vooruitgang (te) genezen zijn, is Stichting tegen 
Kanker zowel een voorstander als katalysator van 
een holistische benadering. Zo kunnen we alle 
behoeften dekken die in onze drie belangrijke 
missies zijn verwoord.

1.  Alle door Stichting tegen Kanker gefinancierde 
wetenschappelijke onderzoeksprojecten zijn 
geselecteerd door onafhankelijke wetenschap-
pelijke raden. Dit om een totale objectiviteit in 
investeringskeuzes te garanderen.

2.  Met onze inspanningen op het vlak van 
preventie willen we mensen ertoe bewegen 
om goede gewoonten aan te nemen en zo hun 
risico op kanker te verkleinen. Daarnaast wijzen 
we ook op het belang van opsporing. Voor 
sommige kankers is de kans op herstel immers 
groot, indien men ze tijdig ontdekt.

3.  De begeleiding van mensen met kanker, hun 
naasten en patiëntenverenigingen zijn het 
ondergeschoven kindje van een gezondheids- 
en financieringssysteem dat veel meer op 
therapie is gericht. Dit terwijl de behandeling 
maar een deel is van het complexe en 
veelzijdige traject dat iemand aflegt van het 
moment van de diagnose tot de terugkeer naar 
een normaal leven.

In 2022 zet Stichting tegen Kanker qua acties en 
middelen een tandje bij in alle drie haar missies. 
Want enkel door rekening te houden met de 
kankerproblematiek als geheel en door impulsen 
te geven om de juiste keuzes te maken, kunnen we 
het tij in de strijd tegen kanker doen keren.

Dit is het actieplan dat we voor de komende jaren 
hebben vooropgesteld en waarvoor we meer dan 
ooit op uw steun rekenen.

EDITO
Een Belgische Kankerbarometer

BENOIT KOERPERICH
ALGEMEEN DIRECTEUR

STICHTING TEGEN KANKER



Op initiatief van Stichting tegen Kanker hebben het Kankercentrum van Sciensano, 
Stichting Kankerregister en het College voor Oncologie een stand van zaken 
opgemaakt van de strijd tegen kanker in België. Het resultaat van deze studie is 
de Belgische Kankerbarometer, een referentierapport dat een globaal beeld geeft 
van de huidige situatie, de geboekte vooruitgang, maar ook van de lacunes en 
resterende behoeften in de strijd tegen kanker in België.
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Stichting tegen Kanker en  
drie belangrijke actoren

Het 175 pagina’s tellende rapport onthult de 
uitdaging waarvoor we staan, omdat het een 
actueel beeld geeft van de belangrijkste thema’s 
in de strijd tegen kanker. Brecht Gunst, Manager 
Expertise & Services: “Stichting tegen Kanker 
wil een zo groot mogelijke impact hebben op 
de overlevingskansen en de levenskwaliteit 
van mensen met kanker. Om dit mogelijk te 
maken, is het belangrijk dat we onze prioriteiten 
regelmatig herzien en zo nodig herformuleren. De 
Kankerbarometer moet ons daarbij helpen.”

De Belgische Kankerbarometer, gepresenteerd 
op 4 februari, is het resultaat van een uitvoerige 
en onafhankelijke analyse. De studie, een 
initiatief van en gefinancierd door Stichting 
tegen Kanker, bracht drie grote spelers samen 
in de stuurgroep. Het Kankercentrum van 
Sciensano (verantwoordelijk voor de opvolging 
van het Nationaal Kankerplan), als coördinator. 
Daarnaast Stichting Kankerregister, voor accurate 
cijfers. En tot slot het College voor Oncologie 
(verantwoordelijk voor de richtlijnen voor 
oncologische zorg). Als lid van de stuurgroep 
zorgde Stichting tegen Kanker er samen met 
de andere betrokken actoren voor dat de 
Kankerbarometer alle belangrijke aspecten binnen 
de verschillende thema’s voldoende dekt.

Een triangulatie van informatie

De structuur van de Belgische Kankerbarometer 
is gebaseerd op het traject van een persoon 
die met kanker te maken krijgt, gaande van 
primaire preventie tot screening, via diagnose en 
behandeling, vervolgens revalidatie, re-integratie 
en, indien van toepassing, palliatieve zorg. Per 
gebied werd er een werkgroep opgezet.  
In totaal deelden 79 experts van 51 instellingen 

hun visie en aanbevelingen, gebaseerd op 
recente wetenschappelijke bevindingen en hun 
eigen praktijkervaring. Daarenboven neemt de 
Kankerbarometer de ervaring van patiënten mee. 

De Belgische Kankerbarometer maakt de balans op van de kankersituatie in België in de brede zin 
van het woord: van primaire preventie tot screening, met inbegrip van 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 aan de 
hand van recente en gevalideerde informatie en cijfers, de expertise van de belangrijkste spelers in 
het veld en de individuele ervaring van patiënten. Het resultaat is een praktisch hulpmiddel dat ook als 
naslagwerk en inspiratiebron kan dienen voor Stichting tegen Kanker, alsook gezondheidsprofessionals, 
patiëntenverenigingen en overheden.

Rekening houdend met de verschillende 
betrokken actoren (experts, 
gezondheidsprofessionals en patiënten), 
is de Belgische Kankerbarometer 
uitgegroeid tot een bondig, maar tegelijk 
compleet rapport, geschreven in een 
duidelijke taal, zodat het toegankelijk is 
voor het brede publiek.
BRECHT GUNST
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DE BELGISCHE KANKERBAROMETER  
GEEFT EEN GLOBAAL BEELD VAN DE  
STRIJD TEGEN KANKER IN ONS LAND  
EN WIJST OP DE DRINGENDE NOOD- 
ZAAK VAN EEN NIEUW NATIONAAL  
KANKERPLAN.



Hiervoor werden 622 personen bevraagd over 
hun zorgtraject, waardoor we informatie konden 
verzamelen over hun ervaringen, hun positieve of 
negatieve percepties over de zorg die ze kregen, 
alsook de algemene organisatie van oncologische, 
psychologische en sociale zorg. 

De belangrijkste conclusies 

Dr. Didier Vander Steichel, medisch en 
wetenschappelijk directeur van Stichting 
tegen Kanker, legt de doelstellingen van de 
Kankerbarometer uit. Een van de belangrijkste 
is om lacunes in de strijd tegen kanker te 
identificeren. “We hebben een hele reeks 
tekortkomingen en verbeteringskansen 
geïdentificeerd. Hierop zullen we ons 
concentreren, hetzij door zelf naar oplossingen 
te zoeken (via projectoproepen bijvoorbeeld), 
of door het bewustzijn bij de overheid 
te vergroten, aangezien het vaak over 
volksgezondheidskwesties gaat. Dit maakt ook 
dat we de overheid willen wijzen op de dringende 
noodzaak van een nieuw Nationaal Kankerplan.”

“Een eerste vaststelling die uit de barometer 
naar voren komt, is dat de algemene situatie 
in België beter is dan in de meeste van onze 
buurlanden”, vervolgt Didier Vander Steichel. 
“De grote uitzondering – en dus een belangrijk 
aandachtspunt – is de incidentie van kanker. Het 
aantal nieuwe kankergevallen per jaar is groot 
in België. Hier is geen eenvoudige verklaring 
voor, noch kunnen we een bepaalde oorzaak 
aanwijzen. Bedenk dat kanker het gevolg is 
van verschillende risicofactoren, voornamelijk 

zaken die te maken hebben met onze levensstijl, 
maar ook met omgevingsfactoren en soms 
erfelijkheid. Vandaar het belang van preventie! 
Daarom besloot Stichting tegen Kanker om haar 
eerste projectoproep preventie te lanceren ter 
ondersteuning van onderzoeksprojecten op 
het gebied van kankerpreventie. De komende 
maanden buigt een onafhankelijke jury zich over 
de ingediende projecten. In juni maken we de 
laureaten van de Grants bekend.”

De barometer wijst ook op verschillende  
verbeteringskansen wat betreft de behandeling 
van kanker. Didier Vander Steichel haalt bijvoor-
beeld de levenskwaliteit aan van patiënten in een 
palliatief zorgtraject. “België scoort goed op dit 
vlak in vergelijking met andere Europese landen.  
Maar er zijn mogelijkheden tot verbetering. 
Stichting tegen Kanker heeft niet gewacht op de 
resultaten van de Kankerbarometer om op dit 
niveau in te grijpen. Onlangs lanceerden we een 
dubbele projectoproep voor een totaalbedrag van 
één miljoen euro. De helft van dit bedrag is  
gereserveerd om palliatieve zorginitiatieven te 
financieren. De andere helft gaat naar acties 
gericht op het psychosociaal welzijn van patiënten 
en hun naasten, tijdens of na kanker.” Voor meer 
informatie hierover verwijzen we naar het artikel 
over de Social Grants op p. 14-15.

Het volledige rapport van de Belgische 
Kankerbarometer kan je downloaden via  
kanker.be/kankerbarometer
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De speekselklieren, tong, mond, 
keel, slokdarm, maag, lever, 
pancreas, galblaas, dunne darm, 
dikke darm en anus hebben wat 
gemeen. Ze maken alle deel uit 
van ons spijsverteringsstelsel. 
Samen zetten ze eten en 
drinken om in voedingsstoffen 
die ons lichaam van de nodige 
bouwstoffen en energie voorzien. 
Het spijsverteringssysteem heeft 
zelfs een eigen zenuwstelsel, 
dat onafhankelijk van andere 
zenuwcentra functioneert. Vandaar 
zijn (misschien wat overdreven) 
bijnaam: ‘het tweede brein’.

SPIJSVERTERINGSKANKERS
ONDERZOEKSPROJECTEN
SCHEPPEN HOOP
De vele organen waaruit ons spijsverteringsstelsel bestaat, kunnen het beginpunt 
zijn van verschillende vormen van kanker. Diverse onderzoeksprojecten gesteund 
door Stichting tegen Kanker focussen erop. Waarom? Om de mechanismen die tot 
kanker leiden beter te begrijpen, de diagnose en behandelingen te verbeteren en te 
zorgen voor een betere levenskwaliteit. In dit artikel bespreken we enkele van deze 
kankersoorten en onderzoeksprojecten.



Het hoofd-halsgebied

De mond, amandelen, keel en de keelholte bevinden zich in het 
bovenste gedeelte van ons spijsverteringskanaal. We spreken van 
hoofd- en halskanker als we het hebben over de kwaadaardige 
tumoren die zich ontwikkelen in dit gebied, of in het strottenhoofd 
bovenaan in het ademhalingssysteem. Symptomen die gepaard gaan 
met hoofd-halskanker verschillen afhankelijk van waar de tumor 
zich bevindt, variërend van aanhoudende keelpijn of heesheid, 
een pijnlijke tong en niet-genezende zweertjes in de mond, tot 
pijn tijdens het slikken of een zwelling in de hals. Elk jaar krijgen 
ongeveer 3000 nieuwe patiënten de diagnose hoofd-halskanker. 
Hun behandeling hangt af van het type en de omvang van de tumor, 
gaande van chirurgie, radiotherapie, chemotherapie tot, in bepaalde 
gevallen, doelgerichte geneesmiddelen. 

De slokdarm en de maag

We kauwen op ons eten, maken er kleinere stukjes van, mengen 
het met speeksel en duwen het tijdens het doorslikken doorheen 
de slokdarm naar onze maag. Bij sommige mensen loopt dit 
echter niet zo vlot. Ze hebben moeite met slikken, last van eten 
dat niet wil zakken, hikaanvallen, pijn in de bovenbuik... Dit soort 
klachten kan tot de diagnose slokdarmkanker leiden. Dit is bij 
ongeveer 1200 personen per jaar het geval (drie keer zoveel 
mannen als vrouwen). 

Het team van prof. Sandra Nuyts (UZ Leuven) ontrafelt waarom radiotherapie niet altijd 
even succesvol is. Sommige kankercellen lijken er ongevoelig voor te zijn of te worden. “Als we 
erin slagen om de mechanismen op te sporen die verantwoordelijk zijn voor deze resistentie 
tegen radiotherapie, kunnen we identificeren of ze al dan niet aanwezig zijn in de tumor en de 
behandeling daarop aanpassen. De patiënt krijgt dan de therapie met de hoogste slaagkans. 
Anderzijds kan die kennis leiden tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen die deze 
processen beïnvloeden”, aldus prof. Sandra Nuyts.

ONDERZOEKSPROJECT

In de maag maken we met behulp van maagsappen een soort pap van voeding, zodat het in de darmen 
kan stromen. Het bovenste deel van de maag voegt vooral maagsappen toe, terwijl de spieren in het 
onderste deel voeding kneden, mixen en malen. De hoge zuurgraad van maagsappen elimineert ook 
een groot deel van de ziekteverwekkers (bacteriën, etc.). Jaarlijks stelt men bij meer dan 1400 personen 
maagkanker vast, waaronder bijna dubbel zoveel mannen als vrouwen. De symptomen zijn aanvankelijk 
vaak afwezig of atypisch (brandend maagzuur, een zware maag, misselijkheid…). Daardoor ontdekt men 
maagkanker in veel gevallen pas laat.
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Voor er sprake is van kanker, verandert het slijmvlies 
aan de binnenkant van de slokdarm. Het team 
van prof. Benjamin Beck (ULB) bestudeert deze 
veranderingen, metaplasieën genaamd. Het team 
kijkt ook naar de rol van risicofactoren zoals obesitas, 
chronische ontstekingen en bepaalde DNA-mutaties. 
“Onze meest recente resultaten laten zien welke 
cellen betrokken zijn en welke signaalroutes er nodig 
zijn voor het verschijnen van metaplastische cellen. 
Dit opent zeer bemoedigende perspectieven om de 
ontwikkeling van metaplasieën en vervolgens hun 
progressie naar kanker te stoppen”, vertelt prof. Beck.  
“De identificatie van markers die verband houden met  
die progressie moet ons toelaten om, enerzijds, hoog-
risicopatiënten beter te behandelen en de follow-up 
van laagrisicopatiënten te verlichten en, anderzijds,  
nieuwe therapeutische doelen te vormen om prekankers  
of de tumoren zelf te behandelen.”

ONDERZOEKSPROJECT

Lever, galblaas en pancreas

De lever en pancreas (alvleesklier) lozen hun afscheidingsproducten 
via de galwegen in de twaalfvingerige darm, het bovenste deel 
van de dunne darm. Deze organen spelen een belangrijke rol in 
het verteringsproces. Zo is gal, geproduceerd door de lever en 
opgeslagen in de galblaas, nodig om vetten te verteren. De lever 
maakt allerlei schadelijke stoffen onklaar die het bloed uit de darm 
haalt (zoals alcohol). Alvleeskliersap, geproduceerd door de pancreas, 
helpt de dunne darm om suikers, eiwitten en vetten te absorberen. 
En de pancreas produceert ook hormonen die de bloedsuikerspiegel 
onder controle houden. Jaarlijks krijgen ruim 2000 mensen 
pancreaskanker, circa 1100 personen leverkanker, en bijna 500 
mensen galblaas- of galwegkanker.

Een Grant krijgen van Stichting tegen 
Kanker is een erkenning op zich. 
Maar we zijn er ons ook terdege van 
bewust dat innovatief en kwalitatief 
kankeronderzoek in België maar 
mogelijk is dankzij de vrijgevigheid 
van mensen die kankeronderzoek 
financieel steunen. 
PROF. BENJAMIN BECK

HET TEAM VAN PROF. BENJAMIN BECK

ONDERZOEKSPROJECT

Pancreaskanker is een van de weinige kankers waarvoor men vandaag nog geen betere 
behandeling heeft dan decennia geleden. Daar probeert het team van prof. Patrick Jacquemin 
(UCL) wat aan te doen. Stichting tegen Kanker steunt twee van hun onderzoeksprojecten. Een 
rond het K-Ras-gen, dat instructies geeft voor het maken van een eiwit dat men ook wel K-Ras 
noemt. Een mutatie van dit gen is aanwezig in 30% van alle kankergevallen. Bij pancreaskanker 
komt de mutatie echter in bijna 95% van de gevallen voor! Het tweede onderzoek richt zich op de 
cellen waaruit pancreaskanker ontstaat, namelijk acinacellen en ductale cellen. 
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Kanker van de galgangen en de galblaas 
ontdekt men vaak pas laat, wat de behandeling 
bemoeilijkt. Het team van prof. Frédéric 
Lemaigre (Instituut De Duve, UCL) hoopt 
vroegere en meer verfijnde diagnoses mogelijk 
te maken. “Ons onderzoek heeft reeds tot twee 
belangrijke ontdekkingen geleid: ten eerste 
hebben wij genen geïdentificeerd waarvan de 
disfunctie de progressie van kanker van de 
galgang (de afvoergang tussen de galblaas en 
de twaalfvingerige darm) bevordert. Ten tweede 
blijkt uit onze analyse dat sommige pre-kanker 
galblaasletsels veel dichter bij het kankerstadium 
staan dan gedacht. Uiteindelijk hopen wij merkers 
te identificeren die een vroegtijdige diagnose 
en aangepaste follow-up mogelijk maken voor 
patiënten bij wie het kankerrisico groter is  
dan verwacht.”

Wat we nog nodig hebben? Meer 
samenwerkingen en meer middelen. 
En daar zijn we Stichting tegen 
Kanker en haar donateurs uiteraard 
dankbaar voor. Daarmee willen 
we de nodige bewijzen en genoeg 
datasets verzamelen om in de nabije 
toekomst klinische trials op te 
starten.
PROF. SABINE TEJPAR

De darmen en de anus
Volgen we de weg van ons voedsel verder, dan passeren we eerst 
de dunne darm, vervolgens de dikke darm om uit te komen in de 
endeldarm. Dikkedarmkanker kan men met een uitstekende kans op 
succes behandelen, mits men de kankercellen of de voorlopers ervan 
(poliepen) in een vroeg stadium ontdekt. Vandaar dat deelnemen aan 
het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker zo belangrijk is (zie p. 13). 
Jaarlijks krijgen bijna 8000 mensen dikkedarmkanker.

ONDERZOEKSPROJECT ONDERZOEKSPROJECT

De anus, een kringspier aan het uiteinde van 
onze endeldarm, sluit ons maagdarmstelsel 
luchtdicht af. De anus regelt de evacuatie van 
ontlasting en laat lucht ontsnappen. Anuskanker 
is een zeldzame kanker (circa 200 gevallen per 
jaar) die vaak verband houdt met een HPV-
infectie (humaan papillomavirus). Veelgehoorde 
klachten zijn: jeuk, pijn of een zwelling ter 
hoogte van de anus, zichtbaar slijm of bloed in 
de ontlasting, loze aandrang, en afwisselend 
constipatie en diarree hebben. Anuskanker 
behandelt men doorgaans met chemotherapie en 
radiotherapie. Een kleine tumor kan men soms 
met enkel chirurgie verwijderen.

Multicentrisch onderzoek van de 
teams van de professoren Olivier 
Detry (ULiège), Géraldine Dahlqvist 
(UCL), Thierry Gustot (ULB), 
Hans van Vlierberght (UZ Gent) & 
Jacques Pirenne (UZ Leuven) gaat 
na of een PET-scan patiënten voor 
wie een levertransplantatie zinvol is 
beter kan identificeren. Momenteel 
overweegt men een levertransplantatie 
enkel bij patiënten met een hoge 
overlevingskans, zonder uitzaaiingen  
en met een beperkt aantal en/of kleine  
letsels in de lever. Als dit onderzoek 
succesvol is, kan men deze behandeloptie  
in de toekomst aan meer mensen 
aanbieden. 
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Geheime steracteurs: microbiota!

In ons spijsverteringsstelsel leven biljoenen bacteriën, 
virussen en microscopisch kleine schimmels die deel 
uitmaken van de darmflora, in wetenschappelijke taal 
‘microbiota’ of ‘microbioom’ genoemd. Ze vergemakkelijken 
de spijsvertering, stimuleren ons afweersysteem, 
synthetiseren stoffen die belangrijk zijn voor ons lichaam... 
De samenstelling van ons microbioom verandert in de loop 
van ons leven en is even persoonlijk als een vingerafdruk. 
Het draait allemaal om de balans tussen de verschillende 
micro-organismen waaruit het bestaat. En die balans 
kan verstoord geraken, bijvoorbeeld als je ziek bent. 
Een verstoord microbioom kan zelfs het ontstaan en de 
ontwikkeling van bepaalde kankers bevorderen.

HET TEAM VAN PROF. LARS VEREECKE

Het team van prof. Lars Vereecke 
(UGent) bestudeert de rol van het 
microbioom tijdens de ontwikkeling 
van darmkanker. “Er is steeds 
meer wetenschappelijk bewijs 
dat een ontregeld microbioom 
actief bijdraagt aan de initiatie en 
progressie van dikkedarmkanker, 
een van de meest voorkomende en 
meest dodelijke kankers in België. 
Daarnaast blijken bacteriën ook 
een grote impact te hebben op de 
behandeling, en op immunotherapie 
in het bijzonder. We hopen in de 
nabije toekomst de moleculaire 
mechanismen te ontrafelen die 
hier een rol spelen en vervolgens 
nieuwe perspectieven te bieden op 
de ontwikkeling van innovatieve, 
microbioomgebaseerde therapieën.

De steun van Stichting tegen Kanker is essentieel om ons 
innovatief onderzoek verder te zetten. Gebruikmaken van 
diermodellen en innovatieve technologieën is heel duur. 
We zijn Stichting tegen Kanker dan ook heel erg dankbaar. 
Verder appreciëren we enorm dat Stichting tegen Kanker 
zowel fundamenteel onderzoek als klinisch onderzoek 
steunt, waardoor in de komende jaren ongetwijfeld nieuwe 
doorbraken zullen worden gerealiseerd.

PROF. LARS VEREECKE

ONDERZOEKSPROJECT

ONDERZOEKSPROJECT

Stichting tegen Kanker steunt het team van prof. Sabine Tejpar (KU Leuven) al jaren. En de 
resultaten zijn er. Want was darmkanker amper tien jaar geleden nog een zwarte doos, dan weten 
we nu dat er verschillende types zijn, dat ook de tumoromgeving een rol speelt in de ontwikkeling 
ervan, welke behandeling voor elk subtype de beste resultaten oplevert en meer. Maar, er valt 
nog veel te ontdekken… Hoe we darmkankertumoren die ongevoelig lijken voor immuuntherapie 
met checkpointremmers toch kunnen doen reageren, bijvoorbeeld. Of welke veranderingen in 
de tumoromgeving nuttig kunnen zijn om zich op te richten. De uiteindelijke impact van labo-
onderzoek en de directe voordelen voor de patiënt zijn voor prof. Tejpar een (24 uur) motivatie.
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ONDERZOEK IS DE MOTOR VAN VOORUITGANG

Wetenschappelijk onderzoek is de motor van vooruitgang tegen kanker. De publieke middelen hiervoor 
zijn echter ontoereikend. Vandaar dat Belgische onderzoekers erg afhankelijk zijn van privéfinanciering 
om vooruitgang te blijven boeken. Sinds 1989 investeerde Stichting tegen Kanker bijna 213 miljoen euro 
in meer dan 1000 projecten. Deze aanzienlijke inspanning was en is bepalend voor het behoud van een 
hoog onderzoeksniveau in ons land.

Het team van prof. Peter Vandenabeele (UGent) analyseert de drievoudige interactie 
tussen chemotherapie, celdood en de bacteriën in het darmstelsel. “Dagelijks sterven er in 
het slijmvlies van onze darmen 40 miljard cellen. Dit wordt in evenwicht gehouden door de 
continue aanmaak van nieuwe cellen en zorgt ervoor dat ons darmepitheel om de drie tot 
vijf dagen compleet vernieuwt. Chemotherapeutica veroorzaken vaak neveneffecten die de 
balans van celdood en celvernieuwing in de darm verstoren. Wij bestuderen de drievuldige 
interactie tussen de verhoogde en verschillende types van celdood door chemotherapeutica, 
de gewijzigde samenstelling van de darmflora en het directer contact van het microbioom 
met ons immuunstelsel enerzijds, en het effect van deze veranderingen op de groei en 
eliminatie van darmkankercellen anderzijds.” Het doel is nieuwe behandelingsstrategieën 
voorstellen die deze drie componenten op darmniveau integreren.

ONDERZOEKSPROJECT

Multicentrisch onderzoek van de 
teams van de professoren Marc 
Van den Eynde (UCLouvain), 
Javier Carrasco (Grand Hôpital 
de Charleroi), Gabriele Liberale 
(Jules Bordet Instituut) en 
Jeroen Raes (KU Leuven) 
focust op de aard en impact van 
het microbioom op de lokale 
immuun- en ontstekingsrespons 
bij uitgezaaide dikkedarmkanker, 
op de ziekte-evolutie en op 
de therapierespons. Voeding 
en een verstoord microbioom 
kunnen de ontwikkeling van deze 
kanker namelijk beïnvloeden. 
De microbiota die metastasen 
koloniseert is mogelijk een van 
de oorzaken van resistentie tegen 
immunotherapieën. Dit kunnen 
aantonen, opent mogelijk nieuwe 
behandelingsperspectieven. 

De rol van het microbioom in darmkanker 
is een zeer jong en beloftevol 
onderzoeksgebied. Dankzij de steun van 
Stichting tegen Kanker kunnen we nieuwe 
onontgonnen onderzoeksrichtingen 
exploreren, zoals bijvoorbeeld de rol van 
darmbacteriën in uitzaaiingen.  
PROF. JEROEN RAES

Surf naar kanker.be/gefinancierde-projecten voor een overzicht van alle gefinancierde projecten.

Dit onderzoeksgebied is momenteel relatief 
onontgonnen en onze eerste resultaten 
zijn bemoedigend. We zijn erg blij met de 
erkenning van ons project door Stichting 
tegen Kanker en de financiële steun. 
PROF. MARC VAN DEN EYNDE

ONDERZOEKSPROJECT

©
 V

IB
 - 

In
e 

D
eh

an
ds

ch
ut

te
r

12 — www.kanker.be

http://kanker.be/gefinancierde-projecten
http://www.kanker.be


DIKKEDARMKANKER   
Doe de test!
Maart is de internationale maand van de 
strijd tegen dikkedarmkanker. Het moment bij 
uitstek om onze lezers eraan te herinneren 
dat men deze ziekte heel vroeg kan opsporen 
en daardoor sneller kan behandelen, met 
de beste kans op herstel. Doe dus mee aan 
het screeningsprogramma dat de overheid 
organiseert! De test is erg eenvoudig en 
bovendien gratis voor alle Belgen tussen  
50 en 74 jaar.

Woont u in Vlaanderen, dan ontvangt u elke 
twee jaar automatisch een uitnodiging in de bus, 
inclusief een afnameset. Deze testkit bevat een 
zogenaamde iFOB-test, die onzichtbaar bloed in de 
stoelgang opspoort. Het enige wat u moet doen, is 
met de testkit een staal van uw stoelgang nemen 
en de kit terugsturen naar het opgegeven adres. 
Twee weken later ontvangen u en uw huisarts het 
resultaat. Wijkt het resultaat af? Dan nodigt de 
huisarts u uit voor een vervolgonderzoek. 

 Meer informatie over de test vindt u op 
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker. 

Woont u in Brussel, dan krijgt u een uitnodiging 
waarmee u een ‘Colotest’ kunt afhalen bij een 
apotheker in de buurt. U stuurt de test naar het 
laboratorium en krijgt binnen de twee weken een 
bericht. Het resultaat wordt ook met uw huisarts 
gedeeld.

 Voor meer informatie over de test in de 
Brusselse regio, zie www.bruprev.be/nl.

De hele maand maart is Stichting tegen Kanker 
aanwezig op sociale media om iedereen aan de 
uitnodiging te herinneren en aan te moedigen om 
zich te laten screenen.

 Heeft u vragen over darmkanker, screening 
of vervolgonderzoeken? Praat erover met uw 
arts of neem contact op met onze gratis hulp- en 
informatielijn Kankerinfo via 0800 15 802 of  
kankerinfo@stichtingtegenkanker.be.

Kankerinfo is een gratis dienst van 
Stichting tegen Kanker voor patiënten, 
hun naasten en iedereen die meer wil 
weten over kanker. De professionele dienst 
beantwoordt al uw vragen over de ziekte 
en kankerbehandelingen, administratieve 
procedures, preventie voor of na kanker, 
screening enzovoort. Als u Kankerinfo belt, 
kan Delphine u zo nodig doorverwijzen naar 
bepaalde experts van Stichting tegen Kanker.

KANKERINFO LUISTERT!

Het team van Kankerinfo bestaat uit:

gespecialiseerde verpleegkundigen   
(oncologie, palliatieve zorg, radiotherapie…)

5

maatschappelijk werker1

oncodiëtist1

oncoloog1

oncopsychologen 9

huisartsen4

personen die de telefoon beantwoorden2
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32 NIEUWE PROJECTEN DIE DE 
LEVENSKWALITEIT VAN PATIËNTEN 
EN NAASTEN BEVORDEREN
Deze dubbele projectoproep was voor Stichting 
tegen Kanker een primeur. De thematische 
oproep, rond palliatieve zorg, was bedoeld om de 
levenskwaliteit te verbeteren van mensen met 
ongeneeslijke kanker. Hiervoor reserveerden we 
500 000 euro. Daarnaast lanceerde Stichting 
tegen Kanker een open projectoproep voor 
projecten die bijdragen aan het welzijn van 
patiënten in de brede zin van het woord, eveneens 
voor een totaalbedrag van 500 000 euro. Voor 
beide oproepen samen ontving Stichting tegen 
Kanker bijna 100 aanvragen. Een onafhankelijke 
jury selecteerde 32 uiteenlopende, kwalitatieve 
projecten: 18 voor palliatieve zorg en 14 naar 
aanleiding van de open oproep.

18 projecten ter verbetering  
van palliatieve zorg 

Palliatieve zorg omvat alle medische en niet-
medische handelingen gericht op het verbeteren 
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In het kader van haar  
Social Grants lanceerde 

Stichting tegen Kanker in 
2021 twee projectoproepen 

ter financiering van 
initiatieven gericht op het 

welzijn en de levenskwaliteit 
van personen met kanker 
en hun naasten. Stichting 
tegen Kanker trok voor 

deze dubbele projectoproep 
een totaalbedrag van een 

miljoen euro uit.

van de levenskwaliteit en het welzijn van personen 
met een ongeneeslijke ziekte. In tegenstelling tot 
wat veel mensen denken, vindt palliatieve zorg niet 
alleen in de laatste levensweken plaats. Soms gaan 
er nog maanden of jaren palliatieve zorg aan die 
periode vooraf. 

Zoals de Belgische Kankerbarometer aantoont  
(zie p. 4-6) zijn de noden op dit vlak groot. Stichting 
tegen Kanker vindt het essentieel om bij te dragen  
aan een zo goed mogelijke levenskwaliteit van 
mensen met ongeneeslijke kanker. Daarom 
selecteerde een onafhankelijke jury 18 projecten  
die deze doelstelling het best invullen.

De gekozen projecten, allemaal ingediend door 
ziekenhuizen, gespecialiseerde extramurale centra, 
woonzorgcentra en organisaties gespecialiseerd 
in palliatieve zorg of thuiszorg, zijn heel divers. 
Van een participatieve moestuin en snoezelbaden 
op een palliatieve afdeling, over initiatieven die 
de overgang van ziekenhuis naar ambulante zorg 

SOCIAL GRANTS

http://www.kanker.be
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vergemakkelijken, tot een pilootproject met 
aandacht voor intimiteit en seksualiteit.

14 projecten ter verbetering  
van de levenskwaliteit

Stichting tegen Kanker is er ook van overtuigd dat 
een holistische visie op gezondheid vertaald dient 
te worden in een integratieve benadering van 
mensen met kanker en dat men in deze context 
vanaf het moment van de diagnose bijzondere 
aandacht moet schenken aan de relatie tussen 
zorgverleners en patiënten, de persoon achter de 
patiënt en aan hun algemeen welzijn. 

Stichting tegen Kanker heeft 
besloten om vanaf 2022 jaarlijks 
een nieuwe projectoproep voor 
Social Grants te lanceren, voor 
een budget van minimaal één 
miljoen euro per jaar. 

ELS DECOSTER,  
MANAGER DEPARTEMENT GRANTS

Op basis van deze criteria selecteerde een onaf-
hankelijke jury 14 projecten. 

We maakten de bewuste keuze om geen verdere 
speciale eisen te definiëren voor deze open 
projectoproep. Hierdoor konden aanvragers een 
scala aan innovatieve projecten indienen die 
beantwoorden aan reële behoeften van personen 
met kanker, naasten en zorgverleners. 

De weerhouden initiatieven zijn opnieuw 
heel divers, van projecten gericht op patient 
empowerment die hulpmiddelen aanreiken om 
met de ziekte om te gaan of de emotionele last 
te verlichten, over avontuurlijke weekenden 
voor jongeren met kanker, tot gepersonaliseerde 
maaltijden, massages op maat en initiatieven om 
vermoeidheid tegen te gaan.

Een nieuwe strategie voor  
de Social Grants

“Tot nu toe organiseerde Stichting tegen Kanker 
haar sociale projectoproepen om de twee jaar. 
Die periode is vrij lang, zeker wanneer tussentijds 
nieuwe behoeften of nieuwe initiatieven in het 
veld ontstaan”, vertelt dr. Didier Vander Steichel, 
medisch en wetenschappelijk directeur van 
Stichting tegen Kanker. 

Els Decoster, manager departement Grants, 
pikt hierop in: “We zijn ons ervan bewust dat 
de behoeften op het gebied van welzijn en 
levenskwaliteit groot zijn. Daarom besloten we 
om vanaf 2022 jaarlijks een projectoproep voor 
Social Grants te lanceren, voor een budget van 
minimaal één miljoen euro per jaar.”

Via de Social Grants steunt Stichting tegen 
Kanker initiatieven van organisaties in het 
veld. Hierdoor maken we 32 belangrijke 
projecten mogelijk, alle gedragen door 
mensen die betrokken zijn bij en begaan zijn 
met het welzijn van personen met kanker.

Een lijst met alle gefinancierde projecten 
vind je op kanker.be/laureaten-social-
grants-2021

 32
LAUREATEN  

VAN DE  
SOCIAL GRANTS
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SOMMIGE KANKERS VOORKOMEN?  
DAT KAN ABSOLUUT!
Vier op de tien kankers is vermijdbaar, weten we uit cijfers van het Internationaal 
Agentschap voor Kankeronderzoek. Dit betekent dat we als we zelf actie ondernemen 
en hiervoor de nodige ruggensteun krijgen van de bevoegde overheden en organisaties 
als Stichting tegen Kanker ons risico op kanker sterk kunnen terugdringen. 

Van geen enkele vorm van kanker zijn alle 
risicofactoren bekend. Maar wat we wel weten, 
is dat bepaalde ongezonde gewoonten (zoals 
roken, te weinig bewegen, te veel drinken 
en een ongezond voedingspatroon) de 
ontwikkeling van kanker in de hand werken. 
Terwijl andere factoren (zoals gezonde voeding, 
het geven van borstvoeding en deelnemen 
aan screeningsprogramma’s) ons juist 
beschermen. In dit artikel focussen we op twee 
sleutelrisicofactoren, namelijk tabak en uv.

Nog sterkere acties
... voor Generatie Rookvrij

Roken is in de Europese Unie de belangrijkste 
te voorkomen oorzaak van kanker. 82% van de 
gevallen van longkanker is eraan te wijten en 
daarnaast is roken gelinkt aan vele andere types 
van kanker, waaronder kanker ter hoogte van de 
nieren, pancreas, dikke darm en de blaas. En toch 
rookt meer dan 1 op de 5 Belgen nog steeds…

Goed nieuws zijn de gigantische mijlpalen die 
de afgelopen jaren zijn behaald. Zo bestaat het 
rookverbod voor cafés ondertussen 10 jaar, werd 
de minimumleeftijd voor het kopen van tabak 

opgetrokken naar 18 jaar, zijn neutrale pakjes een 
feit, mag men niet meer roken in de auto in het 
bijzijn van minderjarigen en zien we de eerste 
rookvrije sportstadions. Zo werken we samen aan 
Generatie Rookvrij (generatierookvrij.be), een 
maatschappij waarin ieder kind rookvrij opgroeit. 
Maar de weg is nog lang. Daarom pleit Stichting 
tegen Kanker voor verdergaande maatregelen, 
zoals een heffing richting tabaksproducenten voor 
de gezondheidsschade die ze aanrichten.

Sommige rokers zijn verrast hoe makkelijk 
stoppen uiteindelijk is, maar anderen hebben het 
veel moeilijker. Dat weten we bij Stichting tegen 
Kanker ook. Daarom helpen we rokers via onze 
dienst Tabakstop om samen de stap te zetten naar 
een rookvrij leven, met een website, persoonlijke 
coachingstrajecten en meer. In de maand mei 
lanceren we een gloednieuwe campagne waarin 
we rokers uitdagen om een maand te stoppen. 
Want wie vier weken geen sigaret aanraakt, heeft 
vijf keer meer kans om definitief te zijn gestopt!
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WAT STICHTING TEGEN 
KANKER DOET OP HET 
VLAK VAN PREVENTIE

Stichting tegen Kanker zet alle middelen in 
die ze heeft om kanker terug te dringen, en 
al helemaal als het gaat om kankers die te 
voorkomen zijn. Daarom:

• Steunen we wetenschappelijk onderzoek. 
Maak kennis met de onderzoeksteams op 
kanker.be/projecten. Je kan de projecten 
filteren op het kankertype, bijvoorbeeld 
huid, melanomen & non-melanomen of 
long.

• Trekt Stichting tegen Kanker in 2022 
uitzonderlijk twee miljoen euro extra uit 
voor onderzoeksprojecten op het gebied 
van preventie. Zie  
www.kanker.be/preventie-projectoproep.

• Werken we aan rapporten die als basis 
kunnen dienen voor beleidsadvies en 
een nationaal plan van aanpak, zoals 
de recente white paper Huidkanker in 
België, zie kanker.be/sites/default/
files/stk_huidkanker_2021.pdf, 
of onze rookenquête die duidelijk 
weerspiegelt hoeveel draagvlak er is 
bij de bevolking voor verdergaande 
antitabaksmaatregelen, zie kanker.be/
kankerpreventie/de-gevaren-van-tabak/
rookenquetes. 

• Voeren we gerichte preventiecampagnes. 
Zo is maart traditiegetrouw de 
Darmkankermaand en lanceren we in mei 
een nieuwe campagne naar aanleiding 
van de Werelddag zonder Tabak, gevolgd 
door een nieuwe uv-campagne in de 
zomer. 

VERMIJD OVERMATIGE  
BLOOTSTELLING AAN DE ZON:  

ZOEK DE SCHADUW OP,  
DRAAG BESCHERMENDE KLEDING,  

SMEER ZONNECRÈME EN  
GA NIET ONDER DE ZONNEBANK.
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... voor een betere bescherming  
tegen uv
Wist je dat men in België jaarlijks bijna 44 000 
nieuwe gevallen van huidkanker vaststelt? Dit 
betekent dat er elke dag 120 mensen te horen 
krijgen dat ze huidkanker hebben en één op de vijf 
Belgen er in de loop van zijn leven mee te maken 
krijgt. Dit cijfer omvat alle soorten huidkanker, niet 
alleen melanoom, de meest agressieve vorm.  
9 op de 10 van die huidkankers zijn het gevolg van 
overmatige blootstelling aan ultraviolette stralen 
(uv), voornamelijk afkomstig van de zon, maar ook 
van zonnebanken. 

Een pijnlijk feit is dat de huidkankertsunami nog 
steeds aanzwelt. Vandaag is huidkanker, alle 
vormen samen, niet alleen de meest voorkomende 
kanker; het is ook de kanker die het sterkst stijgt 
in aantallen. Bovendien verwacht men de komende 
tien jaar opnieuw bijna een verdubbeling. Tijd 
om het tij te keren en groot en klein adequaat te 
beschermen tegen uv. 

Zich beschermen tegen de zon, is niet alleen iets 
voor op vakantie. Mensen die langdurig buiten 
werken (bijvoorbeeld in de bouw, landbouw of als 
tuinier), alsook sporters en zeker kinderen zijn 
bijzondere risicogroepen. Zij moeten dus zeker 
de schaduw opzoeken, beschermende kleding 
dragen en zich regelmatig insmeren. Zelfs in 
België (vanaf uv index 3)! Niet alleen zonnebrand 
is een risicofactor, huidschade door overmatige 
blootstelling aan uv stapelt zich ook op en verhoogt 
zo ons risico op huidkanker. 

Op de hoogte blijven van de laatste 
inzichten en onze acties? Schrijf je in  
voor onze nieuwsbrief via kanker.be/
inschrijven-nieuwsbrief.

http://kanker.be/projecten
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OP 21 DECEMBER, TIJDENS DE 
LANGSTE NACHT, ORGANISEERDEN 
WE EEN UNIEKE CEREMONIE IN  
HET KONING BOUDEWIJNSTADION.

De Kaarsenceremonie is tijdens elke Levensloop een magisch moment dat moed geeft aan personen 
met kanker, iedereen die de ziekte overwonnen heeft viert en dierbaren die aan kanker zijn overleden 
herdenkt. Elk lichtje is een teken van hoop, troost en herinnering.

EERSTE NATIONALE 
KAARSENCEREMONIE

Op 21 december, de langste nacht, vond de 
eerste nationale Kaarsenceremonie plaats in 
het Koning Boudewijnstadion. Op het podium 
vertelden genodigden over het belang van 
wetenschappelijk onderzoek in de strijd 
tegen kanker, over hun eigen strijd vandaag 
of hun strijd in het verleden. Hiervoor 
toverden we het stadion om tot een feeëriek 
landschap vol brandende kaarsen. Mensen 
thuis nodigden we uit om zelf een kaars aan 
te steken. Zo lieten we in het hele land de 
vlam van hoop oplaaien!

Herbeleef de eerste nationale  
Kaarsenceremonie via  
ceremonie.kaarstegenkanker.be

Voor wie hield jij het vuur brandend?
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Mijn ambitie? 
Gezond 100 jaar 
worden. Dat 
geluk heeft niet 
iedereen. 

Door mijn verhaal te delen, 
hoop ik een drempel te 
kunnen wegnemen.
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INTERVIEW MET HELMUT LOTTI EN LIZE FERYN,  
PETER EN METER VAN STICHTING TEGEN KANKER

Sinds juli 2021 heeft Stichting tegen Kanker een peter en meter: Helmut Lotti en 
Lize Feryn. Beiden zijn niet aan hun proefstuk toe. Helmut is sinds 2020 peter van 
Levensloop Durbuy en Lize sinds 2014 meter van Levensloop Kortrijk. We vroegen 
beiden wat het peter- en meterschap voor hen betekent. Het volledige interview  
vind je op kanker.be.

Helmut Lotti 

Toen we Helmut ruim twee jaar geleden 
vroegen om peter te worden, twijfelde hij geen 
moment. Op en naast het podium straalt het 
enthousiasme van hem af.

“De invulling die ik aan mijn peterschap wil 
geven, is mensen aansporen om zo gezond 
mogelijk te leven. Omdat ik iedereen oprecht 
een goede gezondheid wens. 

De ceremonie van 21 december vond ik heel 
bijzonder. Je brandt een kaars voor iemand, 
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.”

Lize Feryn 

Lize’s mama overleed aan kanker. Dat maakt elke 
editie van Levensloop voor haar emotioneel, 
maar ook heel betekenisvol. Ze kan niet genoeg 
benadrukken hoe broodnodig kankeronderzoek is.

“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.

Ankermomenten zoals de Kaarsenceremonie 
en de Slotceremonie zijn magisch. Veel mensen 
hebben een jaar naar Levensloop toegeleefd. 
Vooral de Slotceremonie is dan zo’n ontlading.”

Meedoen aan Levensloop als Vechter, team, vrijwilliger, sponsor of op een andere manier? 
Er is zeer waarschijnlijk een Levensloop bij je in de buurt. Je vindt alle data en locaties op 
levensloop.be.

http://kanker.be
http://levensloop.be


VRIEND VAN DE STICHTING, VRIEND VAN HET LEVEN

We streven naar een wereld waarin het leven het wint 
van kanker. Als Stichting tegen Kanker doen we dat 
door patiënten en hun familie te begeleiden, een betere 
opsporing mogelijk te maken en in te zetten op preventie. 
En vooral: door het kankeronderzoek te financieren. 

Wij zijn blij en dankbaar dat u er bent en meehelpt 
als schenker, erflater, actievoerder, vrijwilliger of 
bedrijfspartner. U schenkt uw vertrouwen aan Stichting 
tegen Kanker en dat vinden we fantastisch.

Daarom sturen we u zo graag ons magazine toe: om aan 
u te kunnen tonen dat we uw vertrouwen waard zijn. Om 
u te informeren over de acties die we voeren en over 
de vooruitgang die er geboekt wordt in de strijd tegen 
kanker. Maar ook over de weg die er nog af te leggen is 
om onze ultieme droom te bereiken: dat kanker geen 
levensbedreigende ziekte meer zal zijn.

U kunt dit magazine een tweede leven geven: geef het 
door aan iemand die u kent of leg het op een plaats waar 
anderen het ook kunnen lezen. Zo wordt de strijd tegen 
kanker een strijd van iedereen.

Team Giften & Legaten

Als Vriend van Stichting tegen Kanker steunt u door maandelijks een 
bedrag te schenken belangrijk en veelbelovend kankeronderzoek in 
ons land. U zorgt ervoor dat onderzoekers onvermoeibaar hun werk 
kunnen voortzetten en nieuwe manieren vinden om kanker op te 
sporen, te behandelen en te genezen.

U sluit zich aan bij een groeiende groep schenkers die ervan overtuigd 
zijn dat wetenschappelijk onderzoek kanker klein kan krijgen en 
die daarom het kankeronderzoek permanent willen steunen. Onze 
Vriendenkring telt al meer dan 16 000 Vrienden. En elke week komen 
er mensen bij. Trouw en toegewijd investeren ze in veelbelovende 
projecten van Belgische onderzoekers. Omdat ze weten dat het nodig 
is, weten dat het werkt en weten dat het levens redt.

Vriend worden van Stichting tegen Kanker is 
heel eenvoudig.  
Vul gewoon het formulier in dat bij dit magazine 
zit en stuur het per post of per email naar ons 
terug. Wij regelen de rest. Alvast erg bedankt.

Voor ik zelf kanker kreeg, 
gaf ik al af en toe een klein 
bedrag aan Stichting tegen 
Kanker. Door mijn ziekte 
koos ik ervoor om Vriend te 
worden van Stichting tegen 
Kanker. De automatische 
betaling via domiciliëring 
maakt het veel makkelijker. 
Nu ben ik zeker dat ik 
elke maand bijdraag aan 
nieuwe wetenschappelijke 
ontwikkelingen. 

DANIELLE, VRIEND VAN STICHTING 
TEGEN KANKER

WAAROM WE U ZO GRAAG INFORMEREN  
MET DIT MAGAZINE

Heeft u vragen over onze activiteiten, 
specifieke projecten, fiscale attesten of 
over legaten, aarzel dan niet om contact 
met ons op te nemen. We helpen u graag.

  donateurs@stichtingtegenkanker.be

  02 733 68 68

         Dienst 
donateurs

Stichting tegen Kanker is lid van de Vereniging voor 
Ethiek in de Fondsenwerving en van donorinfo.be
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Greta Van der Gracht, onze coördinator Legaten, 
beantwoordt je vragen graag. 

GSM 0499 69 53 86
E-mail gvandergracht@stichtingtegenkanker.be

SCHENKEN VIA 
TESTAMENT? 

EEN DUOLEGAAT?
De fiscale regels rond het duolegaat in Vlaanderen 
zijn sinds juli 2021 aangepast. Daardoor zijn vele 
testamenten met een duolegaat, ook al zijn ze 
opgemaakt voor 1 juli 2021, niet langer uitvoerbaar. 
Vraag hierover advies aan uw notaris of contacteer 
Greta Van Der Gracht.
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DE WERELD VERANDEREN VIA UW TESTAMENT

Zal de toekomst er ooit zo uitzien? Dat weten 
we niet. Niemand kan de toekomst voorspellen. 
Maar wat we wel weten, is dat wetenschappelijke 
en technologische kennis snel evolueren. Waar 
zullen we over pakweg dertig of vijftig jaar staan 
met immunotherapie, artificiële intelligentie en 
nanotechnologie?

Die vooruitgang komt natuurlijk niet vanzelf. 
Zeker niet in wetenschappelijk onderzoek. 
In 1989 startte Stichting tegen Kanker met 
het toekennen van beurzen voor beloftevolle 
onderzoeksprojecten: de Wetenschappelijke 
Grants. Bij de start kregen zes universiteitsteams 
samen 3,6 miljoen Belgische frank. In 2021  
heeft Stichting tegen Kanker zich geëngageerd 
om 63 projecten te steunen voor in totaal  
23,8 miljoen euro.

Dat we nu zoveel meer kunnen investeren, 
hebben we te danken aan de buitengewone 
vrijgevigheid van vele schenkers. Hun steun is 
hard nodig, omdat wetenschappelijk onderzoek 
steeds complexer en duurder wordt. 

Een onmisbare steun zijn de mensen die Stichting 
tegen Kanker opnemen in hun testament. Een 
legaat gaat rechtstreeks naar beloftevolle 

projecten van Belgische onderzoekers, zorgvuldig 
en objectief geselecteerd door nationale en 
internationale experts in wetenschappelijke 
raden. 

Help ons de strijd tegen kanker winnen zodat, op 
een dag, kanker geen levensbedreigende ziekte 
meer hoeft te zijn. Zet vandaag nog de eerste 
stap en neem vrijblijvend contact met ons op.

Beeld je even in… in een niet eens zo verre toekomst. Je moet op consultatie bij de oncoloog. 
Hij geeft je een kleine prik met een nanovloeistof en vraagt je om in de 3D-scanner te gaan 
staan. Een kwartiertje later toont hij waar die kwaadaardige tumor zit. En ja… er zijn ook 
enkele uitzaaiingen. Maar wees gerust: een kleine medische ingreep en een behandeling op 
maat zullen volstaan. 

Een gebaar voor het leven 
Stuur dit antwoordformulier terug naar Stichting tegen Kanker, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel. 
Dit verzoek is geheel vrijblijvend.

❏ Stuur mij de brochure over legaten ‘Een gebaar voor het leven’

❏ Ik wil meer informatie over legaten. Contacteer mij a.u.b.

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

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

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

Tel: ................................................................   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 kanker.be/privacy-policy of kunnen we op eenvoudig verzoek naar u opsturen.

mailto:gvandergracht@stichtingtegenkanker.be
http://kanker.be/privacy-policy


Stichting tegen Kanker lanceert 
haar nieuwe huisbezoekcampagne in 
België. De campagne loopt tot en met 
december, in de regio’s Antwerpen, 
Machelen, Bergen en Luik. Onze 
ambassadeurs doen elke week een 
ronde van maandag tot en met vrijdag 
in de late namiddag en de vroege 
avond, wanneer de meeste mensen 
thuis zijn.

Waarom dit directe contact?
Rechtstreekse contact maakt het 
mogelijk om het bewustzijn te vergroten 
en te luisteren naar mensen hun vragen 
over belangrijke kwesties in de strijd 
tegen kanker. Daarnaast kan Stichting 
tegen Kanker geïnteresseerden direct 
informeren over de mogelijkheden om 
wetenschappelijk onderzoek financieel 
te steunen.

Een maandelijkse donatie
Door maandelijks een vast bedrag 
te schenken, geeft u Stichting tegen 
Kanker de mogelijkheid om op een 
duurzame manier te werken aan de 
financiering van kankeronderzoek, de 
ondersteuning van patiënten en hun 
naasten, en het informeren van het 
brede publiek. Hierdoor kunnen we ook 
een groter aantal projecten op lange 
termijn ondersteunen.

Wat moet ik doen?
Schenkt u reeds aan Stichting tegen 
Kanker en wilt u onze acties structureel 
steunen, geef dan gewoon door dat u 
dit voortaan via domiciliëring wil doen. 
Liever niet? Dan is dat uiteraard geen 
probleem. U kunt ook altijd zelf een 
doorlopende opdracht opstarten of  
een unieke gift geven.

MISSCHIEN ONTMOET 
U EEN VAN ONZE 
AMBASSADEURS  
AAN UW DEUR?

Vragen, opmerkingen of 
suggesties? Neem contact op 
met de dienst Donateurs van 
Stichting tegen Kanker.
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Mijn Gids is beschikbaar voor iedereen die 
net een kankerdiagnose kreeg en is gratis te 
bestellen via Kankerinfo (elke werkdag van  
9 tot 18 uur). Mijn Gids zal ook worden verspreid 
via oncologische diensten in ziekenhuizen. 

Een kankerdiagnose gooit levens overhoop. Veel 
mensen hebben het gevoel dat ze de pedalen 
verliezen. Toch is het belangrijk om de touwtjes in 
eigen handen te nemen. Dat kan in kleine stappen 
of op bepaalde vlakken. Mijn Gids helpt hen hierbij.

“Stichting tegen Kanker zet hard in op de onder-
steuning van mensen met kanker, vanaf het 
moment van hun diagnose en tijdens hun hele 
zorgtraject”, aldus Benoit Koerperich, algemeen 
directeur van Stichting tegen Kanker. “De regie 
deels in eigen handen hebben, is belangrijk om  
die beproeving te doorstaan. Veel mensen vinden 
dit echter moeilijk. Daarom ontwikkelden we  
Mijn Gids.”

Mijn Gids is bedacht om mensen met een kanker-
diagnose praktisch te ondersteunen, maar ook  
handig voor naasten en hun zorgteam. De gids  
helpt mensen met kanker namelijk om het  
overzicht te behouden of geleidelijk weer op te 
pikken, rekening houdend met medische, fysieke 
en psychologische aspecten.

“Het dagelijks leven is niet altijd gemakkelijk als 
je ziek bent. Er zijn ups en downs. Dit is volstrekt 
normaal. Het overzicht behouden en kunnen 
genieten van kleine geluksmomenten kan helpen 
om zich beter te voelen. We hopen dat Mijn Gids een 
‘reisgenoot’ en toeverlaat zal zijn voor mensen met 
kanker, naast de andere vormen van ondersteuning 
die Stichting tegen Kanker biedt.”

Stichting tegen Kanker lanceert een nieuwe gids voor personen die net een 
kankerdiagnose kregen: Mijn Gids. Dit praktische hulpmiddel is bedoeld om 
mensen te ondersteunen tijdens hun behandeltraject. Mijn Gids bevat veel nuttige 
informatie, handige informatiebladen, schema’s en praktische tips, alsook leuke 
oefeningen en ideeën om hun welzijn en energie een boost te geven. 

EEN 
PERSOONLIJKE 
‘GIDS’  
VOOR MENSEN 
MET KANKER
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            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?

KANKERINFO is  
een GRATIS dienst van  
Stichting tegen Kanker.

Onze specialisten bieden een luisterend oor.


