
Uw gift ondersteunt 
onderzoek naar 

gepersonaliseerde 
geneeskunde

Een gepersonaliseerde 
behandeling voor elke patiënt?

Dat is geen fictie meer!

September 2021 – Nr. 145 – Speciale editie – P404003 – Afgiftekantoor Brussel X

KANKERTEGEN



2 — www.kanker.be

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

Verantwoordelijke uitgever: Benoit Koerperich – Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel 
Realisatie: CDN Communication

03 Edito

09 Prostaatkanker

10  Webinar over borstkanker

15  Roken en kanker

19  Een nieuwe adem voor Levensloop

20  Uw ultieme gift

21  Kruiswoordraadsel

22  Boeken: Rijkelijk Gezond en  
Afscheid van Grote Boom

23  Jaarcijfers

Samen tegen kanker nr. 145

Het belang van fysieke activiteit

16  
BEGELEIDING

04 
FINANCIERING VAN KANKERONDERZOEK
Gepersonaliseerde geneeskunde – Van fictie naar realiteit!

12  
PREVENTIE
Experts pakken huidkankertsunami aan

Stichting tegen Kanker onderschrijft  
de Ethische Code van de VEF.
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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). 

http://www.cancer.be


EDITO

BENOIT KOERPERICH
ALGEMEEN DIRECTEUR

STICHTING TEGEN KANKER

De start van het nieuwe schooljaar luidt 
hopelijk een periode in waarin we weer kunnen 
vooruitblikken op een iets normaler leven. En 
waarin we de kans krijgen om stil te staan bij 
enkele hangijzers die de afgelopen maanden 
bij veel mensen minder op het netvlies stonden 
gebrand. Zo is kanker nog steeds de tweede 
doodsoorzaak in België, en in alle andere 
westerse landen. In aantal overlijdens laat kanker 
de virussen die ondertussen ruim anderhalf  
jaar lang de media domineren ver achter zich. 
België, een land van contrasten, is ook een van  
de landen waar kanker het meeste voorkomt, 
maar tegelijkertijd is het genezingspercentage 
hier het hoogst.

Het is altijd de missie van Stichting tegen Kanker 
geweest om zowel de oorzaken als de gevolgen 
aan te pakken. Meer dan ooit zijn onze preventie-
inspanningen een must; naar schatting kunnen 
we bijna vier van de tien kankers vermijden door 
een gezonde levensstijl aan te nemen: niet roken, 
niet te veel alcohol drinken, evenwichtig eten, 
regelmatig bewegen, onszelf beschermen tegen 
uv-stralen… Verder is dankzij screening de kans 
op genezing voor bepaalde kankers hoog, met 
name voor dikkedarmkanker, borstkanker en 
baarmoederhalskanker. 

Stichting tegen Kanker kent bovendien een 
substantieel budget toe aan preventieonderzoek, 
zodat we het brede publiek steeds beter kunnen 
informeren en goede gewoonten duurzaam 
kunnen verankeren.

Daarenboven werkt Stichting tegen Kanker  
niet alleen aan preventie. We richten onze 
pijlen ook en vooral op wetenschappelijk 
kankeronderzoek zoals andere organisaties  
actief in de kankerbestrijding dat doen,  
soms gefocust op één type kanker of meer  
in het algemeen. Als we de kwaliteit van zorg  
voor kankerpatiënten in ons land op hetzelfde 
hoge niveau willen houden en willen blijven 
verbeteren, is de steun van Stichting tegen 
Kanker meer dan ooit essentieel. De publieke 
middelen voor universitair onderzoek zijn 
gewoonweg ontoereikend. Wist u dat 
onafhankelijke organisaties zoals Stichting  
tegen Kanker samen bijna 45% van de  
middelen beschikbaar stellen die nodig zijn  
voor fundamenteel, klinisch en translationeel 
kankeronderzoek? Alleen door samen te  
werken op beide sporen – preventie én  
onderzoek – kunnen we kanker terugdringen, 
door zowel de oorzaken als de gevolgen  
aan te pakken.

EDITO
Werken op twee sporen:
Preventie én onderzoek
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Dit kan dankzij gepersonaliseerde geneeskunde. 
Door de rol die ons DNA speelt om onze gezond-
heid of ziekte beter te begrijpen, evolueert 
de manier waarop we over gezondheidszorg 
denken: we bewegen van een ‘one-fits-all’-aanpak 
naar de ‘vier P's’, namelijk predictie, preventie, 
persoonlijk en participatief. Zo komen we tot:

• een betere voorspelling en preventie van 
ziekten,

• preciezere diagnoses,

• gepersonaliseerde en gerichte interventies,

• en een meer participatieve rol voor patiënten.

Door informatie over ons genoom (DNA), 
bepaalde receptoreiwitten en/of specifieke 
eiwitten en andere klinische en diagnostische 
informatie te combineren en te analyseren,  
kan men patronen identificeren die verschillende 
individuele gezondheidsproblemen bepalen.  
Wat is bijvoorbeeld het individuele risico op  
het ontwikkelen van een bepaalde ziekte?  
Hoe kunnen we die ziekte vroegtijdig opsporen?  
Welke interventies verbeteren onze gezondheid, 
of het nu gaat om medicijnen, levensstijlkeuzes  
of zelfs eenvoudige aanpassingen in ons dieet?

GEPERSONALISEERDE 
GENEESKUNDE 
VAN FICTIE NAAR REALITEIT
TEKST: Dr. Veronique Le Ray, Dr. Didier Vander Steichel,  
Sandra Gyles, Els Decoster PhD, Patricia Servais PhD,  
Philippe Van der Avoort

Stel u voor dat men snellere en 
preciezere diagnoses kan stellen 
op basis van uw individuele 
gezondheidsprofiel? Dat u 
gepersonaliseerde behandelingen 
krijgt gebaseerd op wat voor u 
persoonlijk het meest doeltreffend 
is en dat met zo weinig mogelijk 
nevenwerkingen? Of dat men aan de 
hand van uw gezondheidsgegevens 
uw ziekte beter kan behandelen?

Wat is gepersonaliseerde 
geneeskunde?
Gepersonaliseerde geneeskunde is een 
opkomende medische praktijk die het genetisch 
profiel (DNA-profiel) van een persoon gebruikt 
om beslissingen te nemen over ziektepreventie, 
diagnose en behandeling. Gepersonaliseerde 
geneeskunde maakt dus een overgang van een 
‘one-size-fits-all’-aanpak naar een benadering 
die nieuwe tools gebruikt om de gezondheid 
van de patiënt beter te beheren en met gerichte 
therapieën de beste resultaten te bereiken.

Deze ‘gepersonaliseerde geneeskunde’ schept 
nieuwe mogelijkheden voor individuele 
patiënten, doordat we onze toegenomen kennis 
en nieuwe benaderingen, zoals sequencing 
van het hele genoom, kunnen combineren met 
grote hoeveelheden data, supercomputers en 
draagbare technologieën. Het zijn de onderlinge 
verbindingen tussen al deze innovaties die maken 
dat we een tijdperk van echt gepersonaliseerde 
zorg ingaan.

Hoog tijd dus om flink te investeren in geperso-
naliseerde geneeskunde. De aanvankelijk hogere 
kosten worden op lange termijn ruimschoots 
gecompenseerd door betere resultaten, minder 
nevenwerkingen en het feit dat men onnodige 
behandelingen vermijdt. Als mensen sneller 
herstellen, is er minder druk op de sociale 
zekerheid en een snellere terugkeer naar 
de werkvloer. Tot slot staan veel innovatieve 
therapieën nog in de kinderschoenen. Wat 
nu nog handmatig gebeurt, zal men steeds 
meer kunnen automatiseren, wat tot verdere 
kostenbesparingen leidt. 

Op de volgende pagina’s stellen we u vier 
innovatieve Belgische onderzoeksprojecten voor 
die Stichting tegen Kanker financiert en die een 
gepersonaliseerde aanpak vooropstellen.
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Behandelbare 
genetische 
afwijkingen 
in de tumor 
opsporen

Het SAFIR ABC10-project 

Het SAFIR ABC10-project is een langlopende, Europese klinische 
studie voor de behandeling van patiënten met inoperabele 
galwegkanker. In ons land zet een multicenter team van 
professoren verbonden aan verschillende universiteiten de 
schouders mee onder dit onderzoek, namelijk Ivan Borbath 
(UCLouvain), Marc Peeters (UAntwerpen), Jean-Luc Van Laethem  
(ULB-Erasmus) en Eric Van Cutsem (KU Leuven). 
Het opzetten en uitvoeren van grensoverschrijdend multicenter 
onderzoek naar een zeldzame kanker is uiteraard geen sinecure. 
Het is een complexe studie die veel patiënttesten vergt, maar die  
een aanzienlijk voordeel kan opleveren, aldus de onderzoekers.

HET BELGISCH UNIVERSITAIR TEAM, VAN LINKS NAAR RECHTS:  
PROF. IVAN BORBATH (UCLOUVAIN), PROF. JEAN-LUC VAN LAETHEM (ULB-ERASMUS),  
PROF. ERIC VAN CUTSEM (KU LEUVEN) EN PROF. MARC PEETERS (UANTWERPEN).

De galwegen zijn een soort 
afvoerkanaaltjes waardoor gal van 
de lever naar de darmen stroomt. 
Gal is belangrijk voor het verteren 
van voedsel en vooral van vetten. 
Galwegkanker is een zeldzame 
ziekte met onduidelijke symptomen, 
waardoor de kanker meestal pas laat 
wordt ontdekt. Soms is een operatie 
nog mogelijk en kan men de galweg 
chirurgisch verwijderen. In andere 
gevallen lukt dat niet en is palliatieve 
chemotherapie de enige mogelijke 
behandeling. Het doel is dan de 
ziekte afremmen en de klachten 
verminderen.

ONDERZOEKSPROJECT

Alle patiënten krijgen in eerste instantie standaard chemo-
therapie, terwijl uit een tumormonster moet blijken of hun 
kanker specifieke genetische afwijkingen vertoont, die 
mogelijk ‘behandelbaar’ zijn. Is dat het geval, dan krijgen 
patiënten ofwel een geneesmiddel toegediend dat gericht is 
op de geïdentificeerde genetische mutatie, of chemotherapie. 
Deze studie hoopt aan te tonen dat dit soort kanker beter kan 
worden behandeld met gerichte therapie.
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Verschillen in 
kaart brengen 
tot op een 
ongekend 
precies niveau

Op pagina 10-11 nodigen we u uit voor ons webinar over borstkanker,  
in oktober. In dit webinar komt onder andere triple negatieve borst - 
kanker aan bod. Deze ziekte is verantwoordelijk voor 15 tot 20%  
van de borstkankers, maar kent een slechtere prognose dan andere  
borstkankers en meer kans op herval. Typisch aan triple negatieve  
borstkanker is de afwezigheid van oestrogeen-, progesteron-  
en HER2-receptoren. Dit maakte – tot voor kort – de behandel-
mogelijkheden beperkt. 

Recente klinische onderzoeken toonden echter aan dat immunotherapie 
in combinatie met chemotherapie de respons op preoperatieve 
behandeling verhoogt, waardoor de prognose voor de patiënt 
verbetert. Aan de andere kant heeft 30 tot 40% van de patiënten  
geen baat bij deze preoperatieve behandelingen. Zij ontwikkelen 
waar schijnlijk ongeneeslijke recidieven in de loop van de komende 
twee tot vijf jaar. 

Het team van Christos Sotiriou (Jules Bordet Instituut) wil nu de 
heterogeniteit van tumorcellen en hun micro-omgeving in kaart 
brengen tot op een ongekend precies niveau, op de schaal van één 
enkele cel. Hiervoor maken de onderzoekers gebruik van innovatieve 
technieken die de analyse van de ruimtelijke organisatie met ‘single 
cell sequencing’ combineert. Dit klinkt vrij gecompliceerd, maar 
het uiteindelijke doel hiervan is om de behandeling van patiëntes 
met triple negatieve borstkanker te personaliseren, inclusief 
immunotherapie.

HET TEAM VAN CHRISTOS SOTIRIOU (JULES BORDET INSTITUUT)

ONDERZOEKSPROJECT
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Wat is de meest 
geschikte therapie 
voor die patiënt? 

Klinische studies hebben reeds aangetoond  
dat de toediening van anti-PD-L1-antilichamen 
(een vorm van checkpointremmers) langdurige 
genezende effecten kan hebben bij voordien 
uitbehandelde kankerpatiënten. Deze effecten 
zijn intussen ook voor meerdere kankertypes 
aangetoond. Maar, net als bij andere vormen van 
immuuntherapie, slaat de behandeling niet bij 
iedereen aan. Dit kan men deels verklaren door de 
aan- of juist afwezigheid van checkpointremmers 
in de tumoren. 

PD-L1 is zo’n checkpoint, of ‘biomarker’, dat 
remmers blokkeren. Door te meten of en in  
welke mate dit eiwit in de tumor aanwezig is, 
kunnen artsen voorspellen hoe groot de kans is 
dat immunotherapie succesvol zal zijn en dus  
betere behandelkeuzes maken. Nu bestaan er  
al diagnostische tests om de aanwezigheid van  
PD-L1 in tumoren aan te tonen, maar deze  
hebben tekortkomingen. 

VAN LINKS NAAR RECHTS: PROF. MARLEEN KEYAERTS,  
PROF. VICKY CAVELIERS EN DR. JESSICA BRIDOUX

In het kader van dit project werkt het team 
van Vicky Caveliers (VUB) aan een nieuwe 
diagnostische test. De test bestaat uit een PET/CT 
scan die de aanwezigheid van PD-L1 in tumoren op 
een veilige manier kan aantonen. Meer specifiek 
ontwikkelde het team een radioactief gemerkt 
eiwit dat, na toevoeging aan een contrastvloeistof, 
tumor(en) die drager zijn van PD-L1 opsporen. Op 
die manier kan de behandelende oncoloog in de 
toekomst een betere inschatting maken van de 
meest geschikte therapie voor de patiënt.

ONDERZOEKSPROJECT
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Primaire leverkanker is leverkanker die in de lever ontstaat en 
dus niet het gevolg is van uitzaaiingen van een tumor elders in 
het lichaam. Wereldwijd is het de zesde meest voorkomende 
kanker. Tegelijkertijd is het de derde meest voorkomende 
oorzaak van overlijden door kanker. In de westerse wereld komt 
primaire leverkanker minder vaak voor. Toch treft de ziekte in 
ons land nog steeds een 1000-tal mensen per jaar.  
De vijfjaarsoverleving bedraagt nog geen 25%.

Als de diagnose is gesteld, hangen de behandeling en de 
prognose af van het stadium waarin de ziekte zich bevindt en 
de grootte van de tumor. Meestal is genezing door middel van 
een operatie of levertransplantatie niet meer mogelijk en zijn 
patiënten aangewezen op behandeling met medicatie om het 
gezwel terug te dringen of alleszins de groei ervan tegen te 
gaan. Het geneesmiddel sorafenib is de eerste behandeling die 
een bewezen voordeel toont bij patiënten met een gevorderde 
tumor. Maar, dit is niet altijd het geval.

Bij sommige mensen lukt het om de ziekte gedurende lange tijd 
onder controle te houden; bij anderen werkt de behandeling 
niet of worden de kankercellen na verloop van tijd resistent. 
Gelukkig hebben wetenschappers naast sorafenib recent 
enkele alternatieven ontwikkeld. Uiteindelijk komt het er dus 
op aan om te kunnen voorspellen welk geneesmiddel voor wie 
het meest doeltreffend is. In dit kader ontwikkelde het team 
van Chris Verslype een bloedtest die de gevoeligheid van een 
tumor aan sorafenib bepaalt, door gebruik te maken van het 
circulerend genetisch materiaal van de tumor.

Een bloedtest 
die resistentie 
voorspelt

PROF. CHRIS VERSLYPE

ONDERZOEKSPROJECT
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Stichting tegen Kanker steunt een 
onderzoeksproject van het team van 
professor Karin Haustermans (UZ Leuven) 
over radiotherapeutische behandelingen. 
Aan de hand van de resultaten hopen zij de 
vooruitzichten voor prostaatkankerpatiënten te 
verbeteren door radiotherapie zowel gerichter 
als minder ingrijpend te maken. 

Dankzij de vooruitgang in radiotherapie, 
kan men tumoren tegenwoordig nauw-
keuriger bestralen, waardoor men meer 
gezond weefsel spaart. Ook kan de be-
stralingsdosis hoger, zonder het risico op 
bijwerkingen te vergroten. “De afgelopen 
jaren hebben we aangetoond dat we het 
aantal ziekenhuisbezoeken in alle veilig-
heid kunnen terugschroeven van een 
veertigtal naar een vijftal sessies”, aldus 
prof. Karin Haustermans. “De reacties van 
proefpersonen zijn zeer positief. Daarom 
onderzoeken we momenteel of we ook de 
totale behandelingsduur kunnen halveren, 
van vijf weken naar 2,5 weken.”

Precies en efficiënt

De duur van een prostaatkanker-
behandeling zou daardoor korter zijn, 
waarbij men tijdens elke sessie een hogere 
stralingsdosis op de tumor afvuurt. Deze 
benadering, hypofractionatie genoemd, 
vereist echter een hoge mate van precisie 
bij het toedienen van de bestraling. Om  
die precisie te bereiken, bestuderen  
prof. Karin Haustermans en haar team 
twee innovatieve bestralingstechnieken:  
stereotactische bestraling met fotonen  
en protonen. 

“Met de steun van Stichting tegen Kanker 
onderzoeken we bijkomend of de variatie 
in behandelschema’s ook leidt tot veran-
derde immuunreacties in en rondom de 
prostaattumor. Dit zou dan mogelijk een 
nieuw aangrijppunt zijn voor een nog 
efficiëntere en nog meer gerichte behan-
deling van prostaatkanker. Tegelijkertijd 
onderzoeken we in hoeverre het gebruik 
van protonentherapie nuttig kan zijn bij 
het zoeken naar een zo efficiënt mogelijke 
behandeling, waarbij men de ziekte beter 
onder controle houdt en er mogelijk min-
der bijwerkingen zijn van de radiotherapie-
behandeling. We willen van de gelegenheid 
gebruikmaken om Stichting tegen Kanker 
en alle donateurs te danken voor hun 
bijdrage aan dit onderzoek.”

TEKST: Philippe Van der Avoort, Els Decoster PhD, Patricia Servais PhD,  
Sandra Gyles 

NAUWKEURIGERE 
EN MINDER 
INGRIJPENDE 
RADIOTHERAPIE

SAMEN TEGEN KANKER | SEPTEMBER 2021 — 9

PROSTAATKANKER
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In borstkankermaand oktober organiseert Stichting tegen Kanker twee webinars 
rond borstkanker, een in het Nederlands en een in het Frans. Tijdens de webinars 
lichten we de meest recente ontwikkelingen en inzichten toe, en stellen 
wetenschappers hun onderzoekswerk voor. Het is een ideale gelegenheid om 
live te chatten met experts en toont schenkers en erflaters van Stichting  
tegen Kanker wat er dankzij hen is gerealiseerd.

In ons land is borstkanker al jaren de meest 
voorkomende vorm van kanker bij vrouwen:  
1 op de 9 vrouwen krijgt er in de loop van haar 
leven mee te maken. Mannen kunnen overigens 
ook borstkanker krijgen, maar bij hen komt  
de ziekte veel minder vaak voor. Goed nieuws  
is dat de overlevingskans voor borstkanker 
aanzienlijk is gestegen. Vandaag is 4 op de 5 
vrouwen vijf jaar na de diagnose nog in leven. 
Dit hebben we voornamelijk te danken aan  
vroegtijdige opsporing en aan de steeds  
betere behandelingen, die bovendien meer 
en meer zijn gepersonaliseerd. 

Toch zijn er ook enkele grote ‘maars’.  
Voor vrouwen tussen 35 en 64 jaar is 
borstkanker nog steeds een belangrijke 
doodsoorzaak.

ONS WEBINAR  
BORSTKANKER BIJWONEN? 
DAT KAN!

10 — www.kanker.be

TEKST: Sandra Gyles, Els Decoster PhD, Patricia Servais PhD, Philippe Van der Avoort

10 — www.kanker.be
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Aan Franstalige zijde spreken we met professor 
François Fuks. Het onderzoeksproject dat 
hij leidt, tracht de rol te ontrafelen van bio-
chemische veranderingen van cellulair RNA 
bij agressieve vormen van borstkanker.  
“Het belang van RNA-modificaties bij kanker 
begrijpen, staat nog in de kinderschoenen. 
Het doel van dit project is om met behulp 
van innovatieve technologieën de rol van 
RNA-modificaties in borsttumoren te beoor-
delen, in het bijzonder bij triple negatieve 
borstkanker. Dit moet belangrijke informatie 
opleveren voor de ontwikkeling van nieuwe 
instrumenten gericht op de regulatie van 
RNA, met het oog op het ontwerpen van 
gepersonaliseerde behandelingen.”

De vooruitgang in behandelingen gaat trager 
vooruit dan we zouden willen. En bovendien neemt 
de incidentie toe. Tot slot is niet elke borstkanker 
gelijk en kan ook het ziekteverloop behoorlijk 
verschillen. Met name drievoudig negatieve 
borstkanker (een zeldzamere, maar agressieve 
vorm van borstkanker) is veel moeilijker te 
behandelen. Zowel het team van professor Geert 
Berx (UGent) als dat van François Fuks (ULB) 
doet hier onderzoek naar. Beide ontvingen een 
wetenschappelijk Grant van Stichting tegen 
Kanker en hopen met hun onderzoek een 
doorbraak te realiseren naar betere doelgerichte 
behandelingen voor deze agressieve vorm van 
borstkanker.

We nodigen u graag uit voor dit webinar. 

• De Nederlandstalige versie kunt u bijwonen op 
donderdag 28 oktober van 19 uur tot 20 uur. 

• Het Franstalige webinar vindt plaats op 
woensdag 27 oktober van 19 uur tot 20 uur.

Vanaf begin oktober kunt u zich online inschrijven 
via onze website kanker.be. Een uitnodiging volgt 
zodra het inschrijvingsformulier online staat.

Passen de data niet? Geen nood. U kunt al onze 
webinars achteraf op elk moment herbekijken 
via kanker.be/onze-webinars. 

SCHRIJF U  
GRATIS IN!

Het team van professor Geert Berx toonde aan 
dat een bepaald proteïnecoderend gen, genaamd 
ZEB1, een belangrijke factor is in het ontstaan 
en de progressie van drievoudig negatieve 
borstkanker. “Nu willen we de paden identificeren 
die samenwerken met ZEB1 en uiteindelijk 
leiden tot de kwaadaardige transformatie van 
basaalachtige borstkanker. Hoe draagt ZEB1 
bij aan de ‘gesprekken’ die immuuncellen en 
kankercellen voeren? Spelen ze een rol in het 
kwaadaardiger worden van kankercellen of 
het onderdrukken van ons afweersysteem? Op 
basis van deze bevindingen kunnen we mogelijk 
effectievere behandelstrategieën ontwikkelen.”

SAMEN TEGEN KANKER | SEPTEMBER 2021 — 11
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In Australië zien we de melanoomcijfers bij jongere 
leeftijdsgroepen dalen. Dit weerspiegelt meer dan 30 jaar 
inspanningen op het vlak van preventie, met grootschalige 
voorlichtingscampagnes richting de bevolking en lokale 
interventies, vooral op scholen en in professionele 
omgevingen. De overheid ondersteunt deze inspanningen 
bovendien met krachtige maatregelen, zoals een totaalverbod 
op zonnebanken en belastingvrije zonnebrandcrème.

PROF. CRAIG SINCLAIR, HOOFD PREVENTIE BIJ DE  
CANCER COUNCIL VAN AUSTRALIË

Begin september vond het internationale congres ‘UV & huidkankerpreventie’ plaats. 
Stichting tegen Kanker was medesponsor en tevens gastheer van deze zesde editie. 
De bijeenkomst bracht experts uit de hele wereld virtueel samen met als doel: 
huidkankerpreventie verbeteren. Dat dit essentieel is, bewijzen de cijfers. In Europa 
stijgt de incidentie almaar; in België treft huidkanker zelfs één op de vijf personen 
jonger dan 75 jaar!

“Eén op de vijf Belgen krijgt inderdaad een 
vorm van huidkanker voor zijn 75ste. Hiermee 
is dit de meest voorkomende kanker in ons 
land”, verduidelijkt Brigitte Boonen, expert uv & 
gedragsverandering bij Stichting tegen Kanker 
en voorzitter van Euroskin. “De incidentie neemt 
zelfs toe in de jongere leeftijdsgroepen (30+). 
Willen we een huidkankertsunami voorkomen,  
dan moeten we dus meters maken op het vlak  
van preventie, vroegtijdige detectie én 
innovatieve behandelingen.”

Hoe kan het beter?

Hoe dit het best wordt aangepakt? Die vraag 
trachtten vooraanstaande experts en keynote 
speakers tijdens het congres te beantwoorden. 
Door kennis te delen, discussies aan te wakkeren 
en de resultaten samen te vatten in gedeelde 

aanbevelingen. “In de tien jaar dat ik met 
huidkankerpreventie bezig ben, zag ik de 
cijfers exponentieel stijgen. Van 11 000 nieuwe 
gevallen per jaar, naar 44 000 vandaag tot naar 
verwachting 77 000 binnen een decennium. 
Vragen als ‘Waar gaat het mis?’ en ‘Hoe kan  
het beter?’, zijn dus absoluut terecht”, aldus 
Brigitte Boonen.

“Eigenlijk is preventie een veertje dat 
terugspringt zodra je het loslaat. Sensibiliseren 
is iets dat je constant moet doen. De budgetten 
in België zijn echter minimaal. Stichting tegen 
Kanker is een van de weinige organisaties die 
geregeld campagnes voert, met een sterke 
focus op preventie (Red.: Zonneslimme Scholen, 
Zonneslim aan zee, etc.). Van overheidswege 
gebeurt er eigenlijk te weinig, terwijl de last voor 
de samenleving enorm is. Bovendien treft de 
ziekte ook jongere, beroepsactieve groepen.”

EXPERTS BUIGEN ZICH OVER 
DE HUIDKANKERTSUNAMI

TEKST: Sandra Gyles, Brigitte Boonen, Philippe Van der Avoort



De kloof tussen weten en doen

“Om de twee jaar voert Ipsos in opdracht van 
Stichting tegen Kanker een enquête om te peilen 
naar de attitude, kennis en het gedrag van Belgen 
ten aanzien van uv-preventie. De kennis onder 
onze landgenoten is vrij hoog en de attitude 
verandert langzaam. Maar het gedrag volgt 
niet altijd. Dat komt omdat er – net als bij alle 
preventies – een grote kloof is tussen weten en 
doen. En dus moeten we technieken gebruiken 
die ons helpen om die gedragsverandering ook 
daadwerkelijk tot stand te brengen”, vervolgt 
Brigitte Boonen.

“Daarnaast moet de sociale norm veranderen. 
‘Go with your own glow’, luidt de slogan van 
onze Amerikaanse collega’s. Wees tevreden 
met je huidskleur, want veilig bruinen bestaat 
gewoonweg niet. Verder moet het beleid volgen, 
in scholen, bedrijven, bij sportorganisaties 
én van overheidswege. Een mooi voorbeeld 
is het gratis preventiemateriaal en de gratis 
zonnecrèmedispensers voor sportdiensten van 
Sport Vlaanderen. Dit soort ingrepen verandert 
ons gedrag op lange termijn. In landen waar 
men hier al veel langer mee bezig is, en waar de 
budgetten relevant zijn, zie je het resultaat.”

Wetenschap pakt huidkanker aan

Tijdens het congres kwamen deze en vele andere 
inzichten aan bod. “Er waren workshops over 
bescherming op de werkplaats, zonnecrèmes, 
opsporing, het ontstaan van huidkanker, zonne-
banken, het meten en modelleren van uv-straling, 
bescherming van kinderen en sociale marketing. 
Daarnaast waren er vier themasessies over belangrijke  
vooruitgang, in epidemiologie en registratie, preventie,  
beleid, en onderzoek en evaluatie. Het is cruciaal dat 
de boodschappen die we brengen eenduidig zijn én 
overeenstemmen met de laatste wetenschappelijke 
inzichten”, benadrukt Brigitte Boonen.

“Een goed voorbeeld is zonnebrandcrème. Vandaag 
weten we dat dit eigenlijk de minst effectieve  
beschermingsmaatregel is, omdat de SPF die op  
de verpakking staat in de praktijk niet haalbaar is. 
Dan moet je 50 ml per volwassen persoon per keer  
smeren, wat uiteraard bijna niet mogelijk is. De  
schaduw opzoeken en beschermende kleding zijn 
veel effectiever. Bovendien moet je altijd smeren, 
ook bij uv 3 of 4 (of lager voor lichte huidtypes).  
Het is immers de cumulatieve schade die tot huid-
kanker leidt. Een ander voorbeeld zijn zonnebanken. 
Kijk naar IJsland, waar er voor de komst van zonne-
banken nagenoeg geen huidkanker bestond. Daarna 
zag je het aantal huidkankers spectaculair stijgen.  
Na enkele strikte maatregelen is dat cijfer weer  
drastisch gedaald.”

Vandaag kunnen we tussen 30 en 50% van de kankers 
voorkomen door gekende risicofactoren te vermijden 

en wetenschappelijk bewezen preventiestrategieën 
te implementeren. De Wereldgezondheidsorganisatie 

promoot preventie als de meest kosteneffectieve 
langetermijnstrategie voor de bestrijding van kanker. 

Om de kans op huid- en oogmelanomen te verminderen, 
moeten we overmatige blootstelling aan uv-straling 

tegengaan, onder ander door beschermende maatregelen 
te nemen in recreatieve en beroepsomgevingen.   

EMILIE VAN DEVENTER, WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE (WHO)
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Stichting tegen Kanker steunt verschillende 
onderzoeksprojecten gericht op huidkanker. Een daarvan 
is het project onder leiding van professor Stein Aerts 
van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de 
KU Leuven. Zijn onderzoeksteam bracht de genetische 
regulatie in kaart die bepaalde huidkankercellen 
invasiever maakt. “Melanoomcellen kunnen gemakkelijk 
schakelen tussen een toestand waarin ze voornamelijk 
lokaal groeien en een andere waarin ze erg invasief zijn”, 
vertelt Jasper Wouters, postdoctoraal onderzoeker in 
het team van Aerts. Dankzij deze ontdekking zijn de 
onderzoekers een stap dichterbij in het doorgronden 
van de biologische mechanismen die veranderingen 
aansturen, wat nieuwe wegen opent voor de behandeling 
van kanker. 

Huidkankercellen identificeren

Basiswetenschappen, zoals moleculaire biologie, transcriptomics 
en andere ‘omics’, vergroten onze kennis over de processen die 
de progressie van huidkanker veroorzaken en eraan bijdragen. 
Verder kunnen we tegenwoordig moderne technieken voor 
genoomsequencing inzetten en biomarkers in vloeibare biopsieën,  
zoals bloed, bestuderen om personen met een risico op huidkanker  
te identificeren en vroegtijdige detectie te verbeteren. Dit zal 
de interventies in de primaire en secundaire preventie van 
huidkanker verbeteren. 

DR. RÜDIGER GREINERT, SECRETARY GENERAL BIJ EUROSKIN

Preventie, opsporing én 
behandeling

“90% van de huidkankers is te vermijden,  
bovendien worden behandelingen steeds  
duurder. Dus moet je beginnen bij preventie.  
Ten tweede moet je aan slimme opsporing doen.  
De derde pijler zijn alle nieuwe behandelingen. 
Die moeten meer zijn afgestemd op de patiënt. 
Neem immunotherapie. Ongeveer 25 tot 30% 
van de patiënten met melanoom heeft na 
immunotherapie geen verdere behandeling 
meer nodig. Maar wie zijn die patiënten? Als we 
dat kunnen voorspellen, zullen we op voorhand 

kunnen zeggen welke therapie voor wie werkt 
en hoeven we mensen niet onnodig of niet 
onnodig zwaar te behandelen. Vooruitgang in 
wetenschappelijk onderzoek maak dit soort 
inzichten mogelijk.”

Tips om je te beschermen tegen uv

1 Zoek de schaduw op, zeker tussen  
12 en 15 uur.

2 Draag beschermende kleding, een hoed  
en een zonnebril.

3 Smeer je elke twee uur in met 
zonnebrandcrème (minimaal factor 30).

ONDERZOEKSPROJECT
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We weten allemaal dat long- 
kanker voornamelijk wordt  
veroorzaakt door roken, maar 
te weinig mensen brengen 
tabak in verband met andere 
vormen van kanker. Roken 
verhoogt echter het risico op 
het ontwikkelen van iets minder 
dan twintig andere kankers, 
waaronder kanker ter hoogte 
van het hoofd en de hals, de 
lever, de alvleesklier, de nieren, 
de blaas, de dikke darm en de 
baarmoederhals. 

Volgens een tabaksenquête uit 
2019 rookt 23% van de Belgen, 
waarvan 18% elke dag.  
Dr. Anne Boucquiau, medisch 
directeur en woordvoerster van 
Stichting tegen Kanker, legt uit 
dat rokers “acht jaar van hun 
leven dreigen te verliezen en  
vaak ook vele jaren in slechte  
gezondheid leven met een  
verminderde levenskwaliteit  
tot gevolg”.

STICHTING TEGEN KANKER ZET ZICH OP  
MEERDERE FRONTEN IN TEGEN TABAK
TEKST: Philippe Van der Avoort, Brecht Gunst, Sandra Gyles

ROKEN EN KANKER

Roken is nog steeds de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak door kanker en 
niet de minste, want als niemand meer rookte, zouden we 27% van de sterfgevallen 
door kanker voorkomen. Daarom zet Stichting tegen Kanker haar strijd tegen tabak 
onvermoeibaar verder en is zij op meerdere fronten actief.

Op meerdere fronten actief

Stichting tegen Kanker timmert hard aan de weg richting een rookvrije 
samenleving. Door rookstopbegeleiding aan te bieden, via de dienst 
Tabakstop, door bij de overheid actief te pleiten voor de uitvoering  
van antirookmaatregelen en via Generatie Rookvrij. 

Tabakstop, de gratis hulp- en informatielijn voor iedereen die wil 
stoppen met roken, boekte in 2020 uitstekende resultaten. De 
coachingstrajecten, telefonisch of via de website, werpen hun 
vruchten af. 49% van de deelnemers is aan het einde van hun traject 
daadwerkelijk gestopt, 22% heeft na zes maanden nog steeds geen 
enkele sigaret aangeraakt en nog eens zes maanden later noemt 19% 
zich niet-roker. Dit zijn bemoedigende cijfers, vergeleken met de 3 tot 
5% die zonder coaching na één jaar nog steeds is gestopt. 

Een tweede front is lobbywerk. Stichting tegen Kanker pleit er 
namelijk bij de autoriteiten voor om de antirookmaatregelen door te 
voeren die essentieel zijn voor een rookvrije samenleving.

Verder zet de Stichting haar schouders mee onder de Alliantie voor 
een Rookvrije Samenleving, de organisatie die aan de basis ligt van 
het initiatief Generatie Rookvrij, dat in 2019 werd gelanceerd. Het doel 
van dit project is om tegen 2037 de eerste tabaksvrije generatie te 
realiseren, door ervoor te zorgen dat jongeren geboren vanaf 2019 
nooit beginnen met roken en er op langere termijn niemand lijdt of 
sterft aan de gevolgen van roken of meeroken. 

Tot slot financiert Stichting tegen Kanker ook innovatieve onderzoeks-
projecten die kankers gerelateerd aan roken helpen terugdringen.
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0800 111 00
www.tabakstop.be
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HET BELANG VAN  
FYSIEKE ACTIVITEIT
OOK TIJDENS EN NA KANKERBEHANDELINGEN
TEKST: Philippe Van der Avoort, Frédérique Bernard, Sandra Gyles

Dankzij de vrijgevigheid van schenkers en 
erflaters kon Stichting tegen Kanker in 2019 een 
totaalbudget van 1 701 685 euro toekennen aan 
de Grants Fysieke Activiteit. Hiermee konden we 
de afgelopen twee jaar 23 projecten financieren, 
verspreid over het hele land. Nu de basis is 
gelegd, is de volgende uitdaging ervoor zorgen 
dat oncologische revalidatie algemeen wordt 
erkend, gemakkelijk toegankelijk is, kwalitatief 
wordt ondersteund en, idealiter, officieel wordt 
terugbetaald.

Sinds de lancering van de 
Grants Fysieke Activiteit, 
die projecten steunen die 
lichaamsbeweging tijdens 
en na kanker bevorderen, 

blijft Stichting tegen Kanker 
het belang van fysieke 
activiteit benadrukken. 
Dit ongeacht iemands 
leeftijd en gezondheid, 
en vooral tijdens en na 
kankerbehandelingen.

Het belang van beweging

Lichaamsbeweging draagt over het algemeen 
bij aan een gezonde levensstijl en speelt 
een belangrijke rol in het voorkomen van 
bepaalde tumoren. Frédérique Bernard, 
fysiotherapeut gespecialiseerd in oncologie en 
verantwoordelijke voor bewegingsprogramma’s 
bij Stichting tegen Kanker, benadrukt het 
belang van lichaamsbeweging tijdens en na 
kankerbehandelingen:
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een kankerbehandeling aangetoond. 
Hoe eerder men bewegingsactiviteiten 
integreert in het behandeltraject, hoe 
groter de voordelen voor de fysieke en 
mentale gezondheid. Blijven bewegen, 
verhoogt de effectiviteit van bepaalde 
behandelingen, vermindert bijwerkingen, 
gaat vermoeidheid tegen en verlaagt de 
kans op herval of voorkomt een nieuwe 
tumor. Het kan zelfs de overlevingskansen 
vergroten en verbetert alvast en vooral  
de levenskwaliteit. 

“Veel mensen gaan na hun kankerdiagnose 
minder bewegen of zijn zelfs volledig inactief. 
Niemand heeft hen verteld dat ze eigenlijk 
moeten blijven bewegen. Naar schatting haalt  
50 tot 75% van de patiënten de aanbevelingen 
van de Wereldgezondheidsorganisatie niet, namelijk  
minimaal 2,5 tot 5 uur per week matig tot 
intensief bewegen. Lichamelijke activiteit tijdens 
en na kanker heeft zijn voordelen nochtans 
bewezen op het vlak van levenskwaliteit. In  
een aantal gevallen is er zelfs sprake van  
een hogere genezingskans en minder kans op 
herval. Voor veel patiënten zou fysieke activiteit 
daarom integraal deel moeten uitmaken van hun 
behandelingstraject, vanaf de diagnose tot ze 
weer zelfstandig kunnen bewegen en sporten.

Tijdens en na de behandelingen

Verschillende wetenschappelijke studies hebben 
het belang van fysieke activiteit tijdens en na 

Vermoeidheid is een veel 
voorkomend probleem bij 
kankerpatiënten. Niet alleen de 
ziekte zelf, maar ook de intensieve 
behandeling ervan hebben een 
grote impact. Patiënten komen 
hierdoor soms in een vicieuze 
cirkel terecht. Ze stoppen met 
werken of met andere activiteiten, 
ze bewegen minder, zijn minder 
fit en voelen zich nog minder in 
staat om actief bezig te zijn. Met 
aangepaste fysieke activiteit kan 
men deze negatieve spiraal al 
tijdens de behandeling ombuigen.

PROF. GAËTANE STASSIJNS, HOOFD  
FYSISCHE GENEESKUNDE EN REHABILITATIE,  
UZ ANTWERPEN



Sylvia is 43 jaar oud. Vorig jaar liet ze een borsttumor verwijderen. Daarna 
volgde bestraling en momenteel krijgt ze nog twee jaar hormoontherapie. 

“In het ziekenhuis waar ik ben geopereerd, hoorde ik over revalidatie- 
programma’s voor mensen met kanker. Na de operatie mocht ik een tijdje 
niet meer bewegen. Ik was bang dat ik mijn conditie zou verliezen, zeker 
gezien ik daarvoor twee uur per week intensief sportte. Ik heb dan ook  
met veel plezier een bewegingsprogramma gevolgd, waarbij ik twee  
dagen per week in het ziekenhuis mocht sporten, in aanwezigheid van  
een fysiotherapeut. 

De begeleiding was top en langzaam kreeg ik mijn conditie terug. Naast  
het sportieve, heb ik ook veel aan het sociale aspect gehad. Via het 
programma leerde ik andere mensen kennen die in hetzelfde schuitje  
zaten als ik. We konden babbelen over onze problemen en onze zorgen,  
en ik moet toegeven dat het werkt als therapie.

Na mijn behandeling deed ik mee aan de virtuele 10 Miles en liep ik een 
paar trails van 15 km. Mijn droom is om mee te doen aan de echte 10 Miles  
en de 20 km door Brussel. Op het werk heb ik een hardloopgroepje 
opgericht, omdat ik niet graag alleen loop. Ik ben ook begonnen met padel 
(een soort racketsport) en als het mooi weer is, speel ik badminton met 
de kinderen. Kortom: ik ben weer aan het sporten! Een aanrader, want 
beweging geeft je een boost! Zelfs als je last hebt van vermoeidheid, heb  
je daarna het gevoel dat je bent bijgetankt.”

DE VOORDELEN VAN SPORTEN: 
GETUIGENIS VAN EEN PATIËNT

Afgelopen zomer organiseerde 
Stichting tegen Kanker een 
webinar over het belang en 
de voordelen van fysieke 

activiteit tijdens en na kanker. 
In het kader van dit webinar 

vertelt Sylvia hoe zij dit 
ervaren heeft.

TEKST: Philippe Van der Avoort, Mari Rosa Silva, Sandra Gyles

We merken dat bij chronische 
vermoeidheid veroorzaakt door 
kanker, rust niet de oplossing 
is. Paradoxaal genoeg zorgt 
lichaamsbeweging er net  
voor dat de patiënt beter kan 
vechten tegen vermoeidheid  
en spierzwakte. Lichaams-
beweging in het behandel- 
traject opnemen, draagt bij  
tot de levenskwaliteit van 
patiënten en helpt hen ook  
bij hun sociaal-economische  
re-integratie.

PROF. DIDIER MARQUET, COÖRDINATOR 
VAN HET CENTRUM VOOR REVALIDATIE 
NA KANKER IN HET CHU LIÈGE

Een scala aan activiteiten 

Alle gekozen projecten ter bevordering van fysieke activiteit worden 
georganiseerd in nauwe samenwerking met ziekenhuizen en staan 
onder toezicht van een professional gespecialiseerd in oncologie.  
Ze werden voorgelegd aan een comité van onafhankelijke experts, 
die ze rangschikten op basis van de soort activiteit, het potentiële 
voordeel, het aantal patiënten dat er baat bij heeft en het netwerk 
dat er binnen en buiten het ziekenhuis voor is opgezet.

Concreet zijn er projecten die focussen op lichaamsbeweging  
voor kinderen met kanker, vroegtijdige fysieke behandeling tijdens 
chemotherapie, samenwerking tussen ziekenhuisnetwerken, 
oncorevalidatie binnen het ziekenhuis, samenwerking voor de 
behandeling tussen ziekenhuis en sportcentrum, coaching en 
aangepaste lichaamsbeweging, digitale ontwikkeling (programma’s 
die mensen helpen bewegen) en extramuros lichaamsbeweging.

Sinds de lancering van de Grants Fysieke Activiteit maakten ruim  
30 000 patiënten gebruik van het initiatief, verdeeld over 23 projecten 
in heel België. De Grants zijn op vele vlakken een springplank: ze 
inspireren andere initiatieven op het terrein, zetten zorgverleners aan 
om er gebruik van te maken en brengen patiënten meer in beweging.
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Naast het sportieve,  
heb ik ook veel  
aan het sociale  
aspect gehad.
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TEKST: Philippe Van der Avoort, Sylvestre De Jaegher, Sandra Gyles

Na een fantastisch 2019, met 28 Levenslopen,  
75 000 deelnemers, 4300 Vechters, 1500 teams  
en € 4,4 miljoen aan ingezamelde fondsen, was 
2020 een bijzonder moeilijk jaar. De gezond- 
heidsmaatregelen waren nefast voor het 
gemeenschapsleven en alle evenementen 
moesten worden uitgesteld.

Een nieuwe formule

Begin 2021 besloot Stichting tegen Kanker,  
gezien de gezondheidsmaatregelen, Levensloop  
heruit te vinden.

EEN NIEUWE ADEM  
VOOR LEVENSLOOP

Na een moeilijk 2020, is 2021 het jaar van de make-over van Levensloop. Vanaf 
nu brengt Levensloop het hele jaar door mensen in beweging, zowel nationaal als 
lokaal, met als slogan: voor elke kankerpatiënt een supporter.

“Levensloop is uitgegroeid tot een solidariteits-
beweging die het hele jaar door duurt en die ieder-
een die getroffen is door kanker hoop wil geven”, 
legt Sylvestre De Jaegher, verantwoordelijke van 
Levensloop, uit. Zo worden Vechters (mensen met 
kanker of die kanker hebben gehad) het hele jaar 
door geëerd en kunnen ze gratis deelnemen aan 
alle aangeboden activiteiten, zodat ze meer  
mogelijkheden hebben om in contact te komen  
met hun gemeenschap. 

“Op onze website kan je de agenda gemakkelijk 
raadplegen. Je kan er alle activiteiten zien en je 
zoektocht verfijnen op datum, locatie en type  
activiteit. Neem een kijkje, er is zeker een activiteit 
bij jou in de buurt.”



TEKST: Sandra Gyles, Nik Grymonprez, Greta Van Der Gracht, Margaux Devillers, Philippe Van der Avoort

DE ULTIEME GIFT
Achteruitblikken naar wat geweest is en vooruitkijken naar wat komt: hoe ouder je 
wordt, hoe meer je beide doet. De zestigplussers onder ons hebben de jaren zestig 
en zeventig nog bewust meegemaakt. Het was een periode waarin individuele 
vrijheid en eigen keuzes maken samenging met waarden als betrokkenheid, 
verantwoordelijkheid en solidariteit. Jongeren stonden op de barricaden en er  
leefde een groot geloof in de toekomst.
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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.

Tegelijkertijd waren het ook woelige jaren, vol 
tumultueuze gebeurtenissen. Net als vandaag 
eigenlijk. Mogen we hoop koesteren dat het met 
de wereld goed komt? Mensen zitten niet stil. 
Ook vandaag ijveren jongeren voor een betere 
wereld. En zijn er heel veel mensen, jong en oud, 
die op hun manier bijdragen aan een betere 
toekomst.

Als je ouder wordt, ga je misschien niet meer op 
de barricaden staan. En dat hoeft ook niet. Met 
uw gift aan de strijd tegen kanker maakt u op een 
andere manier het verschil. Rechtstreeks. Door 
een van de grootste gezondheidsbedreigingen 
de wereld uit te helpen: kanker. Kunt u het zich 
inbeelden, een wereld waarin niemand bij de 
woorden “U heeft kanker” nog hoeft te vrezen 
voor zijn leven? Waarin dankzij wetenschappelijk 
onderzoek, preventie, vroegtijdige opsporing 
en betere behandelingen kanker niet meer 
levensbedreigend is? 

Een legaat is wat dat betreft de meest ultieme  
gift. Met uw legaat investeert u rechtstreeks 

in beloftevolle projecten van Belgische onder-
zoekers, zorgvuldig en objectief geselecteerd 
door nationale en internationale experts.  
Het is een investering in het leven. Eind jaren 
zestig was minder dan 40% van de patiënten  
vijf jaar na hun kankerdiagnose nog in leven.  
Nu bedraagt de vijfjaarsoverleving ongeveer  
70% voor alle vormen van kanker samen. Dit 
dankzij de vooruitgang in kankeronderzoek.  
Uw legaat is dus letterlijk een hefboom in  
de strijd tegen kanker.

Greta Van Der Gracht, onze coördinator 
Legaten, beantwoordt uw vragen graag. 
Contacteer haar vrijblijvend via tel.  
02 734 37 15 of 0499 69 53 86 of e-mail 
gvandergracht@stichtingtegenkanker.be.

Wilt u weten hoe dat 
precies in elkaar zit, 
schenken via een legaat?



| 21

Mijn vrouw en ik doneren al 
jaren aan Stichting tegen Kanker. 
We willen wetenschappelijk 
onderzoek stimuleren, maar 
we willen ook de waarden die 
voor ons belangrijk zijn, zoals 
solidariteit, betrokkenheid en 
respect, in de praktijk brengen. 
Daar hebben we altijd op gelet 
bij het opvoeden van onze twee 
kinderen. En die waarden willen 
we aan hen doorgeven. Daarom 
laten we Stichting tegen Kanker 
een legaat na in ons testament. 
Het is onze manier om onze 
kinderen te laten zien wat we 
belangrijk vinden, zelfs als we  
er niet meer zijn. 

                            GEORGE EN SIMONE 
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RIJKELIJK 
GEZOND! 

AFSCHEID VAN 
GROTE BOOM

Van eten kunnen genieten, is voor veel mensen 
erg belangrijk. Maar voor mensen met kanker  
is dat echter niet vanzelfsprekend. Sommige 
zieken hebben last van smaakveranderingen en  
ernstige vermoeidheid. Anderen kampen met  
een gebrek aan eetlust of merken dat hun  
energie- en eiwitbehoefte toeneemt.

Om zieken te helpen, lanceerde Stichting tegen 
Kanker het receptenboekje Rijkelijk Gezond. In  
dit boekje staan 32 energie- en eiwitrijke recepten 
aangepast aan de behoeften van patiënten.  
De gerechten zijn ‘verrijkt’, zodat het makkelijker 
is om op gewicht te blijven en uiteraard zijn  
ze aantrekkelijk, want je eet tenslotte ook met  
je ogen. 

Het aanbod van recepten is gevarieerd en houdt 
rekening met eventuele dieetvoorschriften die 
patiënten meekrijgen. Ook mensen die gluten- 
of lactose-intolerant zijn, vinden in het boekje 
geschikte gerechten. Verder hielden de auteurs 
rekening met verschillende culturen. Kwestie 
ieders smaakpapillen te prikkelen en – wie weet – 
misschien iets nieuws te proberen!

Ken je het prentenboek Grote Boom is ziek? 
Het vouwboekje Afscheid van Grote Boom is 
het langverwachte vervolg daarop en pakt de 
thema’s herval, dood en rouw kindvriendelijk 
aan. Stichting tegen Kanker zorgt ervoor dat dit 
vouwboekje gratis beschikbaar is voor elk kind 
dat een dierbare gaat verliezen aan kanker. Dit 
doen we in samenwerking met Talismanneke 
vzw, opgericht door Nathalie Slosse, auteur van 
beide boekjes. 

In Nathalie’s eerste boek komt Grote Boom aan 
het einde weer langzaam op krachten. Helaas 
is dat niet voor iedere zieke het geval. Het 
vervolgboekje betrekt kinderen in deze laatste 
fase. Samen met Snuiter ontdekken de kinderen 
hoe het verder gaat wanneer de houtwormpjes 
winnen. Het vouwboekje kan je personaliseren  
en helpt kinderen om verdriet bespreekbaar  
te maken.

Afscheid van Grote Boom kan je op zichzelf 
gebruiken, maar het is aanbevolen om eerst 
Grote Boom is ziek te lezen. Stichting tegen 
Kanker voorziet teams van psychologen in 
ziekenhuizen en palliatieve zorgdiensten van 
de nodige exemplaren, zodat ze het kunnen 
gebruiken bij de ondersteuning van gezinnen  
die door kanker zijn getroffen. 

Wens je  
een exemplaar van  
het receptenboek  
Rijkelijk Gezond?  

Je kunt de publicatie  
gratis bestellen via  

kanker.be/32-aangepaste-
recepten-voor-patiënten.

Voor meer informatie, contacteer 
Kankerinfo 0800 15 802

22 — www.kanker.be



JAARCIJFERS

AFSCHEID VAN 
GROTE BOOM

Elk jaar publiceert Stichting tegen Kanker haar Jaarverslag.  
Het Jaarverslag van 2020 is beschikbaar via  
kanker.be/over-ons/jaarverslag.

Verdeling van de lopende ontvangsten 2020

2020 IN CIJFERS

Legaten

Andere 
opbrengsten

57,6%

3,5%

ONTVANGSTEN

Giften

38,9%

Verdeling van de lopende uitgaven 2020

Steun aan 
wetenschappelijk 
onderzoek

Sociale hulp

Kosten 
fondsenwerving

Informatie en 
gezondheidspromotie

Algemene 
administratie- 
kosten

66,6%

10,0%

10,1%

12,0%

1,3%
UITGAVEN

€
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