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Levensloop 2017:

het leven

In deze eindejaarsperiode wil ik u rechtstreeks aanspreken. U, die vecht
tegen kanker. U, die een naaste ondersteunt in zijn of haar strijd. U, die door
moeilijke tijden gaat. U, die in deze normaal zo blije en feestelijke periode een
ongewenste gast over de vloer heeft: kanker. Ik wil u een boodschap brengen van steun en hoop, en u laten weten dat de patiënt in al onze missies
centraal staat.
Onze steun aan wetenschappelijk onderzoek – die maar mogelijk is dankzij
de vrijgevigheid van onze donateurs – groeit nog steeds. Kankeronderzoek
duurt soms lang en is moeilijk, maar boekt veel vooruitgang. Een vooruitgang die zich vertaalt in cijfers, die u in dit magazine terugvindt. Cijfers die
aantonen dat het aantal mensen dat kanker overleeft constant stijgt en die
bewijzen dat we geleidelijk terrein winnen in deze strijd die we samen voeren.
Ons streven om patiënten centraal te stellen komt ook tot uiting in initiatieven
zoals Levensloop. 2017 was een geweldig jaar voor deze solidariteitsevenementen. Met oneindig veel dankbaarheid richting partners en vrijwilligers
presenteren we in dit nummer vol trots de resultaten.
Solidariteit, hoop... U geeft deze woorden betekenis. We kunnen u niet genoeg
bedanken en daarom wens ik u en uw geliefden het beste voor uw gezondheid,
veel geluk en succes voor 2018.

wat een mooi jaar!

22 Kwartaalnieuws
Dr. Didier Vander Steichel
Algemeen directeur

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

Gedrukt op milieuvriendelijk papier
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Chocoladecake

Iemand helpen om te
stoppen met roken?
Stuur een postkaart!
Het begin van een nieuw jaar is voor veel mensen het moment bij uitstek om goede voornemens
waar te maken. Bovenaan het lijstje staat een klassieker: stoppen met roken. Maar dat is makkelijker
gezegd dan gedaan. De steun van familie en vrienden kan het verschil maken. Dus waarom geen
postkaart sturen om een naaste aan te moedigen
of juist te feliciteren met zijn of haar stoppoging?
Kent u iemand die probeert te stoppen met
roken? Ga naar www.tabakstop.be en ontwerp en
verstuur een gepersonaliseerde kaart, helemaal gratis!

Dit is een dessert en het blijft dus een calorierijk verwennerijtje, voor uitzonderlijke gelegenheden. Maar af en toe voor
chocolade kiezen, kan wel. Vooral pure chocolade is rijk aan
cacaopasta, die op zijn beurt rijk is aan polyfenolen. Net als andere bioactieve stoffen hebben polyfenolen heilzame effecten
op onze gezondheid en mogelijk ook in kankerbescherming.
Ze zijn trouwens ook terug te vinden in groene thee en uien.
“Voor mij ben jij top,
.”
denk eens aan een stop

Ingrediënten

09/02/17 14:19

• 200 g pure chocolade
• 210 g 100% plantaardige margarine
• 6 eieren
• 200 g kristalsuiker
• 120 g gezeefde bloem
• poedersuiker (garnituur)

NL_Kaartjes.indd 1

2018
jij top,
mij ben een stop.”
“Voor
ns aan
denk ee

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180 °C. Smelt de chocolade samen met
de margarine op lage temperatuur au bain-marie tot een homogeen geheel. Klop de eieren en de suiker stevig op met een garde.
Meng hieronder de gezeefde bloem en daarna het mengsel van
chocolade en margarine. Maak een glad geheel en doe het mengsel in een bakvorm. Bak 45 minuten in de oven. Haal de cake
daarna uit de oven en laat hem twee uur rusten. Keer de vorm
om op een schotel en strooi er poedersuiker overheen.
Smakelijk!

d 3

tjes.ind

NL_Kaar

“Voor mij ben jij
top,
denk eens aan een
stop.”

NL_Kaartjes.indd
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Een recept van Albert Verdeyen
Meer overheerlijke recepten op www.kanker.be/recept.

“Voor mij ben jij top,
denk eens aan een stop.”

NL_Kaartjes.indd 5
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“Voor mij ben jij top,
denk eens aan een stop.”
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“Voor mij ben jij top,
denk eens aan een stop.”
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Een gebaar voor het leven
Uw steun aan het wetenschappelijk kankeronderzoek maakt het verschil. Neem Stichting
tegen Kanker op in uw testament.
Greta, onze specialist legaten, beantwoordt
al uw vragen. Contacteer haar vrijblijvend!

Wilt u Stichting tegen Kanker opnemen in uw testament? Heeft u hierover vragen?
De brochure Een gebaar voor het leven vertelt u meer.
Contacteer Greta Van Der Gracht via 02 743 37 15,
via gvandergracht@stichtingtegenkanker.be of via onderstaand formulier.

✃

Informatieaanvraag

Terugsturen naar Stichting tegen Kanker, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel, of naar gvandergracht@stichtingtegenkanker.be
Deze informatieaanvraag is geheel vrijblijvend.
 Stuur mij de brochure Een gebaar voor het leven

 Contacteer mij a.u.b. voor meer informatie over legaten

Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.:		Bus:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Ik geef Stichting tegen Kanker de toestemming om dit e-mailadres te gebruiken om mij verder te informeren:  ja  nee
Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in een of meerdere gegevensbanken van Stichting tegen Kanker, met als doel u te informeren over onze activiteiten.
Uw gegevens blijven strikt vertrouwelijk. U kunt uw gegevens steeds inkijken of laten wijzigen.
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Levensloop 2017:
een grand cru!
H
H

Toen de eerste Levensloop inSTK008_Levensloop_Broch_NL_03.indd
België in augustus 2011 1het levenslicht zag in Braine-l’Alleud (nog datzelfde 26/04/13
jaar gevolgd door een editie in Waterloo en in Sint-Truiden), kon niemand zich voorstellen hoe groot het
sneeuwbaleffect van dit concept zou zijn. Sindsdien hebben de solidariteits- en fondsenwervingsevenementen
tientallen duizenden mensen in elke provincie verzameld.
TEKST: THOMAS MAERTENS

Het doel van Levensloop is drievoudig: de Vechters eren (mensen die
kanker hebben overwonnen of nog
in behandeling zijn); hulde brengen
aan mensen die de strijd hebben verloren en samen vechten tegen kanker.
In de praktijk wisselen leden van
gesponsorde teams elkaar 24 uur lang
af op een piste. Deze duur symboliseert het voortdurende gevecht van
patiënten en hun naasten tegen de
ziekte. Levensloop is bij uitstek een
gelegenheid om een gemeenschap van
een stad of plaats rond hetzelfde doel te

verenigen en in beweging te brengen
tegen kanker. De events worden van A
tot Z georganiseerd door vrijwilligerscomités, met de steun van Stichting
tegen Kanker.

Aalst en Brussel (ULB) geëerd
op internationaal niveau

Levensloop is in 1985 ontstaan in de
Verenigde Staten onder de naam
Relay for Life. Sindsdien verspreidde
het concept over de hele wereld; tegenwoordig wordt Levensloop in bijna

30 landen georganiseerd. Elk jaar
reikt de Amerikaanse organisatie wereldwijd zes prijzen uit. In 2017 won
België twee van deze prijzen voor het
seizoen 2016.
Levensloop Aalst van september 2016
ontving de ‘Rookie Award’. Die prijs
beloont de beste eerste editie van een
Levensloop. Een mooie erkenning
voor het vrijwilligerscomité, dat erin
was geslaagd om 108 Vechters en
3295 deelnemers te verzamelen in
62 teams. Het cijfer op het maagdelijke
scorebord was al even indrukwekkend: 171 058 euro voor de strijd tegen
kanker!
De tweede prijs werd uitgereikt in
Brussel, en meer specifiek aan de organisatoren van Levensloop ULB. Zij
wonnen – u raadt het al – de ‘Student
Relay Award’ voor de beste Levensloop
georganiseerd door studenten. Deze
tweede editie van Levensloop ULB
bracht in oktober 2016, 76 Vechters,
52 teams en in totaal 1157 deelnemers op de been. In totaal werd er
88 196 euro ingezameld.
België heeft zijn plaats op het
wereldtoneel van Levensloop veroverd, dit mede dankzij innovatieve
concepten zoals Levensloop Bedrijven.

6 WWW.KANKER.BE
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Levensloop is een gelegenheid om een gemeenschap rond hetzelfde doel te verenigen
en in beweging te brengen tegen kanker.

Deze variant werd in 2017 voor de
tweede keer georganiseerd, in het
Koning Boudewijnstadion. Geïnteresseerde organisaties kunnen meedoen
in bedrijfsteams. Afgelopen editie
tekenden 29 ondernemingen present,
met in totaal 1799 deelnemers en
54 Vechters! Samen brachten ze
141 582 euro in het laatje.

De hele wereld solidair

Zoals we even hoger vertelden, is
Levensloop ontstaan in de VS en
spreidde het concept vandaar uit
over de hele wereld. Vandaag is het
een grote internationale beweging in
29 landen met meer dan 6000 jaarlijkse evenementen. Elk land doneert
3% van de ingezamelde fondsen aan
de American Cancer Society. Dat geld
wordt gebruikt voor de financiering
van het programma Global Health,
dat verschillende projecten voor
preventie of steunverlening in kansarme landen ondersteunt.
Een voorbeeld: in verschillende
arme landen zijn pijnstillers moeilijk

verkrijgbaar en de behandelingen niet
van dezelfde kwaliteit als in België.
Global Health probeert in dit soort
landen de toegang tot morfine te
vergemakkelijken, steeds in combinatie met een opleidingsprogramma
voor verpleegkundigen rond pijnbeheer.
In andere landen bemoeilijken de
grote afstanden de toegang tot behandelingen. Global Health investeert daar
in transportoplossingen, onderdak en
andere praktische oplossingen voor
patiënten die van ver moeten komen.
Die aanpak vergroot de kans dat een
patiënt naar een ziekenhuis kan gaan
en de volledige behandeling krijgt.
Kortom: door deel te nemen aan
Levensloop ondersteunt u niet alleen
duizenden Belgische patiënten en
hun naasten, uw solidariteit overstijgt
tevens onze landsgrenzen en strekt
zich uit over de hele wereld. n

Dank u allemaal voor uw inzet
en deelname. Wij zien u in 2018!
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Stichting tegen Kanker
26 evenementen
3625 Vechters
72 313 deelnemers
verdeeld over
1532 teams
€ 3 650 000
ingezameld

en het lokale Levensloop vrijwilligerscomité organiseren

*Voorlopige resultaten

www.levensloop.be

LEVENSLOOP
24 uur in actie tegen kanker
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Dankzij uw bijdragen boekt de strijd tegen kanker vooruitgang

Onderzoek redt levens...
maar hoeveel precies?

Een van de belangrijkste missies van Stichting tegen Kanker is het ondersteunen van wetenschappelijk
onderzoek in België. Sinds 1988 hebben wij hier meer dan 150 miljoen euro voor uitgetrokken, goed voor
de financiering van bijna 900 onderzoeksprojecten. Maar wat betekent dit nu concreet voor de patiënt?
Kan men een cijfer kleven op de resultaten van kankeronderzoek?
TEKST: PATRICIA SERVAIS (PHD)

Meer gevallen, maar hogere
overlevingskans

Het aantal kankergevallen in België
zal de komende tien jaar naar verwachting aanzienlijk toenemen. Het
Kankerregister schat dat we in 2025
in ons land te maken krijgen met
ongeveer 77 500 nieuwe gevallen
per jaar, tegenover 67 820 vandaag
(cijfers van 2014).
Vanwaar die toename? Allereerst is er
de vergrijzing (de kans op het ontwikkelen van kanker neemt toe met de
leeftijd) en de toenemende bevolking.
Vervolgens komt risicogedrag, voornamelijk roken, gevolgd door andere
risicofactoren die te maken hebben
met onze levensstijl, zoals overgewicht,
bepaalde voedingstekorten, blootstelling aan uv en toxische stoffen,
overmatig alcoholgebruik en een
gebrek aan fysieke activiteit. Tot
slot kunnen we de hoge incidentiecijfers ook in verband brengen met
de vroegere detectie van bepaalde
kankers (vooral borst- en darmkanker).
Hierdoor kunnen we deze kankers veel
8 WWW.KANKER.BE

effectiever behandelen, wat de overlevingskans verhoogt.
Effectievere kankerbehandelingen vertalen zich met name in een hogere vijfjaarsoverleving: 59% van de mannen
en 68% van de vrouwen zijn vijf jaar
na hun kankerdiagnose nog in leven
(cijferanalyse op basis van alle mensen die in de periode 2004-2008 in
België kanker hebben gehad).

“In de laatste tien
jaar hebben naar
schatting meer dan
350 000
Belgen kanker
overleefd!”

Uiteraard zijn de genezings- en
overlevingskansen zeer verschillend
en afhankelijk van het type kanker.
Maar het aantal levensjaren die we
dankzij de vooruitgang in onderzoek
en behandelingen wonnen, is zonder
meer indrukwekkend: in de laatste
tien jaar hebben naar schatting meer
dan 350 000 Belgen kanker overleefd!
Een ander interessant cijfer is de
kankersterfte. Jammer genoeg overlijden er in ons land elk jaar nog steeds
circa 27 000 personen aan de gevolgen
van kanker. Maar, dit cijfer gaat naar
beneden. Sterker nog: de sterftecijfers
zijn tussen 2004 en 2008 met 4,16%
gedaald en het lijkt erop dat deze
neerwaartse trend doorzet. De
afname is significant belangrijker
voor mannen dan voor vrouwen
(gemiddeld 2,1% per jaar voor mannen
en 0,9% voor vrouwen).

Belgisch onderzoek, kwaliteitsgarantie

De
doelstellingen
van
kankeronderzoek
zijn
duidelijke:
de
mechanismen van kanker beter

ONDERZOEK

begrijpen en die kennis gebruiken om
de preventie, screening, opsporing
en behandelingen te verbeteren. Ons
land heeft hierin een voortrekkersrol.
Professor Ahmad Awada, diensthoofd
medische oncologie in het Bordet
Instituut, benadrukt: “België is altijd erg
aanwezig geweest en heeft zich sterk ontwikkeld in verschillende domeinen van
de oncologie, of het nu gaat om klinisch
onderzoek, systemische behandelingen
of nieuwe therapeutische innovaties.
België is zelfs een van de belangrijkste
landen (rekening houdend met het aantal inwoners en het aantal ziekenhuizen)
waar toonaangevend klinisch onder-

zoek wordt uitgevoerd.” Naar schatting
worden er in ons land elke maand gemiddeld tien nieuwe klinische studies
gelanceerd. De afgelopen jaren waren
onze onderzoekers bijzonder succesvol in
verschillende
onderzoeksdomeinen,
zoals radiotherapie, hormoontherapie, doelgerichte therapie en – niet te
vergeten – immunotherapie, een nieuwe
behandelmethode die sinds 2013 een
revolutie heeft teweeggebracht in de
behandeling van verschillende kankers.

Nieuwe projectoproep

Om vooruitgang te blijven boeken, is
verder onderzoek essentieel. Hetzelfde

geldt voor de financiering van
kankeronderzoek. Daarom lanceert
Stichting tegen Kanker in januari 2018
een nieuwe projectoproep voor fundamenteel, translationeel en klinisch
onderzoek. Hiervoor konden we – dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs
– een recordbedrag van 22,6 miljoen
euro vrijmaken.
Alle informatie met betrekking tot de
nieuwe projectoproep staat vanaf januari
2018 op www.kanker.be. De resultaten
van de selectie maken we in december
2018 bekend. n

85.000 levens gered in België sinds 1990
Aan de basis van de dalende kankersterfte ligt de vooruitgang op het gebied van kankeronderzoek. In de grafieken hieronder – een voor de man, de andere voor de vrouw – vertegenwoordigt de rode kromme het theoretisch
aantal overlijdens ten gevolge van kanker in België op basis van de evolutie van de cijfers van voor 1990. De blauwe
kromme geeft het werkelijk aantal sterfgevallen weer. Het verschil is enorm: in een land zo klein als het onze zijn
25,000 1990 en 2014 maar liefst 85 000 extra levens gered!25,000
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Geïntegreerde patiëntenzorg

Van het ziekenhuis naar huis
De zorg voor kankerpatiënten is vandaag diepgaand veranderd. Dankzij de vooruitgang in de geneeskunde
is kanker steeds vaker een chronische ziekte. Hierdoor staan meer en meer patiënten voor de uitdaging
‘hoe terugkeren naar een ‘normaal’ leven’, maar zijn er ook meer mensen die moeten leren omgaan met de
nasleep en de ongewenste gevolgen van de ziekte. Deze situaties vragen om een aangepaste zorg, met een
frequentere thuiszorg en een geïntegreerde zorgaanpak, gericht op een beter welzijn van patiënten en ex-patiënten.
TEKST: THOMAS MAERTENS (BRON: WWW.INTEGREO.BE)

Chronische ziekten hebben invloed
op het dagelijkse leven van patiënten
en dus ook op hun levenskwaliteit. Er
is vaak sprake van multimorbiditeit,
waarbij patiënten tegelijkertijd met
verschillende aandoeningen kampen, al dan niet in combinatie met
zaken die hen extra kwetsbaar maken,
zoals een handicap, inkomensverlies
en hordes in hun sociale leven. Een
chronisch ziek persoon heeft niet
alleen medische behoeften, maar ook
psychologische, sociale en spirituele.
In het geval van kanker is een
geïntegreerde zorgaanpak in tal van
situaties gerechtvaardigd, denk aan een
goede opvolging thuis, het beheer van
de bijwerkingen van behandelingen,
socio-professionele re-integratie enzovoort. Het doel is om eventuele
10 WWW.KANKER.BE

“Het doel is om
eventuele onderbrekingen tussen
de zorg in het
ziekenhuis en thuis
zoveel mogelijk te
vermijden.”
onderbrekingen tussen de zorg in het
ziekenhuis en thuis zoveel mogelijk
te vermijden, maar ook om patiënten

de best mogelijke ondersteuning te
geven tijdens hun terugkeer naar een
‘normaal’ leven.

Een voortdurend evoluerend domein

In ons land lanceerden de verschillende
instanties actief in de volksgezondheid
in 2015 een gezamenlijk plan voor een
geïntegreerde zorgaanpak. Het doel
is enerzijds om de reeds bestaande
projecten te analyseren en anderzijds
om nieuwe manieren te overwegen om
deze multidisciplinaire benadering van
patiëntenzorg verder te verbeteren.
Zo heeft het Universitair Ziekenhuis
Gent een project opgezet voor patiënten
die orale chemotherapie krijgen. Een
week na afgifte van de medicatie
contacteert de ziekenhuisapotheker
de patiënt thuis. Hij vervolledigt het

BEGELEIDING

medicatieschema in functie van de
geneesmiddelen die de patiënt heeft
genomen,
controleert
eventuele
geneesmiddelinteracties en betrekt indien nodig de patiënt zijn arts. Het is
een hele keten van communicatie en
samenwerkingen die erop is gericht om
de patiënt ook thuis zo goed mogelijk te
ondersteunen.

“In ons land
gebeurt er
momenteel heel veel
om de situatie van
patiënten met
kanker te
verbeteren.”

“Ik ben voor geïntegreerde zorg”
Sinds in oktober 2015 het plan Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid
door de ministers van Volksgezondheid werd goedgekeurd, is er al heel wat
veranderd. Geen sinecure, want deze geïntegreerde aanpak veronderstelt
een nieuwe kijk van de patiënt, zijn omgeving en de verschillende
betrokken professionals. De persoon die centraal staat in deze benadering
is uiteraard de patiënt. Hij moet de mogelijkheid krijgen om zelf de
controle te houden. Meer over het plan, de verschillende componenten en
de veranderingen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen te bereiken,
vindt u op www.integreo.be. Stichting tegen Kanker houdt u verder op
de hoogte over wat dit voor kankerpatiënten en hun naasten concreet
betekent.

Voordelen voor patiënten
en naasten

Een essentieel element in een
geïntegreerd
zorgtraject
is
het
betrekken van de patiënt in het hele
proces. Men moet hem informeren,
naar hem luisteren, hem trainen
(door hem bepaalde procedures
aan te leren, symptomen te leren
herkennen...) en hem ondersteunen
(om bepaalde doelen te bereiken of zijn
eigen grenzen te kennen, de autonomie
te behouden of opnieuw te vergroten).
Een geïntegreerde zorg besteedt ook
aandacht aan de fysieke, mentale
en psychologische lasten waarmee
mantelzorgers te maken krijgen. Het
doel is om het familiale, sociale en
professionele leven zoveel mogelijk
opnieuw in evenwicht te brengen of
mantelzorgers een kader te bieden

waarin ze taken waarvoor ze niet
zijn opgeleid toch te kunnen vervullen. Zo worden mantelzorgers erkend,
gewaardeerd en betrokken in het
gezondheidszorgteam in brede zin.

Het doel is om het familiale, sociale en
professionele leven zoveel mogelijk opnieuw
in evenwicht te brengen.

We stellen vast dat er in ons land
momenteel heel veel gebeurt om
de situatie van patiënten met
kanker en andere chronische ziekten te

verbeteren. Hierover is Stichting tegen
Kanker verheugd. We houden de
ontwikkelingen nauwlettend in de
gaten en blijven u erover informeren. n
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ENSEMBLE
PREVENTIE

Een alcoholvrije februari 2018

Tournée Minérale: op uw gezondheid!
Vorig jaar werd ons land als het ware overspoeld door de Tournée Minérale: meer dan 120 000 mensen
namen aan de actie deel! Het was de eerste keer dat er in België actie werd gevoerd om mensen aan te
sporen een maand lang alcoholvrij door het leven te gaan en de voordelen daarvan te ontdekken. De campagne
veroorzaakte een buzz in de media en op sociale netwerken. Het succes oversteeg alle verwachtingen.
Daarom zeggen we in februari 2018: ‘Patron, een tweede Tournée Minérale graag!’
TEKST: THOMAS MAERTENS – FOTO’S: STICHTING TEGEN KANKER

Een glas wijn bij het diner, een pintje na de training... Voor veel mensen
is alcohol een onderdeel van hun
dagelijkse routine, ondanks de vele risico’s. Want zelfs in kleine hoeveelheden
heeft alcohol een impact op bijna al
onze organen en er is een link tussen
alcohol en circa 200 gezondheidsproblemen.
Een maand lang geen druppel alcohol
drinken, geeft uw lichaam de kans om
te herstellen van de effecten van een
regelmatig alcoholgebruik. De voordelen zijn talrijk: sommige mensen
slapen beter, anderen hebben meer
energie of zien een positief effect op
hun gewicht. Kortom: ze voelen zich
beter in hun vel.

Alleen of als team

De Tournée Minérale nodigt u uit
om de uitdaging aan te gaan, alleen of als team. Die laatste optie is
waarschijnlijk de leukste en meest
motiverende. Vorm een groepje met
collega’s, vrienden of leden van uw
12 WWW.KANKER.BE

sportclub; u kunt elkaar aanmoedigen en ondersteunen. In beide
gevallen is het makkelijk om u
aan te melden. Surf gewoon naar
www.tourneeminerale.be en vul het
korte formulier in. Registratie is
volledig gratis en zorgt ervoor dat u

de hele tijd ondersteuning geniet. Zo
ontvangt u regelmatig tips en trucs via
e-mail, en kunt u trots uw motivatie
laten zien door uw profielpagina via
uw sociale netwerken te delen en –
waarom niet? – anderen overtuigen
om mee te doen.

Kankeronderzoek ondersteunen

“De Tournée
Minérale nodigt
u uit om de
uitdaging aan te
gaan, alleen of
als team.”

Geef uw Tournée Minérale een extra
dimensie door de strijd tegen kanker
te ondersteunen. Dit kan op verschillende manieren. Veel deelnemers
maken gebruik van de zeer handige
site om een online fondsenwervingspagina te starten. Zodra de pagina
is aangemaakt, dient u deze enkel te
delen (via e-mail, Facebook, etc.) om
sponsors te vinden.
Een andere optie is de ‘Alcoholcalculator’ op www.tourneeminerale.be.
Via deze leuke tool kunt u in enkele
klikken zien hoeveel u uitspaart door
een maand lang geen alcohol te
drinken en dit bedrag investeren in
kankeronderzoek. 

PREVENTIE

Nieuw in de Tournée Minérale 2018
Daag uw vrienden uit

Vanaf dit jaar is het mogelijk om via de website uw vrienden uit te dagen om
deel te nemen aan de Tournée Minérale. Om hen extra te motiveren, kunt u zich
ertoe verbinden om een bepaald bedrag te schenken aan de Stichting als ze het
inderdaad een maand lang volhouden.

Eventkalender: organiseer of neem deel aan een event

Waarom niet deelnemen aan een event of zelf iets leuks organiseren in het
kader van de Tournée Minérale? Een mocktail workshop, een alcoholvrij feestje,
een apéro zéro in uw favoriete bar…? Alles is mogelijk. Via de online kalender
kunt u deelnemen aan een bestaand initiatief of inspiratie opdoen om zelf iets
te organiseren.

www.tourneeminerale.be

Sprankelende mocktail met gember en peer
Ingrediënten voor 4 mocktails
 170 ml (vers) perensap (van de meest smaakvolle peren die je vindt, bv. Doyenne)
 170 g honing
 2/3 kl sap van verse citroen
 30 g suiker
 2 takjes verse rozemarijn (+/- 10 cm per takje)
 2,5 cm verse gemberwortel, gepeld en in fijne stukjes gesneden
 Snuifje geraspte nootmuskaat
 IJsblokjes
 Spuitwater
 1 peer (versiering)
Bereidingswijze
Het handige aan deze mocktail is dat hij is gebaseerd op een siroop die u op voorhand
kunt maken. Doe hiervoor het perensap, het citroensap, de honing, de suiker, 1 takje
rozemarijn, de gemberstukjes en nootmuskaat in een steelpannetje en roer alles door
elkaar op een middelhoog vuur. Breng aan de kook en verminder dan meteen tot een
laag vuur. Blijf nog een vijftal minuten verder roeren, tot de honing en suiker volledig
zijn opgelost. Zet het vuur af en laat het mengsel 30 minuten afkoelen. Zeef de siroop
en laat deze vervolgens volledig koud worden.
Vul feestelijke glazen (bv. champagneglazen) halfweg met ijsblokjes. Voeg per glas
3 eetlepels siroop toe en vul verder met het spuitwater. Versier de glazen met een
twijgje rozemarijn en een stukje peer. De siroop die u over heeft, kunt u afgesloten
bewaren in de koelkast.
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BEGELEIDING

De getuigenis van Karen

“Leren dansen in de regen”
“In 2015 kreeg ik de diagnose borstkanker. Goed een jaar later consulteerde
ik een oncopsycholoog verbonden aan de Stichting, omdat het hoofdstuk
toch te zwaar woog. Dankzij haar vond ik opnieuw handvaten om sterker
in het leven te staan. Als opdracht vroeg ze mij om een nieuwjaarsbrief aan
mezelf te richten. Vandaag valt me op hoe ik mijn wensen van toen in mijn
dagelijks leven heb geïntegreerd. Dankzij borstkanker ontdekte ik
onvoorwaardelijke liefde voor mezelf als krachtbron. Door het leven te
omarmen zoals het is, leerde ik dansen in de regen. Ik hoop dat mijn brief
en mijn persoonlijk groeiproces lotgenoten kan inspireren.”
FOTO: FRANÇOIS DE RIBAUCOURT

Liefste Karen,
Een nieuw jaar ontvouwt zich.
Het begin van een nieuwe cyclus.
Dankbaar om wat 2016 bracht.
De borstkanker nodigde jou uit om heel vriendelijk voor jezelf
te worden en zijn.
Compassie voor jezelf is als vruchtbare aarde
voor een kiemend sneeuwklokje.
Voor 2017 wens ik jou de kracht om dagelijks wat te verstillen.
Innerlijke rust om helder te voelen wat nodig is.
Zoals het witte sneeuwklokje dat in stevige verbinding met de aarde
naar de wind en regen lacht.
Moge deze duidelijkheid jouw levensstroom in balans brengen.
Evenwicht in jouw cellen en immuunsysteem.
Verheldering van jouw levenspad.
Een zuiver, onbevooroordeeld oog voor anderen.
planten, dieren, het universum...
Een liefdevolle verbinding met jezelf, dierbaren, kennissen.
Accepteer jezelf zoals je bent.
Heb geduld met jouw herstel en zelfontplooiing.
Veel moed gewenst bij het dagelijks afbakenen van jouw grenzen.
Heb vertrouwen in jezelf, anderen en het leven.
Net zoals stralende witte sneeuwklokjes zal het zich verspreiden.
Alles wat je aandacht geeft groeit (Aristoteles)!
Jouw diepste zelf
Februari 2017

Bent u geraakt door kanker? Kunt u wat extra steun goed gebruiken?
Contacteer onze gratis hulp- en informatielijn Kankerinfo via 0800 15 802 voor meer informatie over psychologische begeleiding.

BEGELEIDING
PRÉVENTIE

Familiedag Planckendael 2018

Een magisch bos...
Voor het 24ste jaar op rij staken Stichting tegen Kanker,
de vzw Nationale Kinderkankerdag, dierenpark Planckendael en vele
vrijwilligers op 2 oktober de handen uit de mouwen om van de
jaarlijkse Familiedag opnieuw een geslaagd evenement te maken.
Maar liefst 850 mensen – waaronder 250 jonge patiënten – konden een
dagje ontsnappen in dierenpark Planckendael.
TEKST: THOMAS MAERTENS – FOTO’S: BENJAMIN ZWARTS

Het thema dit jaar was ‘het magische bos’. De deelnemers ontmoetten verschillende mysterieuze
wezens en hadden veel plezier tijdens de vele
animaties met als hoogtepunt de fantastische
slotshow. Chef-kok Sofie Dumont was opnieuw
van de partij. Een terugblik aan de hand van
enkele foto’s. 

Bekijk alle foto’s van de Familiedag 2018 op www.kanker.be.
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ONDERZOEK

Merkelcelcarcinoom

Een zeldzame, onbekende huidkanker
Als we het over huidkanker hebben, denkt vrijwel iedereen aan melanoma. Want inderdaad, het gevaar
van melanoma is vrij goed bekend bij het brede publiek. Maar, er bestaan nog andere – minder bekende
en soms zeldzamere – vormen van huidkanker, waaronder merkelcelcarcinoom. Deze kanker komt niet
veel voor en is bijzonder agressief, maar profiteert gelukkig van de vooruitgang in onderzoek naar
nieuwe behandelingen.
TEKST: CARINE MAILLARD

Merkelcelcarcinoom is een kanker
die zich ontwikkelt vanuit zeer specifieke huidcellen diep in de opperhuid
(epidermis). In samenwerking met
zenuwcellen spelen merkelcellen een
rol in de tastzin, waardoor we aanvoelen
of een voorwerp hard is of zacht, ruw of
glad enzovoort. Merkelcelkanker is vrij
onbekend, om een goede reden: dit type
kanker komt zelden voor (zie kader).
Maar… het is wel een gevaarlijke vijand.
Een merkelceltumor groeit namelijk
snel en zaait makkelijk uit naar klieren
en organen. Onmiddellijke actie is dus
van levensbelang.

loosd of genegeerd en men gaat er niet
mee naar de dokter.
Soms gaat de huid rondom het bultje
rood zien. Dan denkt men aan een
cyste of een ontsteking, maar wederom
niet meteen aan iets ergers. Nochtans
kan merkelcelcarcinoom in een tiental
weken uitgroeien van een klein bobbeltje tot een tumor van 2 centimeter... Is
er daarnaast ook sprake van gezwollen
klieren, bijvoorbeeld in de nek of onder
de armen, dan is een doktersbezoek
hoogdringend! Want hoe vroeger gediagnosticeerd, hoe minder tijd de tumor
krijgt om te groeien en uit te zaaien, en

Vaak niet goed herkend

Merkelcelcarcinoom ontwikkelt zich
voornamelijk op blootgestelde delen
van de huid, zoals het gezicht, het hoofd,
de nek, maar ook armen en benen. De
tumor ziet eruit als een ietwat glazig,
rozerood (en soms zelfs paarsblauw),
hard bultje op of net onder de huid. De
bobbel doet helemaal geen pijn, jeukt
niet en is ook niet vervelend. Daarom is
men er ook niet snel door gealarmeerd.
Het gevolg: het bultje wordt verwaar16 WWW.KANKER.BE

“Merkelcelcarcinoom
is een snel evoluerende
kanker die makkelijk
en snel uitzaait.”

hoe effectiever de behandeling zal zijn.
Zowel in termen van overleving als om
de kans op het lokaal terugkeren van
de tumor te beperken.

Eerst en vooral een biopsie

Gelukkig bestaan er een aantal handvaten om een juiste diagnose te stellen.
Ten eerste zijn er enkele uiterlijke kenmerken die de aandacht trekken en de
arts op weg zetten naar een toch wel
vrij ongebruikelijke diagnose. Maar dat
is niet genoeg. Er zijn ook specifieke
onderzoeken nodig, zoals een biopsie.
Hiervoor kan men een deel van het
gezwel verwijderen, om dit in het
labo verder te onderzoeken en te analyseren. Maar meestal zal de chirurg
ervoor kiezen om de hele bobbel weg te
nemen. In het laboratorium onthult de
tumor zijn geheimen: is hij kwaadaardig? Om welk type gaat het? In welk
stadium bevindt de tumor zich? Wat
is de mogelijke evolutie? Om om de
diagnose verder te verfijnen, zijn verdere onderzoeken nodig.
Merkelcelcarcinoom is een snel evoluerende kanker die makkelijk en snel

ONDERZOEK

Wat zijn de oorzaken van
merkelcelcarcinoom?

Zeldzaam, maar het aantal diagnoses
zit in de lift!

80% van de mensen met merkelcelcarcinoom zijn blootgesteld
geweest aan een virus van de polyomafamilie. Ditzelfde virus
komt voor bij 10% van de patiënten met een andere vorm van
huidkanker. Op basis van die bevindingen menen de onderzoekers dat het polyomavirus een belangrijke risicofactor is voor
dit type kanker. Het feit dat 20% van de patiënten met merkelcelcarcinoom niet in contact is geweest met dit virus, betekent
dan weer dat het virus niet essentieel is voor de ontwikkeling
van merkelcelcarcinoom.
Een andere belangrijke risicofactor is onbeschermde blootstelling
aan zonlicht en uv-straling uit andere bronnen (zonnebanken,
uv-A-therapieën tegen bijvoorbeeld psoriasis…). Ook het hebben
van een verzwakt immuunsysteem (bijvoorbeeld mensen die een
transplantatie hebben ondergaan of HIV-patiënten), vergroot de
kans op het ontwikkelen merkelcelkanker. Het risico bij deze
mensen is 15 maal groter en de kans op overleving aanzienlijk
kleiner. Een bleke huid, man en ouder zijn (de meeste patiënten
zijn ouder dan 70 jaar) zijn eveneens risicofactoren.

Het is moeilijk om het aantal gevallen van
merkelcelkanker te bepalen. We hebben geen
exacte cijfers, noch Belgische, noch Europese
of Amerikaanse; naar schattig lijden twee à
drie mensen op een miljoen eraan. Het is dus
een zeldzame vorm van kanker, maar wel
een die steeds vaker wordt gediagnosticeerd
(8% meer diagnoses per jaar).

uitzaait (metastasen). De ‘dwalende’
kankercellen die deze metastasen
veroorzaken, passeren eerst langs de
lymfeklieren die het dichtst bij de
tumor liggen en verspreiden zich vervolgens naar andere organen. Om de
eerst aangevallen klier te vinden (ook
wel schildwachtklier, poortwachtklier
of sentinel node genoemd) injecteert
de arts een contrastmiddel op de plaats
van de tumor. Die kleurstof of zwak radioactieve marker volgt hetzelfde pad
als de kankercellen.
Via beeldvorming (scintigrafie) gaat
men vervolgens na waar de toegediende stof zich concentreert en zo
kan men de schildwachtklier identificeren. De klier wordt vervolgens
chirurgisch verwijderd en onderzocht,
om te bepalen of hij door kanker is
aangetast. Indien nodig kan men verschillende klieren verwijderen en
analyseren. Zijn alle resultaten negatief, dan is er waarschijnlijk enkel
sprake van een gelokaliseerde tumor
aan het vertrekpunt. Zijn er wel klieren
aangetast, dan zal men nagaan of er ook
elders in het lichaam metastasen zijn.

Men weet nog niet met zekerheid of deze
opwaartse trend te wijten is aan de vergrijzing (de incidentie van merkelcelcarcinoom
neemt toe met de leeftijd), de betere diagnoses
of door het stijgende aantal immuundeficiëntie
personen. Merkelcelcarcinoom is minstens
30 keer zeldzamer dan melanoma. Toch is
het de tweede voornaamste doodsoorzaak
van huidkanker, wat illustreert hoe agressief
merkelcelcarcinoom is ...

Hiervoor maakt men gebruik van een
MRI (magnetische resonantiebeelden)
of een scanner.

Zo snel mogelijk behandelen!

behandeling voltooien. Het meest
hoopgevend,
is
immunotherapie.
Recent keurden de Amerikaanse
gezondheidsautoriteiten de nieuwe
behandeling met Avelumab goed.
Dit
immuno-oncologisch
geneesmiddel geeft inderdaad goede resultaten bij uitgezaaide merkelcelkanker.
Een hart onder de riem voor patiënten
in die situatie. n

Staat het vast dat het om merkelcelcarcinoom gaat, dan moet men zo
snel mogelijk starten met de behandeling. Een gelokaliseerd tumor zal
men altijd chirurgisch verwijderen.
Uit voorzorg stelt
men vaak ook radiotherapie
voor,
om uit te sluiten
dat er onverhoopt
kankercellen doorheen de mazen van
het net glippen.
Ook als een van de
klieren is aangetast,
zal men meestal
kiezen voor de combinatie van chirurgie
met radiotherapie.
Zijn er metastasen
in andere organen
aanwezig, dan kan
Een MRI-scan kan eventuele uitzaaiingen opsporen.
chemotherapie
de
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Erfelijkheid en kanker

Een ongewenste familiegast
Kanker is jammer genoeg een veelvoorkomende ziekte. Wanneer er meerdere gevallen van hetzelfde
type kanker voorkomen in dezelfde familie, rijst soms de vraag of er een erfelijk risico is. In realiteit speelt
erfelijkheid in slechts 5 tot 10% van de kankergevallen een rol, met name bij bepaalde borstkankers en
bij dikkedarm- en prostaatkanker, om de meestvoorkomende te noemen.
TEKST EN FOTO’S: STICHTING TEGEN KANKER

Hoe kan erfelijkheid een rol spelen?

Kanker is het gevolg van een
opeenstapeling van beschadigingen of afwijkingen van de genen
(mutaties genaamd), die de werking
ervan verstoren. Die mutaties kunnen
zich in de loop van een mensenleven
in een welbepaalde cel opstapelen,
tot op een gegeven moment kanker
ontstaat. Dit is de ‘normale’ ontwikkeling van kanker, waarbij genetische
afwijkingen alleen betrekking hebben op de kankercellen en dus niet
overdraagbaar zijn op het nageslacht.
Bij een erfelijk risico zijn alle cellen,
inclusief de voortplantingscellen,
drager van een gemodificeerd gen
dat mensen vatbaarder maakt voor
de ontwikkeling van kanker. De
betrokkenen lopen dan een veel hoger
dan gemiddeld risico om de ziekte te
krijgen én om de aandoening over te
brengen aan hun nakomelingen. Die
overdracht gebeurt echter niet automatisch. Elke cel bevat immers twee
kopieën van elk gen, één afkomstig
van de moeder en één van de vader.
In het geval van genetische voorbeschiktheid voor een bepaalde ziekte
bevat elke cel normaalgesproken een
abnormaal en een normaal exemplaar
van dat gen. In de voortplantingscellen
(ovum bij vrouwen, spermazoom bij
18 WWW.KANKER.BE

mannen) wordt van elk gen slechts
één van de twee kopieën doorgegeven aan het kind. Welke kopie dat is,
gebeurt totaal willekeurig. Elk kind
waarvan bij een van beide ouders
sprake is van een erfelijke aanleg,
heeft dus 50% kans om het normale
gen te erven… en 50% op een gen met
een erfelijke afwijking.

“Enkel en alleen
indien een erfelijk
risico heel
waarschijnlijk is, zal
de oncoloog soms uit
eigen initiatief
erfelijke opsporing
voorstellen.”
Wanneer is er sprake van
een erfelijk risico?

Dit is de hamvraag wanneer
verschillende mensen uit dezelfde

familie dezelfde vorm van kanker
kregen (bijvoorbeeld de moeder, een
zus en een tante aan moederskant).
Als verschillende van uw familieleden
te maken krijgen met onderstaande
situaties doet u er goed aan dit te
bespreken met uw arts:
• kanker op een erg jonge leeftijd;
• verschillende vormen van kanker
in hetzelfde orgaan (bijvoorbeeld
kankergezwellen op verschillende
plaatsen in de dikke darm);
• bilaterale kanker (bijvoorbeeld
twee aparte gezwellen in de twee
borsten);
• een ongewone kanker voor het
geslacht van de patiënt (bv. borstkanker bij mannen);
• een specifieke combinatie van verschillende soorten kanker (zoals
borst- en eierstokkanker, of dikkedarm- en baarmoederkanker).

Genetische opsporing

Enkel en alleen indien een erfelijk
risico heel waarschijnlijk is, zal de
oncoloog soms uit eigen initiatief
erfelijke opsporing voorstellen. De
screening vindt plaats in een van de
acht goedgekeurde oncogenetische
centra in België en start steeds met
de patiënt bij wie men vermoedt dat
de oorzaak van de ziekte erfelijk is.
Uitdrukkelijk akkoord van de patiënt
is uiteraard essentieel.

ONDERZOEK
Er wordt bij de betrokkene een
bloedmonster afgenomen en naar
een gespecialiseerd laboratorium gestuurd. Is er inderdaad sprake van
een genetische afwijking, dan kan de
arts voorstellen om de test aan te bieden aan familieleden, om na te gaan
of zij ook drager zijn. Uiteraard is iedereen vrij om verder onderzoek te
accepteren of te weigeren. Psychologische ondersteuning en persoonlijke
adviezen over preventie en screening
kunnen in deze moeilijke periode
zeer nuttig zijn.

Welke vragen stellen?

Maakt u zich zorgen over de mogelijke overerfbaarheid van een bepaalde
kanker in uw familie of behoort u tot
een risicofamilie, aarzel dan niet om
erover te praten met uw oncoloog of
arts. Vraag hoe hij of zij erover denkt
en of u in aanmerking komt voor erfelijke opsporing. Zo ja, informeer dan
vooraf naar het tarief van een opsporingsonderzoek (het remgeld). Het
RIZIV komt namelijk slechts onder
bepaalde voorwaarden tussen.
Komt tijdens de opsporing een

erfelijke vatbaarheid aan het licht,
praat dan met uw arts over de mogelijk opties inzake preventie en
controle. Neem ook gerust contact
op met onze gratis hulp- en informatielijn Kankerinfo op 0800 15 802.
Professionals beantwoorden al uw
vragen, elke dag van 9 tot 18 uur. 

Onderzoek en ondersteuning van patiënten boeken vooruitgang
Dankzij onze donateurs zijn we in staat verschillende onderzoeksprojecten gericht op erfelijke kankers te ondersteunen.
Hier twee recente voorbeelden.

Het team van professor Claes, Matthijs & De Grève
• UZ Gent, KU Leuven & VUB
• In 2016 toegekend bedrag: € 200 000 over 2 jaar

Familial Adenomatous Polyposis Association (FAPA)
• In 2016 toegekend bedrag: € 660 000 over 3 jaar
• Meer info: www.belgianfapa.be

Deze onderzoekers proberen de risico’s van borst- of
eierstokkanker gelinkt aan de aanwezigheid van bepaalde erfelijke DNA-mutaties die vermeld zijn in een
nationale database, beter te beoordelen. Door het DNA te
onderzoeken dat circuleert in het plasma van patiënten
hopen ze die personen te kunnen selecteren van wie ze
vermoeden dat ze op een bepaalde behandeling gunstig
zullen reageren. Hun doel is om het nut van genetische
screening te verbeteren, zowel in een preventieve
context als inzake de behandeling.

Familiale adenomatous polyposis (FAP) is een zeldzame
erfelijke ziekte gekarakteriseerd door de ontwikkeling van
honderden poliepen ter hoogte van de dikke darm en het
rectum. Het grootste risico is de onvermijdelijke transformatie van een van deze poliepen in kanker. FAPA is een
vereniging die patiënten met polyposis en hun families helpt
en informeert. De organisatie draagt ook bij tot wetenschappelijk onderzoek naar deze ziekte, zowel in België als in
het buitenland. Stichting tegen Kanker biedt FAPA
structurele steun om deze doelen te bereiken.
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Tabak op tv

Een scherm vol rook?
De strijd tegen tabak heeft de laatste decennia veel overwinningen behaald. Een van de belangrijkste
– en meest effectieve – is het verbod op tabaksreclame, met name op televisie. Maar ook al zijn
sigaretten uit de reclameblokken verdwenen, ze hangen wel nog steeds aan de lippen van
verschillende tv- en filmhelden.
TEKST: CSA RAPPORT ‘TABAC ET FICTIONS’ – THOMAS MAERTENS

Stichting tegen Kanker wilde een
nauwkeuriger beeld hebben van de
aanwezigheid van tabak op het scherm
en vroeg daarom aan de Hoge Raad
voor de Audiovisuele Sector CSA om
hierover een studie uit te voeren. Het
was monnikenwerk: de onderzoekers
scanden alle fictieprogramma’s en
uitzendingen op acht Franstalige zenders in de Federatie Wallonië-Brussel.

1 op 5 programma’s rookt

Van de 148 geanalyseerde fictie-uitzendingen tonen er 32 tabaksproducten
en/of rookgedrag. Opvallend genoeg
is er geen sprake van spreiding over
verschillende personages, maar zijn het
strategisch gekozen de hoofdrolspelers
die roken.
In het gros van de gevallen (ongeveer
70%) hebben die personen karaktertrekken die men als positief ervaart:
ze zijn zelfzeker, vastberaden en slim,
hebben een bepaalde rust over zich
of zijn bedachtzaam... In de meeste
andere gevallen grijpt het personage
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“ De sigaret
wordt vaak
gepresenteerd als
een middel om
zich zekerder
te voelen.”
naar sigaretten of tabak om nervositeit tegen te gaan. En in 50% van de
uitzendingen kunnen we de scènes waarin rookgedrag plaatsvindt,
kenmerken als ‘zwaar’. De sigaret
wordt dus vaak gepresenteerd als een
middel om zich zekerder te voelen of
om een moeilijke situatie het hoofd te
bieden.

Opzettelijk of niet?

Product placement van tabaksproducten (waarbij men betaalt om
een product in de kijker te zetten) is
verboden in België. Maar dat geldt
niet voor heruitzendingen van oude
programma’s of voor programma’s die
in het buitenland zijn gemaakt. Het
zou dan ook niet verwonderlijk zijn als
de tabaksindustrie gebruikmaakt van
product placement om rookgedrag te
‘hernormaliseren’ en de consument
zo te beïnvloeden. Zeker gezien die
strategie voor hen vandaag nagenoeg
de enige mogelijke is, aangezien bijna
elke vorm van tabaksreclame in ons
land is verboden.
Volgens de CSA-studie is het echter
moeilijk om met zekerheid te zeggen
of product placement van tabaksproducten in de onderzochte uitzendingen opzettelijk was. Maar is het – gezien
de complexiteit van de audiovisuele
productie- en distributieketen – niet
legitiem om te vrezen dat, op een
zeker moment, tabaksfabrikanten

PREVENTIE

hun invloed aanwenden om de sigaret
in een positief daglicht te plaatsen in
sommige fictieprogramma’s?

De bescherming van
minderjarigen, essentieel

Momenteel bestaat er een waarschuwingssysteem met pictogrammen
om mensen te informeren over
de aanwezigheid van geweld of
seksscènes in programma’s. Het is
vooral bedoeld om de jongste kijkers te beschermen tegen scènes die
hun lichamelijke, mentale of morele
ontwikkeling kunnen schaden. Dit
systeem zegt niets over tabak. Terwijl
dit theoretisch een barrière kan zijn om
tabak een rol te laten spelen in fictieuitzendingen. Producenten verkiezen

immers om een zo breed mogelijk
publiek aan te spreken.

En morgen?

Het doel van deze studie was in de
eerste plaats om een beter beeld te
krijgen van de situatie en een aantal
vragen te stellen die tot nadenken
stemmen. Stichting tegen Kanker nam
dan ook van de gelegenheid gebruik
om een oproep te lanceren richting
politici om het belang in termen van
volksgezondheid aan te kaarten
aan de hand van vier actiepunten.
Namelijk: de aanpassing van de
signalisatie (pictogrammen) met oog
op de bescherming van minderjarigen;
een verbod op welk verband dan ook
tussen de tabaksindustrie en de produc-

tie van programma’s; verspreiding van
antitabaksberichten voor en na fictieuitzendingen die rookscènes bevatten;
informatieverstrekking en sensibilisering richting de audiovisuele sector.
Het is niet ons streven om tabak op het
scherm volledig te verbieden en ook
niet om ervoor te zorgen dat er over
elk tabaksproduct in een documentaire
of fictie-uitzending uit het verleden
een zwart vierkantje wordt getekend.
Tabak (en de manier waarop tabak
werd voorgesteld) is een onderdeel
van onze geschiedenis, en die willen
we niet herschrijven. Maar het is
wel belangrijk dat de belangen van
tabaksproducenten niet primeren
boven de bescherming van onze
gezondheid. n

Zien roken, doet roken?
Sommige mensen zijn sneller geneigd om het
gedrag van tv- en filmhelden na te bootsen dan
andere. Tieners zijn makkelijker beïnvloedbaar,
vooral door fictie. Een acteur die rookt, banaliseert
en normaliseert dit gedrag. En een rokende rebel,
die zich niet aan de regels houdt, staat bijna model
voor iemand die ingaat tegen preventie-adviezen.
Of denk aan ex-rokers, die vaarwel hebben gezegd
tegen de sigaret, maar daar nog steeds moeite mee
hebben. Elke sigaret die op het scherm verschijnt,
is misschien wel diegene die hen weer aan het
roken zet. Want zien roken, doet roken?
Hulp nodig bij het stoppen met roken?
Contacteer gratis Tabakstop.
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66 Pfizer-medewerkers lopen
464 145 km ten voordele van
de Stichting
De Ekiden Marathon is een aflossingsmarathon die
gelopen wordt in teams van zes. Op 14 oktober lokte
het sportevenement meer dan 8000 lopers naar het
zonovergoten Koning Bouwewijnstadion in Brussel.
Onder de sportievelingen ook 66 Pfizer-medewerkers,
die liepen voor Stichting tegen Kanker. Maxime
Allard, initiatiefnemer bij Pfizer Oncology, verwoordde
het als volgt: “De aanmoedigingen van de vele supporters en collega’s stuwen je voort. Een unieke ervaring!”
Bedankt voor jullie steun!

“Ron rookt buiten, zo beschermt
hij zijn schavuiten”
De campagne Prolongitudine brengt iedere maand
een nieuw filmpje uit met tips om uw risico op kanker
in te dijken. In het filmpje van de maand haalt Ron
alle rookspullen, zoals aanstekers en asbakken, uit zijn
woonkamer. Hij maakte immers een slim voornemen:
in huis wordt er niet meer gerookt! De schadelijke
deeltjes in sigarettenrook hechten zich immers overal
aan vast, aan muren, stoffen enzovoort. Verluchten
verandert daar niets aan. Dus vanaf nu roken we op het
balkon!
Bekijk de originele filmpjes van de campagne
Prolongitudine op ons Youtube-kanaal
www.youtube.com/user/StichtingKanker.

Levensloop Aalst vestigt wereldrecord met…
een gigantische uiensoep!
Hilde Michiels, Els Van Wesemael en een hele hoop
vrijwilligers van Levensloop Aalst schaarden zich achter een initiatief van formaat: de grootste uiensoep ter
wereld bereiden – en serveren! De voorwaarden om in het
beroemde Guinness Book of Records te kunnen komen,
waren streng. “Het moest een echte ‘Franse’ uiensoep
zijn, dus daarom voegden we croutons, kaas en gekaramelliseerde ui aan de soep toe”, aldus de bedenkers. “Het
vorige record was 500 liter, wij mikten op 600 liter.” In
totaal werd er 5000 liter uiensoep klaargemaakt: 600 voor
het record en 4600 liter om te verkopen ten voordele van
Levensloop Aalst.
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Wilt u een inzamelactie organiseren voor Stichting tegen Kanker of het initiatief van iemand anders ondersteunen?
Dat kan via http://idonatefor.cancer.be.

SAMEN

20 km door Brussel 2018

Samen vooruit, kanker achteruit!

Wist u dat?

Op 27 mei vindt de 2018 editie plaats van de 20 km door Brussel. Sluit u aan bij het
team van de Stichting en steun de strijd tegen kanker. In 2017 droegen 461 mensen
de kleuren van Stichting tegen Kanker. Kunnen we die teller in 2018 op 500 zetten?
Vind alle informatie en registreer u op www.kanker.be/20km.

Suiker kanker agressiever maakt?
Volgens onderzoekers van VIB,
KU Leuven en VUB doet suiker tumoren groeien en worden ze er
agressiever van. Een suikervrij of
suikerarm dieet bij kanker lijkt hen
daarom aangewezen. De onderzoekers bestuderen al negen jaar hoe
kankercellen omgaan met suiker.
De resultaten die nu gepubliceerd
werden, gaan echter over een laboratoriumstudie van cellen. Om te
weten of suikerbeperking bij kanker
écht effectief is, zijn studies bij mensen nodig. Wilt u uw suikerinname
beperken? Bespreek dit dan met
uw arts of oncodiëtist. Het is immers
belangrijk dat dit voornemen ondervoeding niet in de hand werkt.

Iedereen in pyjama
op 9 maart!
Kinderen die een tijd niet naar school kunnen, bijvoorbeeld omdat ze kanker hebben,
tellen de dagen af. Met Bednet kunnen ze vanuit het ziekenhuis of thuis live de les volgen
en hun vrienden blijven zien. Hiervoor biedt
de vereniging jonge patiënten gratis de benodigde apparatuur en een internetverbinding.
Op 9 maart organiseert Bednet de Nationale
Pyjamadag 2018, een dag van bewustzijn en
van solidariteit met ernstig zieke kinderen.
De actie is bedoeld om Bednet beter bekend
te maken en donaties te verzamelen om de
aangeboden diensten te financieren. Zoals
u ziet op de foto nam de Stichting vorig jaar
al deel aan de Pyjamadag. Dit jaar zijn we op
9 maart opnieuw van de partij. Meer informatie op https://bednet.be.
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#tourneeminerale

Met de steun van

V.U.: Didier Vander Steichel, Stichting tegen Kanker, Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel, Stichting van openbaar nut.

Gezondheid!
Februari: een maand zonder alcohol
Doe mee op tourneeminerale.be

