
Dankzij uw steun  
gaat het kankeronderzoek 

onverminderd voort 

BEATING CANCER TOGETHER
Uitreiking Wetenschappelijke Grants

September 2022 – Nr. 156 – Speciale editie – P404003 – Afgiftekantoor Brussel X

KANKERTEGEN



Samen tegen kanker nr. 156

03 Edito

11 Grants Advanced Technology Equipment (ATE) 

12 Grants Cancer Prevention Research  
relevanter dan ooit!

14 Gestopt met roken dankzij Buddy Deal

16 Initiatieven om huidkanker te voorkomen

18 Waarom een testament maken?

19 2021 in cijfers

20 Vriend worden van Stichting tegen Kanker

21 Kruiswoordraadsel

22 Levensloop, de kracht van Vechters

23 Mijn Gids: een metgezel voor  
mensen met kanker

04 
‘BEATING CANCER TOGETHER’
Uniek treffen van onderzoekers, partners en donateurs

07 
DE VOORUITGANG IN IMMUNOTHERAPIE

STICHTING TEGEN KANKER
Stichting van openbaar nut – ISSN 2295-7707 – Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel
Tel.: 02 733 68 68 – Fax: 02 734 92 50
www.kanker.be - info@kanker.be

Werkten mee aan dit nummer: Els Decoster, Sylvestre De Jaegher, Margaux Devillers, Nik Grymonprez, 
Sandra Gyles, Dr. Veronique Le Ray, Assia Maalmi, Huy Quan Nguyen, Antonine Seynaeve,  
Philippe Van der Avoort, Greta Van Der Gracht, Dr. Didier Vander Steichel, Mieke Willems

Hoofdredactrice: Isabelle André

Vertalingen: Sandra Gyles, Philippe Van der Avoort

Verantwoordelijke uitgever: Dr. Didier Vander Steichel – Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel

Realisatie: CDN Communication

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). 

2 — www.kanker.be

http://www.kanker.be
mailto:info@kanker.be
http://www.cancer.be


DR. DIDIER VANDER STEICHEL
MEDISCH EN WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR

STICHTING TEGEN KANKER

De rode draad in de strijd tegen kanker? Het 
woord ‘samen’!

Dit geldt met name voor mensen met kanker, 
die de kennis en kunde van zorgverleners, 
en de steun van hun naasten heel hard nodig 
hebben. Het is samen dat velen van hen de ziekte 
overwinnen.

Het geldt ook voor gezondheidsprofessionals, 
aangezien oncologie zeer gespecialiseerde 
multidisciplinaire teams vereist. Samen beschikken 
ze over alle essentiële vaardigheden om de strijd 
tegen kanker optimaal gewapend aan te gaan.

En dit geldt ook voor onderzoekers. Het beeld 
van de eenzaat in een laboratorium is volledig 
achterhaald. Teamwork en het delen van 
ontdekkingen werpen hun vruchten af. Het 
is samen dat onderzoekers nieuwe pistes en 
oplossingen vinden!

Idem dito op het vlak van preventie. Het is vaak 
dankzij de hulp van anderen dat we vooruitgang 

boeken, bijvoorbeeld om een bepaalde gewoonte 
of ons gedrag te veranderen. Een mooi voorbeeld 
hiervan leest u in het artikel over de ‘Buddy Deal’.

Ook Stichting tegen Kanker is geen uitzondering 
op deze regel. Het is samen, door onze vaardig
heden te combineren, dat we acties ontwikkelen 
en vooruitgang boeken.

Ten slotte is het samen, dankzij de genereuze 
steun van schenkers en vrijwilligers, dat we 
de nodige middelen verzamelen om de meest 
dringende behoeften te financieren. U weet hoe 
belangrijk dit is.

Dit nummer van 'Samen tegen kanker' doet zijn 
naam dus alle eer aan. De vele gepresenteerde 
initiatieven geven – elk op hun eigen manier – 
invulling aan diezelfde rode draad.

Veel leesplezier!

EDITO

Samen!



Laureaten wetenschappelijke 
Grants gehuldigd

Tijdens het event huldigden we in totaal 
63 laureaten: 33 voor fundamenteel onderzoek 
en 30 voor translationeel en klinisch onderzoek. 
Stichting tegen Kanker is inderdaad de enige 
kankerbestrijdende organisatie in België die 
alle onderzoeksdisciplines steunt. “België 
staat wereldwijd mee aan de top voor zowel 
fundamenteel als klinisch onderzoek”, benadrukt 
Eric Van Cutsem. “We mogen er met z’n allen fier 
op zijn dat we daar zo’n belangrijke bijdrage aan 
leveren.” 

Prof. Pierre Coulie, hoofd afdeling cellulaire 
genetica aan het de Duve Instituut, professor 
immunologie UCLouvain en medevoorzitter van 
Stichting tegen Kanker, benadrukte het belang 
van de link tussen fundamenteel en translationeel 
en klinisch onderzoek. “Daarom zijn beide types 
wetenschappelijke Grants cruciaal”, aldus Pierre 
Coulie. “Bovendien willen we samenwerking 
stimuleren tussen basis- en klinisch onderzoekers, 
bio-informatici, farmaceutische organisaties, 
verzekeringsorganismen en de overheid. De weg 
is lang, maar we zullen ongetwijfeld nog heel wat 
successen boeken.”

‘BEATING CANCER TOGETHER’
UNIEK TREFFEN VAN ONDERZOEKERS, PARTNERS  
EN DONATEURS
In maart dit jaar nodigde Stichting tegen Kanker onderzoekers, partners en donateurs 
uit op het event Beating Cancer Together, zeg maar de Oscars van de wetenschap. 
Tijdens dit event reikten we de wetenschappelijke Grants uit aan Belgische onder-
zoekers. Vervolgens wachtte alle aanwezigen een unieke belevenis in de Research 
Village, waar 20 winnende onderzoeksteams hun werk presenteerden en vragen van 
bezoekers persoonlijk beantwoordden.

“Beating Cancer Together… Dat is iets wat velen 
onder jullie elke dag doen en dat fantastische 
werk wil Stichting tegen Kanker aanmoedigen 
en belonen”, zo opende Wetstraatjournaliste 
Goedele Devroy (VRT) het event. Samen met  
wetenschapsjournalist Patrice Goldberg (RTBF) 
verzorgde zij die dag de presentatie. Prof. Eric 
Van Cutsem, hoofd afdeling digestieve oncologie 
UZ en KU Leuven, en medevoorzitter van 
Stichting tegen Kanker, beet de spits af. Hij 
plaatste een en ander meteen in perspectief.  
“Ik ben blij dat we na twee jaar weer samen 
kunnen zijn. In die moeilijke periode overleden  
30 000 mensen aan Covid-19, maar meer dan  
50 000 mensen aan de gevolgen van kanker.  
We vinden het heel belangrijk om ook dat cijfer  
te doen dalen.”

Vooruitgang blijven boeken

Gelukkig zijn er vandaag heel wat veelbelovende 
therapieën, hebben we nieuwe kennis vergaard 
en zullen we bij Stichting tegen Kanker blijven 
investeren in innovatief onderzoek. Want dat is  
een voorwaarde en een garantie om vooruitgang 
te blijven boeken. “Die vooruitgang is broodnodig”,  
vervolgt Eric Van Cutsem. “Het aantal kanker-
diagnoses in België blijft stijgen. We zitten nu op 
meer dan 71 000 nieuwe gevallen per jaar. En ja, 
de overlevingscijfers verbeteren, maar we kunnen 
meer en beter doen.” Daarom is de financiering 
van kankeronderzoek de belangrijkste missie 
van Stichting tegen Kanker, naast preventie en 
ondersteuning van patiënten en hun naasten.
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Ambitieuze en innoverende projecten

In fundamenteel onderzoek… 

Volgende twee projecten op het gebied van fundamenteel 
kankeronderzoek genoten de bijzondere aandacht van de jury.

HET TEAM VAN PROF. CÉDRIC BLANPAIN (ULB) wil de mechanismen 
doorgronden die leiden tot huidkanker. “Er zijn meerdere types, samen 
goed voor meerdere miljoenen patiënten per jaar (Red.: wereldwijd). 
Het is dus zeer belangrijk om de onderliggende mechanismen beter te 
begrijpen. Mutaties bijvoorbeeld komen veel voor. Maar hoe komt het dat 
die ene gemuteerde cel normaal blijft en de andere niet? Wat controleert 
hun groei? Met die kennis hopen we nieuwe manieren te vinden die 
verhinderen dat die cel uitgroeit tot een kankercel.”

Herbeleef het event via  
kanker.be/beating-cancer-together/
dank-u en kanker.be/beating-cancer-
together/onderzoekers-interviews

Tijdens de presentatie van verschillende 
onderzoeken kwam het onderwerp 
immunotherapie uitgebreid aan bod.  
Hier gaan we in het volgende artikel  
dieper op in.

PROF. GEERT CARMELIET (KUL) EN HAAR TEAM vergaren kennis die 
kan leiden tot innovatieve diagnostische of therapeutische targets voor 
botmetastasen bij borstkankerpatiënten. “Sommige huidige therapieën 
kunnen botverlies remmen of stoppen, maar dat wil niet zeggen dat 
er genezing is. We moeten naar een vroegere fase kijken, nog voor die 
kankercellen uitzaaien naar het bot.” Op basis van nieuwe inzichten test 
het team nu de hypothese dat enkel tumorcellen met een aangepast 
metabolisme die migratie overleven.

PROF. GEERT CARMELIET

PROF. CÉDRIC BLANPAIN
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… en in translationeeel en klinisch onderzoek

Ook wat betreft het translationeel en klinisch onderzoek sprongen twee projecten 
eruit. 

PROF. CHRISTOS SOTIRIOU (INSTITUUT 
JULES BORDET) analyseert een agressief 
type borstkanker, bekend als triple negatieve 
borstkanker. “Deze ziekte is verantwoordelijk 
voor ongeveer 15% van de borstkankers, maar 
kent een slechtere prognose, met meer kans 
op herval. Ondertussen weten we dat deze 
tumor vrij heterogeen is. Bovendien zijn we erin 
geslaagd de tumorcellen, hun micro-omgeving 
en lokalisatie zeer precies in kaart te brengen. 
Zo hopen we de weg te openen naar nieuwe 
vormen van geïndividualiseerde behandelingen.”

Het onderzoek onder leiding van PROF.  
JAN COOLS (KUL) spits zich toe op de behan
deling van Tcel acute lymfatische leukemie, 
een vaak voorkomende vorm van bloedkanker 
bij kinderen. “Chemotherapie werkt, maar heeft 
veel nevenwerkingen. Daarom zoeken we naar 
nieuwe therapiedoelwitten.” Het team ontdekte 
al dat een bepaald kankergen (NOTCH1) bij 
meer dan 75% van de patiënten is gemuteerd 
en dat men door een deel van het gamma
secretasecomplex dat dit gen reguleert te 
remmen, de ziekte kan vertragen.

PROF. JAN COOLSPROF. CHRISTOS SOTIRIOU

Sinds 1988 kende Stichting tegen Kanker ruim 200 miljoen toe aan iets  
meer dan 1000 onderzoeksprojecten. Voor de oproep van 2020 werd bijna  
24 miljoen euro verdeeld onder 63 onderzoeksteams. In 2022 reserveren  
we maar liefst 26 miljoen euro voor het kankeronderzoek.

Daarnaast verlenen we ook postdoctorale mandaten aan jonge arts-
onderzoekers. In de periode 2020-2021 kenden we acht postdoctorale 
mandaten toe in klinisch onderzoek, voor een periode van vijf jaar, en twaalf 
in fundamenteel onderzoek, met een looptijd van vier jaar.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK STEUNEN PRIORITAIR!

Als een van de genodigden van Beating Cancer Together kan ik alleen maar mijn waardering 
uitdrukken voor de puike organisatie en de kennismaking met de vele geleerden die zo 

fijn de verschillende facetten van de bestrijding tegen kanker uitlegden. Wat me steeds zal 
bijblijven is de getuigenis van de man die genezen was. Van goed besteed geld gesproken. 
Een onvergetelijke dag. Ik hoop dat veel donateurs ooit nog zo’n dag mogen meemaken.  

Hoe belangrijk Stichting tegen Kanker is, is voor mij heel duidelijk geworden.  
Een gelukkige genodigde. Bedankt!

WILFRIED
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DE VOORUITGANG IN 
IMMUNOTHERAPIE
Een onderwerp dat tijdens Beating Cancer Together 
uitgebreid aan bod kwam, is immunotherapie. 
Waarom is deze behandeling voor sommige kankers 
zo baanbrekend en voor andere niet? Hoe komt het 
dat nog niet iedereen erop reageert? Wat met de 
bijwerkingen? Welke belangrijke mijlpalen zijn er  
de laatste jaren gezet?

Tijdens de plenaire sessie van Beating Cancer 
Together en in de Research Village vertelden 
verschillende onderzoekers hierover meer. Bijzonder 
hoopgevend is de getuigenis van Patrick François. 
Hij is dankzij immunotherapie nu ex-kankerpatiënt. 
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Hoe onze immunorespons werkt

Pierre Coulie, hoofd afdeling cellulaire genetica 
de Duve Instituut en medevoorzitter van Stichting 
tegen Kanker legt uit: “Neem iets dat we allemaal 
kennen: het Covid-19 virus. Wanneer dit virus je 
infecteert, maken de witte bloedcellen bepaalde 
antilichamen (B-lymfocyten) aan die zich hechten 
aan het oppervlak van het virus, opdat het de 
cellen niet besmet.”

Als het virus toch in de cellen binnendringt, 
brengen die kleine deeltjes van het virus naar de 
oppervlakte, zodat ze door Tlymfocyten worden 
herkend en vernietigd. “Die T-cellen hebben ook 
een geheugenfunctie en zorgen voor immuniteit 
op de lange termijn. Om die reden krijgen 
T-cellen veel aandacht bij het bestrijden van het 
coronavirus. En bij het bestrijden van kanker. 
In dat geval herkennen de T-lymfocyten een 
tumorantigen.”

Verschillende denkpistes

Een eerste optie is dus een therapeutisch vaccin 
tegen kanker, waarbij men afweercellen van 
een patiënt traint om die tumorantigenen te 
herkennen. Deze methode werkt echter slechts bij 
zeer weinig patiënten. Een tweede mogelijkheid, 
is die antitumorale Tlymfocyten namaken in een 
labo en bij de patiënt injecteren. “Dit werkt bij 
bepaalde lymfomen en bloedkankers, maar is een 
zeer gepersonaliseerde behandeling en bijgevolg 
ook zeer duur”, aldus Pierre Coulie. Een derde 
piste is een nieuwe klasse immunostimulanten, 
die de ‘remmen’ aan de buitenkant van de 
lymfocyten blokkeren zodat ze veel actiever 
worden dan normaal.

“De eerste belangrijke resultaten zagen we 
bij uitgezaaid melanoom in 2010. Aanvankelijk 
bedroeg het overlevingspercentage minder dan 
5%. Vandaag is dat dankzij immunotherapie 
60%!” Maar immunotherapie is niet voor 
iedereen een mirakeloplossing. “Ten eerste werkt 
immunotherapie niet voor alle kankers en zelfs 
bij de kankers waar de behandeling werkt, is 
dit niet bij alle patiënten. Ten tweede is er nog 
steeds sprake van ongewenste bijwerkingen, 
ook al kan men die tegenwoordig goed onder 
controle houden. Ten derde kunnen we nog niet 
voorspellen bij wie immunotherapie aanslaat.”

Complexe uitdaging

Ondanks de eerste successen, is er nog veel werk  
aan de winkel, beaamt ook prof. Eric Van Cutsem,  
hoofd afdeling digestieve oncologie UZ en KU  
Leuven, en tevens medevoorzitter van Stichting 
tegen Kanker. “Elk jaar tellen we wereldwijd  
ongeveer 19 miljoen nieuwe patiënten en over-
lijden er wereldwijd circa 10 miljoen mensen aan 
de ziekte. Wat we willen, is enerzijds de diagnose-
middelen en anderzijds de doeltreffendheid van 
behandelingen en de levenskwaliteit van patiënten 
verbeteren. De aanpak kunnen we onderverdelen 
in 4 P’s: Personal (gepersonaliseerd), Preventief,  
Predictief (voorspellend) en Participatief (patient 
empowerment - waarbij de patiënt inspraak en 
controle heeft over zijn zorgproces).”

Onze kennis en de technologie gaan vooruit. 
De uitdaging is om dit toepasbaar te maken bij 
de patiënt. “Er zijn verschillende zaken waar 
we naar kijken. Er is de tumor zelf, met zijn 
histologische, moleculaire en andere kenmerken. 
Maar we gaan ook meer en meer kijken naar 

Om het mechanisme 
immunotherapie te 
doorgronden, moeten 
we eerst begrijpen hoe 
onze immunorespons 
werkt.
PROF. PIERRE COULIE 

We proberen te weten  
te komen welke tumoren al 
dan niet gevoelig zijn voor 
immunotherapie en welke 
behandeling bij wie een  
hoge slaagkans heeft.
PROF. ERIC VAN CUTSEM
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de omgeving waarin de tumor groeit en naar 
de verdedigingsmechanismen van het lichaam. 
Door al die zaken te combineren, proberen we 
te weten te komen welke tumoren al dan niet 
gevoelig zijn voor immunotherapie en welke 
behandeling bij wie een hoge slaagkans heeft.” 
Dit is een complexe uitdaging, waar verschillende 
onderzoeksteams gesteund door Stichting tegen 
Kanker op focussen.

Aan het begin van een revolutie

Voor zowel prof. Pierre Coulie als voor prof.  
Eric Van Cutsem is het duidelijk dat we nog 
maar aan het begin staan van deze revolutie. 
Kankers met veel mutaties, zoals melanoom 
en longkanker, die niet erg gevoelig zijn voor 
chemotherapie en doelgerichte therapieën, 

reageren goed op immunotherapie. “Wat we de 
laatste tien jaar duidelijk hebben gezien is dat 
meer en meer patiënten langer leven en een 
aantal langdurig in remissie is.” 

Een ander goed voorbeeld is darmkanker. “We 
ontdekten een merker voor de gevoeligheid aan 
immunotherapie bij uitgezaaide darmkanker, 
namelijk (een merker van de) micro-instabiliteit 
in de tumoren. Dit komt voor bij een kleine groep 
van de patiënten met darmmetastasen, maar de 
resultaten van immunotherapie in termen van 
overleving en zelfs ziektevrije overleving zijn 
spectaculair.” Tegelijkertijd is er ook de hoop dat 
onderzoekers de komende jaren verschillende 
andere merkers zullen ontdekken en ontrafelen, 
waardoor men steeds meer patiënten kan helpen.

Patrick François was amper 30 – en net een jaar vader – toen hij in 2010 de 
diagnose huidkanker kreeg. Hij was bij de dermatoloog voor zijn zoontje en 
was een beetje bezorgd over enkele moedervlekken op zijn rug. “Ik vroeg de 
dermatoloog om toch eens te kijken, je weet maar nooit.” Drie dagen later 
viel het verdict: een stadium 2b melanoom, met risico op uitzaaiingen. “Dat 
laatste was gelukkig niet het geval. Toch was de operatie niet min, ik eindigde 
met zeker 30 hechtingen. Daarna volgde een zeer regelmatige opvolging. 
Zeven jaar lang ging alles goed. Ondertussen werd ik zelfstandige, kreeg ik een 
tweede zoontje en genoot ik van het leven.” In 2017 ging het toch nog mis: er 
was sprake van een herval en Patrick was terminaal. 

GETUIGENIS VAN PATRICK FRANÇOIS
“Ik kreeg een tweede leven dankzij immunotherapie”

Ik ben nog hier,  
dankzij immunotherapie,
dankzij wetenschappelijk 

onderzoek,  
dankzij u.

“Mijn enige hoop was de vooruitgang die er in doelgerichte 
en immunotherapie is geboekt.” Een eerste doelgerichte 
behandeling werkte niet. Vier maanden later was de ziekte naar 
Patricks hersenen en buik uitgezaaid. “We hebben toen alles op 
alles gezet met een combinatie van twee immunotherapieën. 
Dat was zwaar en zeker niet zonder bijwerkingen, waarvan de 
meeste gelukkig goed behandelbaar waren. Twaalf maanden 
later was ik compleet in remissie en op de blijvende vitiligo 
(afwezigheid van huidpigment) over mijn hele lichaam na, 
volledig gezond! Ik weet dat dit niet bij iedereen zo is, maar 
voor mij was immunotherapie een mirakel.”

PATRICK FRANÇOIS
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Veelbelovend immuno-onderzoek

Tijdens het event Beating Cancer Together presenteerden twintig onderzoekers 
hun project. Onder hen waren er verschillende teams die zich richten op 
immunotherapie.

• Een mooi voorbeeld is het multicentrisch project van prof. Damya Laoui (VUB/VIB) en 
prof. Frank Aboubakar (UCL) dat kijkt naar de rol van dendritische cellen bij nietkleincellige 
longkanker. “Dendritische cellen zijn goed in staat om alles wat vreemd is in je lichaam direct 
te herkennen. Wat wij hebben ontdekt, is dat er verschillende soorten dendritische cellen zijn. 
Sommige zijn bruikbaar voor therapie, andere zijn door de kankercellen corrupt geworden. 
Meer kennis hierover kan leiden tot klinische toepassingen aan het bed van de patiënt.”

• Prof. Jo Van Ginderachter (VUB/VIB) onderzoekt wat er bij patiënten die niet goed reageren 
op immunotherapie eigenlijk misgaat en hoe men de respons kan verbeteren. “We weten 
ondertussen welke celtypes in een tumor immunotherapie minder goed doen werken. We 
hebben ook een aantal moleculaire merkers geïdentificeerd, waardoor we een soort van 
doelwitmolecule hebben om therapeutisch op in te grijpen. Een volgende stap is deze kennis 
en onze preklinische resultaten vertalen in klinische realiteit.”

• Een ander immunotherapieproject dat Stichting tegen Kanker steunt, is het onderzoek 
van prof. Jo Caers (ULiège) rond multipel myeloom, een momenteel nog ongeneeslijke 
vorm van beenmergkanker. “We trachten nieuwe antigenen of combinaties van antigenen 
te identificeren om kwaadaardige cellen specifieker aan te pakken. Dit doen we door met 
behulp van nieuwe technologieën eiwitten en eiwitmarkers te bestuderen. De resultaten 
zullen dienen als basis voor nieuwe immunotherapeutische benaderingen.”
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13 MILJOEN EURO AAN 
HOOGTECHNOLOGISCHE APPARATUUR 
VOOR BELGISCHE ONDERZOEKERS
In België hebben we veel getalenteerde en inventieve onderzoekers. Maar om hun 
werk goed te kunnen doen, hebben ze steeds vaker nood aan zeer geavanceerde en 
dus dure apparatuur en materialen. De publieke financiering blijft echter achter.

De behoefte aan nieuwe hoogtechnologische 
apparatuur is groot, vooral voor fundamenteel 
kankeronderzoek. Fundamenteel onderzoek 
is onmisbaar om baanbrekende ontdekkingen 
en behandelingen (zoals immunotherapie) 
mogelijk te maken. Door een gebrek aan deze 
apparatuur dreigden onze universiteiten en 
onderzoekscentra echter achterop te geraken, 
met als mogelijke gevolgen: minder vooruitgang 
in het kankeronderzoek en een braindrain van 
onze beste onderzoekers.

Daarom besloot Stichting tegen Kanker om extra 
middelen uit te trekken voor hoogtechnologische 
apparatuur en materialen, zodat het fundamenteel 
kankeronderzoek in België aan de top kan blijven.  
Eind 2021 lanceerden we een nationale oproep 
voor Advanced Technology Equipment (ATE) 
Grants. Hiervoor ontvingen we maar liefst 
42 voorstellen.

Met dit apparaat [een platform voor 
driedimensionale transcriptoom 
analyse] kunnen we het driedimen
sionale profiel van de verschillende 
cellen in een tumor onderscheiden, 
met een nooit eerder bereikte 
resolutie. Zo kunnen we de interacties 
met hun microomgeving bestuderen 
en nieuwe therapeutische strategieën 
ontwikkelen.

PROF. STEIN AERTS  
(KU LEUVEN)

U vindt alle geselecteerde projecten terug 
op kanker.be/laureaten-van-de-oproep-
advanced-technology-equipment-2022.

We zijn verheugd aan te kondigen dat een 
jury van onafhankelijke experts 17 projecten 
selecteerde, voor een totaalbedrag van bijna 
13 miljoen euro. Een enorme investering. Maar 
dankzij deze Grants kunnen onze Belgische 
onderzoekers binnenkort met de meest 
efficiënte apparatuur aan de slag om nieuwe 
behandelingen te ontwikkelen en op lange termijn 
de overlevingskansen van mensen met kanker te 
vergroten.

Dit beeldvormingsplatform [microPET  
en microCT] is uitgerust met de nieuwste  
technologieën voor de beeldvorming 
van kleine laboratoriumdieren. 
Hierdoor kunnen wij uiterst nauw
keurige analyses doen, gericht op 
de biologie van kankers. Het aantal 
gebruikte proefdieren vermindert 
hierdoor en de onderzoeksresultaten 
zijn sneller beschikbaar.

PROF. ROLAND HUSTINX 
(ULIÈGE)
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GRANTS CANCER 
PREVENTION RESEARCH 
RELEVANTER DAN OOIT!

Preventie kan een gamechanger zijn in het 
terugdringen van het aantal kankergevallen 
in België. Zo weten we dat bepaalde gezonde 
gewoonten ons kankerrisico doen dalen. Denk 
aan niet roken, voldoende bewegen, met 
mate of geen alcohol drinken, gezond eten, 
uvblootstelling beperken, etc. Terwijl andere 
factoren ons juist beschermen, zoals gezonde 
voeding en het geven van borstvoeding. Het 
deelnemen aan screeningsprogramma’s redt 
dan weer levens, doordat men kanker vroegtijdig 
opspoort.

Vandaag staat vast dat we ongeveer 
40% van de kankers kunnen voorkomen 
door bepaalde risicofactoren preventief 
uit te sluiten. Dit harde feit heeft 
Stichting tegen Kanker doen besluiten 
om twee miljoen euro uit te trekken 
voor de financiering van beloftevolle 
preventieonderzoeken. 

Vrouwen die leven in moeilijke 
omstandigheden nemen minder vaak 
deel aan het bevolkingsonderzoek 
borstkankerscreening. Dit is proble
matisch, aangezien screening de 
beste overlevingskansen biedt door 
borstkanker in een vroeg stadium op 
te sporen. Dankzij deze Grant kunnen 
we community health workers inzetten 
om in kwetsbare buurten vrouwen te 
ondersteunen bij het nemen van een 
geïnformeerde beslissing.

PROF. SARA WILLEMS
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HET VERSCHIL TUSSEN 
PRIMAIR EN SECUNDAIR 
PREVENTIEONDERZOEK
Primair preventieonderzoek richt zich 
op het verminderen van de impact van 
risicofactoren zoals roken, alcohol, 
overgewicht, te weinig lichaamsbeweging, 
een onevenwichtige voeding, onvoldoende 
vaccinatiegraad, blootstelling aan uv, etc

Bij secundaire preventie onderzoekt men 
manieren om de bestaande screening te 
verbeteren of nieuwe soorten screening te 
ontwikkelen voor mensen die aan bepaalde 
risico’s zijn blootgesteld.

Preventie is essentieel

Het is niet voor niets dat preventie een van 
de drie missies is van Stichting tegen Kanker, 
naast de financiering van wetenschappelijk 
onderzoek en de ondersteuning van patiënten 
en hun naasten. Preventie is namelijk essentieel. 
Effectieve preventie en het creëren van gezond
heidsbevorderende omgevingen kan het jaarlijks 
aantal kankers in België naar verwachting met 
bijna 28 000 gevallen verminderen!

Daarom lanceerden we in oktober 2021 een 
allereerste oproep voor de Grants Cancer 
Prevention Research. Zomer 2022 maakten we 
de laureaten bekend. Twee daarvan focussen 
op primaire preventie en vijf op secundaire 
preventie. Samen delen zij een enveloppe van 
1 737 152 euro. De projecten moeten binnen één 
à twee jaar worden gerealiseerd. 

Zeven veelbelovende 
preventieonderzoeken

Wat primaire preventie betreft sprongen twee 
projecten er voor de jury uit. 

• De eerste studie beoogt de ontwikkeling, 
implementatie en evaluatie van meervoudige 
voedingsinterventie bij studenten in het hoger 
onderwijs. 

• Het tweede project is een experimentele studie 
om roken bij jongeren te voorkomen.

Inzake secundaire preventie overtuigden vijf 
projecten de onafhankelijke experts.

• Een van de projecten vergelijkt twee strategieën  
voor baarmoederhalskankerscreening, namelijk 
de klassieke uitnodiging voor vaginale scree
ning versus het aanbieden van urineverzame
lingskits.

• Twee projecten focussen op de promotie van 
borstkankerscreening bij ondergescreende 
vrouwen die leven in moeilijke omstandigheden.

• Verder is er een onderzoek gericht op de 
screening van (ex)rokers met een hoog risico 
op longkanker.

• Het laatste project focust op de monitoring 
en vroege opsporing van mensen met erfelijk 
kankersyndroom (TP53) bij wie het risico op 
kanker extreem hoog is (70 tot 100%).
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GESTOPT MET ROKEN DANKZIJ 
BUDDY DEAL

In de strijd tegen roken is Stichting tegen Kanker op alle fronten actief. Onze 
doelstelling is tweeledig: vermijden dat mensen en vooral jongeren beginnen roken 
(via campagnes zoals 'Generatie Rookvrij' en 'Rookvrije Stadions') en mensen die 

roken helpen met stoppen. Dit doen we via Tabakstop, maar ook via acties zoals de 
nationale campagne Buddy Deal afgelopen mei. Dit initiatief werd positief ontvangen 

en was een groot succes: maar liefst 1334 deelnemers (981 ‘stoppers’  
en 353 'buddy's') registreerden zich op de website buddydeal.be.

Roken kan kanker kan veroorzaken, maar ook  
hart en vaatziekten en andere aandoeningen. 
Jaarlijks overlijden er in België ongeveer 
14 000 rokers vroegtijdig door hun tabaks
verslaving. En ook hun levenskwaliteit wordt er 
sterk door beïnvloed. De strijd tegen roken is dan 
ook een absolute prioriteit van Stichting tegen 

Kanker. In 2020 en 2021 rookte 27% van de 
Belgen ouder dan 15 jaar, waarvan 20% dagelijks 
en 7% incidenteel, blijkt uit de Rookenquête 
die Stichting tegen Kanker in september 2021 
voerde. Tabakstop en Buddy Deal willen dit cijfer 
doen dalen.
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Meer kans om te stoppen  
met roken

Buddy Deal is een actie die mensen aanmoedigt 
om te stoppen met roken en hen hierin ook 
begeleidt. De bedoeling is dat rokers en hun 
buddy’s de handen in elkaar slaan om de hele 
maand mei ‘Nee’ te kunnen zeggen tegen de 
sigaret. Met ondersteuning van een buddy dus 
en uiteraard in de hoop dat deze eerste positieve 
ervaring de aanleiding is om definitief te stoppen. 
Het is immers wetenschappelijk bewezen dat je 
na een maand te zijn gestopt, vijf keer meer kans 
hebt om er voor eens en voor altijd vanaf te zijn. 
Bovendien geven veel exrokers aan dat het hen 
nooit was gelukt zonder de steun van een vriend 
of familielid.

Hoe werkt het?

Stoppers en hun buddy konden zich tussen 1 en 
30 april registreren via de website buddydeal.be.  
Een buddy kan een partner, vriend, familielid of 
collega zijn. De buddy belooft de persoon die wil 
stoppen de hele maand mei aan te moedigen en 
te steunen, en sluit in ruil hiervoor een ‘deal’:  
als de stopper hier van 1 tot en met 31 mei 
daadwerkelijk in slaagt, moet de buddy iets 
terugdoen. Dat kan een leuke uitdaging zijn, 
zoals zich een maand niet scheren. Of een echte 
beloning, zoals een gastronomisch diner of een 
jaar lang afwassen.

Een belangrijke stap richting  
een tabaksvrij leven

Stoppen met roken, is niet om te lachen, maar 
met Buddy Deal is de eerste stap gezet. Na de 
registratie kregen de stoppers en hun buddy’s via 
email waardevol advies en handige tips om het 
vol te houden en de moed – zelfs na een misstapje 
– vooral niet te verliezen. Het was fantastisch om 
te zien dat bijna 1500 mensen aan deze eerste 
editie van Buddy Deal deelnamen. Volgend jaar 
volgt ongetwijfeld een tweede editie.

Onvoorwaardelijke steun

Brecht Gunst, Manager Expertise & Services bij 
Stichting tegen Kanker: “We willen rokers nooit 
een schuldgevoel aanpraten: het doel is enkel om 

Stoppen met roken.  
Het kan!

Stoppen met roken is niet evident en 
lukt maar zelden de eerste keer. Iemand 
hebben om op terug te vallen, die je 
motiveert en naar je luistert, zonder 
te oordelen, kan echt helpen om je 
doel niet uit het oog te verliezen. Zelf 
was ik Nadia’s buddy en ik ben echt 
supertrots op haar. Sinds 1 mei heeft ze 
geen sigaret meer aangeraakt. Ik hoop 
uiteraard dat ze het volhoudt. Ik wens alle 
rokers die willen stoppen veel moed en 
doorzettingsvermogen. Hoe meer mensen 
we van de sigaret af kunnen houden, hoe 
gezonder onze samenleving.

BUDDY FRANK VANDENBROUCKE
MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID

hen te steunen, omdat ze feitelijk slachtoffer 
zijn van hun verslaving. In navolging van de 
Stoptober-actie op Europees niveau, geeft de 
nationale Buddy Deal-campagne een positieve 
en leuke draai aan het ‘stopidee’. Een deal sluiten 
en tegelijkertijd een uitdaging aangaan, is niet 
alleen extra stimulerend, maar blijkt ook erg 
effectief. Dit zien we aan de cijfers: 981 minder 
rokers… Dat kan tellen in een maand!”
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VERSCHILLENDE INITIATIEVEN 
OM HUIDKANKER TE VOORKOMEN
Huidkankers zijn wereldwijd, en dus ook in België, de meest frequente vorm 
van kanker. Aangezien de meeste huidkankers het gevolg zijn van overmatige 
blootstelling aan de zon, lanceert Stichting tegen Kanker verschillende 
initiatieven gericht op preventie.

Vandaag zijn huidkankers goed voor ongeveer 
40% van alle kankers, waarbij één op de vijf 
personen voor zijn 75ste met huidkanker wordt 
geconfronteerd. Het is het enige type kanker 
dat de voorbije twintig jaar een aanzienlijke 
stijging kende. Een zorgwekkende evolutie die 
zich ook de volgende tien jaar zal verderzetten. 
Als antwoord op deze alarmerende cijfers zet 
Stichting tegen Kanker extra hard in op meer 
sensibilisering.

Focus op huidkankers 

Om meer te weten over de preventie, diagnose 
stelling en behandeling van huidkankers, organi
seerde Stichting tegen Kanker in juni een  
interactief webinar. Deelnemers konden ook  
rechtstreeks vragen stellen aan experts.  
Herbekijk de sessie via kanker.be/onze-webinars.

Zonneslimme Scholen

WWW.KANKER.BE/ZONNESLIMMESCHOLEN

ZonneSlimme Scholen
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BLIJF TUSSEN 12.00 EN 15.00 UUR ZOVEEL MOGELIJK UIT DE ZON EN ZOEK DE SCHADUW OP BEDEK DE HUID MET KLEDING  EN DRAAG EEN HOEDJE  EN ZONNEBRIL

SMEER DE ONBEDEKTE HUID OM DE 2U ROYAAL IN MET ZONNEBRANDCRÈME. VERGEET DE LIPPEN EN  DE OREN NIET.#zonneslim

1

2

3

Gezien het enorme succes 
van de voorbije edities, wil 
het project Zonneslimme 
Scholen ook dit jaar kinderen 
op een speelse manier 
tonen hoe ze zich optimaal 
beschermen tegen de zon. 
Stichting tegen Kanker 
stelt gratis pedagogische 
tools ter beschikking van 
basisscholen.
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Campagne  
‘Verifieer de uv-index’

Een onderzoek uitgevoerd door IPSOS in 2021 
toont aan dat Belgen zich onvoldoende  
beschermen (met name personen die buiten 
werken en tijdens vrijetijdsactiviteiten in 
openlucht). Bovendien onderschatten veel 
mensen de kracht van een herfst of lente 
zonnetje en ziet men in die periodes adequate  
zonbescherming al snel over het hoofd. Zeker 
op het einde van de winterperiode is onze huid 
echter zeer gevoelig, waardoor het risico op 
zonnebrand stijgt. Daarom lanceerde Stichting  
tegen Kanker een sensibiliserende uvcampagne  
die mensen aanzet om de uvindex te raad 
plegen in plaats van enkel af te gaan op een 
blauwe hemel en de temperatuur. Deze  
eenvoudige gewoonte kan het risico op  
huidkanker aanzienlijk doen dalen.

Brecht Gunst, manager Expertise & Services 
bij Stichting tegen Kanker: “Op onze website 
uvindex.be kunt u de actuele uv-index 
bekijken en de gratis app ‘SunSmart Global 
UV’ downloaden. Met deze app bekijkt u de uv-
index in real time, waar u ook bent. Daarnaast 
waarschuwt de uv-campagne via social media  
zodra de uv-index niveau drie bereikt, waardoor  
de efficiëntie van de campagne stijgt. We 
hopen zo meer personen warm te maken om 
zich voldoende te beschermen.” 

uv-index en bescherming

Er zijn verschillende factoren die het uv
niveau beïnvloeden: de tijd van het jaar, het 
tijdstip van de dag, de hoogte, bewolking, 
locatie en omringende oppervlakten  
(bv. water, zand en sneeuw).

Zoek de schaduw op,  
vooral tussen 12 en 15 uur.

1

Draag beschermende kledij,  
een hoofddeksel en een zonnebril.

2

Smeer om de twee uur zonnebrandcrème 
(minstens factor 30).

3

In België varieert de uvindex van 0 tot 10. Hoger 
dan 3? Dan heeft Stichting tegen Kanker drie tips 
om zich te beschermen tegen de blootstelling aan 
schadelijke zonnestralen: schaduw, beschermende 
kledij en zonnebrandcrème!

Deze tips vindt u terug op uvindex.be, via  
de app SunSmart en op de website van  
Stichting tegen Kanker.  
Via kanker.be/publicaties kunt u de brochure 
‘Hoe huidkanker voorkomen?’ bekomen.

30-50
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WAAROM EEN TESTAMENT MAKEN?

Wie krijgt uw erfenis?

In België is er het zogenaamde 'gereserveerde 
deel' van een nalatenschap. Dit is het deel van uw 
erfenis waarover u niet vrij kunt beschikken, omdat 
rechtstreekse erfgenamen, zoals uw echtgenoot 
of echtgenote en uw kinderen, er recht op hebben. 
Over het overige deel, 'het beschikbare deel', kunt 
u wel zelf beslissen. U bepaalt dus zelf aan wie u 
het wenst na te laten. Heeft u geen reservataire 
erfgenamen, dan kunt u over uw gehele vermogen 
zelf beslissen. 

Maakt u geen testament, dan bepaalt de wet  
echter wie uw erfenis krijgt. Dit kan ook de staat 
zijn. Wilt u zelf bepalen wat er met het beschikbare 
deel gebeurt, dient u een testament op te maken.

Doe meer met uw nalatenschap

Een testament geeft u de mogelijkheid om zelf  
te beslissen wat er met het beschikbare deel 
gebeurt. U kunt het aan familie, vrienden en/of  
aan Stichting tegen Kanker geven.

De erfbelasting bepaalt wat er netto van het erf
deel overblijft. Voor nietverwanten en erfenissen 
in de zijlijn kan de successiebelasting oplopen tot 
55% in het Vlaams Gewest, 70% in het Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest en 80% in het Waals 

Gewest. Dit betekent dat meer dan de helft van uw 
vermogen naar de staat gaat.

Laat u een legaat na aan Stichting tegen Kanker, dan 
valt de erfbelasting in het Vlaamse Gewest helemaal 
weg, het tarief voor een legaat is hier namelijk 0%. 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals 
Gewest is dat 7%. Het bedrag dat u netto nalaat, is 
dus veel groter en heeft veel meer impact. Met een 
duolegaat kunt u in Brussel en Wallonië, maar niet in 
Vlaanderen, er zelfs voor zorgen dat zowel Stichting 
tegen Kanker als uw naasten netto meer overhouden.

Een hefboom in de strijd tegen kanker

Door een legaat na te laten aan Stichting tegen Kanker  
investeert u rechtstreeks in veelbelovende Belgische 
onderzoeksprojecten. Hierdoor dringen we – stap 
voor stap – de ziekte terug. Meer hierover leest u in 
onze gratis brochure ‘Een gebaar voor het leven’.

Misschien heeft u tijdens uw leven een zeker vermogen opgebouwd. En misschien wilt u 
dit of een deel ervan nalaten, om van de wereld een betere plek te maken door de strijd 
tegen kanker te steunen. Een strijd die iedereen aangaat, want we kennen allemaal wel 
iemand die kanker heeft of heeft gehad.

Greta Van der Gracht, onze coördinator Legaten, 
beantwoordt je vragen graag. 

GSM 0499 69 53 86
Email gvandergracht@stichtingtegenkanker.be

HOE DAT IN ELKAAR ZIT, 
SCHENKEN VIA TESTAMENT? 

Een gebaar voor het leven 
Stuur dit antwoordformulier terug naar Stichting tegen Kanker, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel 
of via email naar volgend adres: gvandergracht@stichtingtegenkanker.be 
Dit verzoek is geheel vrijblijvend.

❏ Stuur mij a.u.b. de gratis brochure ‘Een gebaar voor het leven’.

❏ Neem contact op met mij voor meer informatie 

 ❏ per email: .................................................................................................................................................

 ❏ per telefoon: .............................................................................................................................................

❏ Ja, Stichting tegen Kanker mag mijn emailadres 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/privacypolicy of kunnen we op eenvoudig verzoek naar u opsturen.
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JAARCIJFERS
Elk jaar publiceert Stichting tegen Kanker haar Jaarverslag.  
Het Jaarverslag van 2021 is beschikbaar via  
kanker.be/over-ons/jaarverslag.

Verdeling van de lopende ontvangsten 2021

Verdeling van de lopende uitgaven 2021

Legaten

Andere opbrengsten

62,2%

3,4%

Steun aan  
wetenschappelijk onderzoek

Sociale hulp

Kosten 
fondsenwerving

Informatie en 
gezondheidspromotie

Algemene 
administratie- 
kosten

61,8%

10,3%

10,1%

16,6%

1,2%

Giften

34,4%

€

2021 IN CIJFERS

ONTVANGSTEN

UITGAVEN
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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. 

Dit alles is enkel mogelijk dankzij 
de gulle steun van onze schenkers 
en erflaters. Wij zijn ontzettend 
dankbaar dat u er bent. U schenkt 
uw vertrouwen aan Stichting tegen 
Kanker en dat is fantastisch. Daarom 
vinden we het belangrijk om u twee 
keer per jaar te informeren over uw 
giften. 

Dat doen we in februari naar aan
leiding van het fiscaal attest. Dit is 
een ideaal moment om zowel terug 
te blikken naar het voorbije jaar als 
vooruit te kijken naar het nieuwe 
jaar. 

WAAROM WE U INFO RMEREN OVER  
UW GIFTEN

VRIEND VAN DE STICHTING, 
VRIEND VAN HET LEVEN

Als Vriend van Stichting tegen Kanker steunt u door 
maandelijks een bedrag te schenken belangrijk en veel
belovend 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 DE STICHTING
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WAAROM WE U INFO RMEREN OVER  
UW GIFTEN

1

In november, als het einde van 
het jaar nadert, geven we u graag 
een overzicht van het afgelopen 
jaar. Vele mensen vinden dat 
bijzonder handig. Het is ook een 
herinnering om wijzigingen in 
persoonsgegevens (zoals adres, 
telefoon of email) door te geven 
zodat we deze informatie kunnen 
updaten voor het fiscaal attest. 

Als u straks – in november – het 
Informatieblad ontvangt met uw 
giften en persoonsgegevens, kijk 
het dan goed na. Wij brengen alles 
voor u in orde.

Team Giften & Legaten

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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Kaarsenactie
Dit najaar organiseert Stichting tegen Kanker  
opnieuw een Kaarsenactie. Een kaars kopen 
kan via de online winkel, via lokale handelaars 
of via een van de vele acties die Levensloop
comités in heel België organiseren. Met de 
bij gevoegde sticker kunt u de kaars perso
naliseren met de naam van de persoon aan  
wie u de kaars wilt opdragen. De opbrengst  
van de Kaarsenactie komt 100% ten goede  
aan Stichting tegen Kanker.

Check levensloop.be voor een 
Levensloop in uw buurt en doe mee!

De Covidcrisis maakte de organisatie van 
Levensloop quasi onmogelijk, waardoor er heel 
wat edities moesten worden geannuleerd. Dat 
terwijl 2019 juist een uitzonderlijk succesvol 
jaar was, met maar liefst 75 000 deelnemers, 
1500 teams, 4300 Vechters en 4,5 miljoen 
euro ingezamelde fondsen. Halverwege 2022 
behaalden we reeds de helft van het resultaat 
van 2019. 

De goede kant van de medaille

We zijn blij dat Levensloop er nog steeds is en 
opnieuw terrein herovert. Enerzijds kunnen de 
evenementen weer facetoface plaatsvinden en 
anderzijds is het aantal Vechters (mensen die 
kanker hebben of hebben gehad) minder gedaald 
(80% t.o.v. 2019). Zij zijn enthousiaster dan 
ooit om terug deel te nemen aan Levensloop. 
Hieruit kunnen we alleen maar concluderen dat 

we met Levensloop tegemoetkomen aan een 
echte behoefte. Vechters verdienen het om zich 
omringd te voelen en geëerd te worden, zelfs 
al is het maar één dag per jaar. Voor hen is elke 
editie van Levensloop een mijlpaal in hun leven, 
aangezien zij elke dag opnieuw, 24/24, met de 
ziekte worden geconfronteerd. Want, laten we 
niet vergeten, Levensloop heeft tot doel de 
emoties van Vechters omzetten in een positieve 
ervaring, zodat ze hoop houden. Ook positief is 
het feit dat we momenteel 42 commissies en  
34 evenementen tellen. Dit is meer dan in 2019 
(28 commissies en 28 evenementen). Dit hebben 
we te danken aan de vele vrijwilligers die zich 
keihard voor Levensloop inzetten en van elke 
editie een succes maken. 

Meer info op kaarstegenkanker.be

LEVENSLOOP, 
DE KRACHT VAN 
VECHTERS
Na twee bijzonder moeilijke jaren door 
Covid is Levensloop nog steeds een 
solidariteitsevenement waar velen 
naar uitkijken, dankzij de vrijwilligers 
en vooral dankzij de vele Vechters.

22 — www.kanker.be
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MIJN GIDS:  
EEN METGEZEL VOOR 
MENSEN MET KANKER

Een kankerdiagnose gooit levens overhoop. Het is echter belangrijk om de touwtjes in eigen handen te 
nemen. Mijn Gids is bedoeld om mensen hierin te ondersteunen, vanaf het moment van hun diagnose 
en tijdens hun zorgtraject. Het waardevolle hulpmiddel bevat informatiebladen, een agenda, schema’s 
voor het noteren van afspraken, praktische adviezen, en tal van tips, leuke ideeën en oefeningen om 
het welzijn van patiënten te verbeteren en hun energie een boost te geven.

Mijn Gids biedt niet alleen ondersteuning voor mensen met kanker, maar is ook handig voor naasten 
en het zorgteam. De praktische gids helpt mensen met kanker om het overzicht te behouden en hun 
dagelijkse leven verder te zetten of weer op te pikken, rekening houdende met hun medische, fysieke 
en psychologische uitdagingen.

In maart lanceerde Stichting tegen Kanker Mijn Gids, een praktisch hulpmiddel 
voor mensen die net een kankerdiagnose kregen. Sinds de lancering zijn er al 
ongeveer 3500 exemplaren verspreid, via de dienst Kankerinfo en via oncologie-
diensten in ziekenhuizen.

Mijn Gids is als een 
mooi geschenk, een 
metgezel tijdens kanker.
De tips en praktische 
adviezen maken een 
verschil.

Mijn Gids is beschikbaar voor 
iedereen bij wie net de diagnose 
kanker is gesteld. Zij kunnen hun 
gratis exemplaar elke werkdag 
van 9 tot 18 uur bestellen via 
onze dienst Kankerinfo.
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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.


