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Oktober kleurt roze
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Innovatief onderzoek ondersteund
door de Stichting

Borstkanker bij mannen

‘Nee’ tegen ongelijkheid in de
terugbetaling van behandelingen

W

e starten het nieuw academisch jaar met goed nieuws. Stichting
tegen Kanker heeft namelijk op verschillende fronten veldslagen
gewonnen en onze strijd gaat onverminderd door. In dit nummer
van Samen tegen kanker leest u welke vooruitgang er reeds is geboekt,
dankzij uw steun.
Ten eerste zijn er de enorme stappen die onderzoekers hebben gezet.
Zoals het de roze oktobermaand betaamt, starten we met enkele voorbeelden van borstkankeronderzoek gefinancierd door de Stichting (zie
pagina 10). Maar wist u dat mannen met deze vorm van kanker voor bepaalde behandelingen geen recht hebben op terugbetaling en vrouwen
wel?! Oneerlijk, toch? Stichting tegen Kanker en enkele andere organisaties vroegen aan de minister van Volksgezondheid om een einde te
maken aan deze op geslacht gebaseerde discriminatie. Met resultaat: het
RIZIV past de lijst met geneeskundige verstrekkingen geleidelijk aan,
zodat mannen toegang hebben tot meer behandelingen (pagina 12). Tot
slot interviewden we enkele arts-onderzoekers met een postdoctoraal
mandaat van de Stichting. In dit (pagina 14) en volgend nummer ontdekt
u op welke manier zij behandelingen hopen te verbeteren.
Ook op sociaal gebied wordt er vooruitgang geboekt. Zoals de terugbetaling vanaf 1 oktober van een aantal sessies met een psycholoog, wat
voor veel kankerpatiënten zeker een verschil kan maken (pagina 5). En
omdat steeds meer patiënten hun behandeling thuis krijgen, buigen
coördinatoren voor oncologische zorgen, ondersteund door de Stichting,
zich over manieren om de groeiende en noodzakelijke betrokkenheid
van patiënten bij hun behandeling in goede banen te leiden (pagina 16).
Zie hier dus al het goede nieuws. Het moedigt ons aan om op dezelfde
weg verder te gaan en – dankzij u – de vruchten van ons werk te kunnen
plukken. Nogmaals bedankt voor uw vrijgevigheid.

24 Herfsttombola

Waag uw kans en steun de Stichting!

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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Volkoren groentenrolboterhammetjes,
compote, quinoabar

Lymfoedeem: erkenning van
gespecialiseerde centra
Sinds 1 april worden multidisciplinaire centra voor lymf
oedeem erkend door het RIZIV. Daardoor vinden personen
met een erge vorm van lymfoedeem makkelijker adequate
en aangepaste steun.

Ingrediënten (voor 1 persoon)
Boterham:
• 2 sneetjes volkorenbrood
(vierkant)
• 1 sneetje jonge kaas
• 1 potje verse kaas
• 1 stuk komkommer
• 1 jonge wortel

Quinoabar (voor 14 bars):
• 50 g gepofte quinoa
• 50 g gesmolten chocolade
(min. 70% cacao)
• 60 g honing
• 90 g notenpasta
(amandel, pinda, hazelnoot)

Compote:
• ½ banaan
• 1 kiwi
• Sap van ¼ sinaasappel
Bereidingswijze
Boterham:
Rol de 2 sneetjes brood plat met een deegrol. Snij de korsten eraf.
Bestrijk met verse kaas.
Schil de komkommer en wortel, snij in fijne balkjes. Snij balkjes
van het sneetje jonge kaas.
Leg wat balkjes kaas, wortel en komkommer op het uiteinde van
het sneetje kaas (bedek de hele breedte).
Rol het volledig op, snij in 3 rolletjes
Compote:
Schil de kiwi en banaan, en snij in stukjes. Plet alles tot een gladde
massa en meng met het sinaasappelsap. Steek in een knijpzakje of
in een potje met deksel.
Quinoabar:
Smelt de notenpasta en de chocolade, en voeg de honing eraan toe.
Meng er de gepofte quinoa onder tot u een homogene massa
bekomt.
Duw in een rechthoekige of vierkante vorm bekleed met bakpapier
of plastiekfolie.
Druk goed aan tot de bovenkant mooi egaal is, streef naar ongeveer
drie centimeter dikte naargelang uw vorm.
Laat dertig minuten opstijven, snij in blokjes of balkjes.

L

ymfoedeem ontstaat door een opeenhoping van
lymfevocht in de zachte weefsels van vaak een
arm of een been, maar soms ook in de romp, de
hals, het gezicht of het bekken. Een eerste verschijnsel is zwelling, wat kan zorgen voor een zwaar of
vermoeid gevoel en de bewegingen mogelijk beperkt.
In het geval van kanker treedt lymfoedeem meestal
op na verwijdering van lymfeklieren in de oksel, de
hals, de lies of het bekken. Lymfedrainage of specifieke oefeningen kunnen de klachten verlichten. De
ernst van lymfoedeem is vaak gerelateerd aan het
aantal verwijderde lymfeklieren.
Het RIZIV heeft besloten om de multidisciplinaire
centra voor de fysiotherapeutische behandeling van
zware gevallen van lymfoedeem te erkennen (met
in het kernteam een arts, kinesist, verpleegkundige
en diëtist). Deze centra bieden diagnostisch onderzoek, een intensief behandeltraject en in ergere
gevallen ook follow-up na de behandeling. Afhankelijk van de ernst vindt de behandeling plaats
gedurende meerdere opeenvolgende dagen tot wel
vijf uur per dag. De klassieke kinesitherapie voor
lichte gevallen werd voorheen reeds vergoed. n
Na kanker vergoedt het RIZIV de conservatieve
behandeling van lymfoedeem:
• klasse II, gevorderde klasse II of klasse III; de fase
wordt bepaald door de arts;
• in een ledemaat, het gezicht, de genitaliën of de
thorax;
• die het volume van het getroffen lichaamsdeel met
minimaal 10% vergroot.
De patiënt betaalt alleen de eigen bijdrage.

4 WWW.KANKER.BE

KAN123.indb 4

27/08/18 14:07

INFORMEREN

Blijf er niet
alleen mee zitten
Hoewel psychologische ondersteuning voor veel mensen
met kanker vaak nuttig is, zo niet noodzakelijk, schrikt de prijs
van deze consultaties sommigen af. Vanaf 1 oktober 2018
is terugbetaling vanuit de sociale zekerheid mogelijk.
TEKST: CARINE MAILLARD

E

en recente studie in Duitsland laat
zien dat een op de twee kankerpatiënten met psychische problemen
kampt (1). Of dit nu komt omdat men
bang is voor de toekomst of moedeloos wordt van de behandelingen (door
mobiliteitsverlies, seksuele problemen,
gevoelens van onbegrip, een beschadigd zelfbeeld...), dit leed kan beter
worden ondersteund.
Psychiaters, psychologen en (sinds
2016) psychotherapeuten zijn erkende
beroepen. Toch werd tot nu toe enkel
een psychiatrisch consult door het
RIZIV vergoed, waardoor de toegang
tot psychologische begeleiding beperkt
was. Sommige mutualiteiten doen het
beter en komen al langer tussen in een
beperkt aantal sessies met een psycholoog, maar dan op voorwaarde dat de
patiënt aanvullend is verzekerd.

Een eerste stap...

Vanaf 1 oktober vergoedt het RIZIV
in bepaalde, duidelijk omschreven
omstandigheden consultaties met een
psycholoog (zie kader). Dit is uiteraard een belangrijke stap voorwaarts,
maar de verbetering is beperkt: er
worden slechts vier consultaties
terugbetaald... Dit terwijl een positieve kijk op het leven, een positief
zelfbeeld, afstand kunnen nemen van
de ziekte en zijn zorgen kunnen delen
toch stuk voor stuk elementen zijn die
ontegensprekelijk bijdragen tot een
betere levenskwaliteit, en psychologische begeleiding dus een onderdeel zou
moeten zijn van de behandeling. 
Referenties:
1. Psycho-Oncology. 2018; 27: 75-82.
2. www.kanker.be/pati-ntenhulp/
emotionele-steun-bij-kanker

Behoefte aan een
luisterend oor?

Stichting tegen Kanker is zich al
langer bewust van deze behoefte.
Daarom bieden we mensen met
kanker en hun naasten reeds
enkele jaren emotionele en psychologische hulp aan via de telefoon.
De gratis ondersteuning
(maximaal zes sessies) wordt
verleend door psychologen gespecialiseerd in de kankerproblematiek.
U vindt ook een handige kaart
met de contactgegevens van
oncopsychologen in uw regio op
onze website (2).
Uiteraard blijft de gratis hulp- en
informatielijn Kankerinfo
(0800 15 802) beschikbaar voor
iedereen die over kanker of de
effecten van een kankerbehandeling wil praten.

Concreet

Wie geniet terugbetaling? Elke persoon die onder de sociale zekerheid valt en door zijn
huisarts of psychiater naar de psycholoog wordt doorverwezen.
Wat wordt terugbetaald? Vier sessies, in een multidisciplinaire setting.
Hoeveel wordt er terugbetaald? Het bedrag van de terugbetaling is nog niet bekend.
Hoe vinden de terugbetalingen plaats? Via een attest dat men moet doorsturen naar zijn
ziekenfonds.
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Generatie Rookvrij

“Liever bellen blazen
dan rook”
Op 28 mei werd Generatie Rookvrij gelanceerd. Het initiatief kwam van Stichting tegen Kanker en
Kom op tegen Kanker, maar zeven organisaties sloten zich snel aan*. Deze negenkoppige groep
zal de komende jaren intensief samenwerken om ervoor te zorgen dat kinderen geboren vanaf
2019 rookvrij opgroeien.
TEKST: SUZANNE GABRIELS, EXPERT TABAKSPREVENTIE BIJ STICHTING TEGEN KANKER

D

e start van Generatie Rookvrij vond
plaats in het nieuwe hoofdkantoor
van AXA Belgium, trouwe partner van Stichting tegen Kanker. Onder
massale aandacht van de media bevestigde AXA Belgium haar engagement
in de strijd tegen het roken. AXA is
immers een van de pioniers uit de
bank- en verzekeringswereld die geen
financiële transacties meer doen met de
tabaksindustrie. Ook Kruidvat was op de
persconferentie vertegenwoordigd, als
eerste retailer in België die tabakswaren
uit de rekken haalt.

“Een aantal

pioniers is gestart
met omgevingen waar
kinderen rookvrij
kunnen opgroeien.“
Het charter met de missie van
Generatie Rookvrij werd naast AXA Belgium en Kruidvat ondertekend door een
vijftigtal organisaties en medische vakverenigingen. Met dit gebaar beloven zij
hun achterban te sensibiliseren en op te
roepen tot rookvrije omgevingen.

Een aantal pioniers is gestart met omgevingen waar kinderen rookvrij kunnen
opgroeien, bv. gemeentes met hun speelen sportterreinen, jeugdbewegingen zoals
FOS Scouting en ziekenhuizen die ervoor
zorgen dat de rookzones op hun terreinen
uit het zicht van kinderen zijn.

Zeepbellen blazen in plaats van rook

Om Generatie Rookvrij bekend te maken bij het brede publiek vond op 31 mei,
Werelddag Zonder Tabak, een ludieke actie plaats: ‘Liever bellen blazen dan rook’,
waarbij er op heel wat plaatsen zeepbellen werden geblazen. Enthousiaste
deelnemers en toeschouwers deelden
filmpjes en foto’s van dit gebeuren via
sociale media met als hashtag #generatierookvrij. Zelfs drie Rode Duivels (Mertens,
Januzaj en Casteels) bliezen er lustig op
los, om de voetbalfans aan te sporen de
voetbalstadions rookvrij te houden tijdens
hun matchen. Deze eerste bellenblaasactie kon op veel sympathie rekenen en
is misschien wel het startschot voor een
jaarlijkse bellenblaas op 31 mei. Hou onze
aankondigingen dus in de gaten!
www.generatierookvrij.be n

Wist u dat?

Vrouwen lijken gevoeliger dan mannen voor de gevaren van tabaksrook.
Hoewel ze minder of evenveel tabaksproducten nuttigen, hebben ze
een hoger risico op longkanker. Hoe
dat komt? Men bestudeert momenteel verschillende hypotheses: heeft
oestrogeen invloed op het schadelijk
effect van tabak? Is een vrouwenlichaam minder goed in staat om
DNA te repareren? Aanvullende
studies zijn nodig om dit te begrijpen.
Moeten we nog extra argumenten
aanhalen om zeker niet te beginnen
roken of zo snel mogelijk te stoppen,
zeker voor jonge vrouwen?
Ref. : NEJM 2018; 378: 1999-2009.
DOI: 10.156 / NEJMoa1715907

* Waaronder Vlaams Instituut voor Gezond
Leven, Vlaamse Vereniging voor Respiratoire
Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding,
Gezinsbond, Belgische Cardiologische Liga en
drie Franstalige organisaties.
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Staat u op de kaart?
Zorg mee dat rookvrij
de nieuwe norm wordt.

Hoe? Surf naar
“Generatie Rookvrij”.
Kinderen en jongeren spiegelen zich
van kleuter tot jongvolwassene aan hun
voorbeelden en kopiëren hun gedrag.
Daarom wil Generatie Rookvrij plaatsen
waar veel kinderen komen rookvrij
maken. Hierdoor zullen meer kinderen en
jongeren weerbaarder worden en minder
verleid worden om te starten met roken.
Daar wil u toch mee aan werken?
Gun kinderen en jongeren een rookvrije
toekomst.

Bezoek www.generatierookvrij.be
en bekijk hoe u initiatieven kan nemen voor Generatie Rookvrij.
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Stop met roken

Tijd voor uw goede voornemens!

De zorgeloze zomer is ten einde. De start van het nieuwe schooljaar is een ideaal moment voor goede
voornemens, zoals stoppen met roken. Tabakstop, de gratis rookstopservice van Stichting tegen Kanker,
helpt u om voor eens en altijd vaarwel te zeggen tegen de sigaret. Christine Plets, tabakoloog en
coördinator van Tabakstop, legt uit hoe.

TEKST: LUDIVINE TELLER

Christine, is september inderdaad
een goede maand om te stoppen?

Christine Plets: “De meeste mensen
associëren vakantie met ontspanning.
Een ijsje tussendoor, een lekker glaasje
op een zonnig terras... Stoppen met roken heeft geen prioriteit. Men wacht
liever tot het einde van de vakantie om
daar bij stil te staan. In september begint voor iedereen de routine weer en
dan is men sneller geneigd om werk te
maken van een gezonde levensstijl.”

De campagnes van Tabakstop lopen
ook in deze periode?
“Bij Tabakstop hebben we dat inderdaad goed begrepen. Vandaar dat we
onze tv-campagnes in september uitzenden. We ontvangen deze maand
ook meer vragen via telefoon of e-mail.
In oktober zien we het aantal tele-

fonische coachings toenemen (Red.:
Tabakstop biedt gratis persoonlijke ondersteuning aan via acht telefonische
gesprekken met dezelfde tabakoloog).
Dit laat zien dat het besluit om te stoppen met roken moet rijpen voor men
tot actie overgaat.”

Wilt u stoppen? Tabakstop is er om u
te helpen, helemaal gratis.
Bel onze professionele tabakologen op
0800 111 00.
Of bezoek www.tabakstop.be of onze
Facebook-pagina.

Is het belangrijk om een concrete
datum vast te leggen?

Tabakstop is een initiatief van
Stichting tegen Kanker,

“Absoluut. Anders hakt men de knoop
misschien nooit door. Als we iemand
begeleiden, proberen we eerst samen
een periode vast te leggen. Vervolgens
werken we aan de voorbereiding. Vaak
zijn er twee tot zes weken nodig voor
D-Day. Sommigen kiezen een symbolisch moment, zoals een verjaardag,
trouwdag of een nieuwe professionele
start. Mensen stoppen vaak op een
maandag.” n

Hoe houdt u stoppen met roken vol?
Enkele tips van onze tabakoloog

- Stop compleet. Als u enkel mindert, blijft u mogelijk trek hebben
en gaat u misschien onbedoeld opnieuw meer roken.
- Herinner er uzelf geregeld aan waarom u bent gestopt. Dit helpt
om gemotiveerd te blijven.
- Schakel indien gewenst de hulp in van medicijnen om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan.
- Leef van dag tot dag. Elke dag is er een gewonnen.
- Probeer aan iets anders te denken wanneer u trek krijgt in een
sigaret. Geef niet toe aan de verleiding.

met de steun van

- Wees geduldig. De eerste dagen zijn lastig, maar week na week
denkt u steeds minder vaak aan roken.
- Vier wat u heeft bereikt: zoveel dagen zonder sigaretten, het
aantal uitgespaarde euro’s…
- Focus op de voordelen van stoppen en schrijf die op.
- Bent u toch een keer gezwicht, herpak uzelf dan in plaats van te
capituleren en voel u niet schuldig.
- Geef uzelf geregeld een klopje op de schouder of een beloning.
- En natuurlijk: bel Tabakstop op 0800 111 00 voor persoonlijk
advies en om uw rookstop goed voor te bereiden met de hulp van
een professionele tabakoloog!
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Samen vechten tegen kanker
Elk jaar zijn jullie steeds talrijker om Stichting tegen Kanker te steunen. Hierdoor helpen jullie
kankeronderzoek te financieren en patiënten en hun naasten te ondersteunen en te begeleiden.
Jullie geven ons ook de mogelijkheid om informatie- en preventiecampagnes te voeren.
Elke steun telt!

Als particulier kunt u:

Geld doneren

Een
fondsenwervingsactie
organiseren

via onze website of een
overschrijving. U kunt de strijd
tegen de ziekte ook ondersteunen
via een domiciliëring of
doorlopende opdracht bij
uw bank

ter gelegenheid van een
persoonlijke gebeurtenis,
een bedrijfsof sportevenement,
optreden of iets
anders

Uw vermogen nalaten
aan de Stichting, zodat uw
nalatenschap een grotere
impact heeft op de strijd
tegen de ziekte

Deelnemen aan
een tombola
georganiseerd door
Stichting tegen
Kanker

Laat uw fantasie de vrije loop. Wij helpen u graag om uw ideeën mee vorm te geven.

Wilt u meer informatie?
Contacteer Stichting tegen Kanker via
Wij staan u met plezier te woord.
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DOSSIER BORSTKANKER

Innovatief onderzoek,
betere behandelingen
Oktober is traditioneel een maand die in het teken staat van borstkanker.
We maken van de gelegenheid gebruik om veelbelovend onderzoek van teams ondersteund
door Stichting tegen Kanker in de kijker te zetten.
TEKST: PATRICIA SERVAIS, PhD, MANAGER WETENSCHAPPELIJKE GRANTS

B

orstkanker neemt de trieste
eerste plaats in van de meest
voorkomende kanker bij vrouwen.
Maar onderzoekers doen hun uiterste
best om de behandeling van borstkanker te verbeteren. Sinds 2010 heeft de
Stichting 31 onderzoeksprojecten rond
borstkanker gesteund, om sneller tot
nieuwe therapeutische oplossingen te
komen. Onderzoekers identificeerden
hierbij drie belangrijke uitdagingen.

“Borstkanker
neemt de trieste
eerste plaats
in van de meest
voorkomende kanker
bij vrouwen.”

Ontwikkeling van nieuwe,
doelgerichte therapieën

Professor Catarina Xavier (VUB) en
haar team ontwikkelen innovatieve
behandelingen gericht op bepaalde
soorten borstkanker. De onderzoekers
maken gebruik van nieuwe moleculen,
nanobodies genaamd, die gekoppeld
zijn aan een radioactief element en die
specifiek tumorcellen herkennen. Ze
binden zich aan een eiwit dat alleen
op kankercellen voorkomt en leveren daar hun radioactieve inhoud af,
waardoor er zeer lokaal straling wordt
geproduceerd.
Het doel is om deze benadering toe te
passen bij de behandeling van patiënten met HER2-positieve borstkanker.
Dit is een bijzonder agressieve vorm
van kanker, gekenmerkt door een te
hoge aanwezigheid van het eiwit HER2
aan de oppervlakte van de kankercellen
en met een hoge kans op herval. Momenteel vinden er preklinische testen
plaats om te kijken naar de mogelijke
klinische toepassing.

Het risico op herval voorspellen

Ondanks de aanzienlijke vooruitgang
op het vlak van behandeling van borstkanker, zijn er nog steeds patiënten die
hervallen. Er bestaat momenteel geen
tool die met zekerheid kan voorspellen
wie risico loopt.

Het team van dr. Michail Ignatiadis
(Jules Bordet Instituut, Brussel) onderzoekt het gebruik van vloeibare
biopsieën om de kans op herval na chemotherapie te beoordelen.
Op basis van een simpele bloedstaal
gaat men na of er nog stukjes DNA
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van kankercellen in het bloed aanwezig zijn. Die fragmenten wijzen
erop op dat de kankercellen hardnekkig zijn en dat er – op termijn – een
risico is op herval. Als de voorlopige
resultaten worden bevestigd, zou
dit betekenen dat deze aanpak, die
aanzienlijk minder invasief is dan
traditionele weefselbiopsieën, een recidief vroeg kan voorspellen of opsporen.
Dit opent nieuwe perspectieven voor de
behandeling van borstkanker, omdat
men dan sneller een behandeling kan
voorstellen die beter is aangepast aan
de situatie van elke zieke persoon.

Het team van Prof. Geert Carmeliet
(KU Leuven) ontdekte dat borstkankercellen meer kans hebben om te
overleven en te groeien als er voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn in
de omgeving van de botten. De onderzoekers maken gebruik van een
experimenteel model om te testen
of bepaalde geneesmiddelen in staat
zijn om de beschikbaarheid van deze
voedingsstoffen te beïnvloeden voor
tumorcellen waarin bepaalde metabole
processen zijn veranderd. Zijn de
resultaten van dit onderzoek positief,
dan opent dit een nieuwe behandelpiste

om de ontwikkeling van botmetastasen te voorkomen of af te remmen.
Deze drie voorbeelden van nog lopende
kankeronderzoeken geven u meer
inzicht in het uitmuntend en innovatief
werk van onze Belgische onderzoeksteams.
Wilt u graag weten welke andere
onderzoeksprojecten Stichting tegen
Kanker steunt? Ontdek ze allemaal op
www.kanker.be/projecten. n

Bestrijding van botmetastasen

Borstkanker kan botmetastasen veroorzaken, waardoor botpijn en fracturen
ontstaan. De huidige behandelingen
kunnen in dit soort situaties de vorming
van botmetastasen stabiliseren of
vertragen, maar niet genezen. Om dat
te bereiken, is het belangrijk om te begrijpen waarom en hoe borstkankercellen
zich nestelen en zich vermenigvuldigen
in de omgeving van de botten.
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Ze vragen alleen maar om gelijkheid…
Borstkanker bij mannen is eerder zeldzaam. In België kregen ‘slechts’ 92 mannen de diagnose in 2015.
Dat is 1% van alle gevallen van borstkanker. Het probleem is dat mannen met borstkanker niet
dezelfde toegang hebben tot bepaalde behandelingen, die nochtans wel voor vrouwen worden terugbetaald.
Wat een voorbeeld van op geslacht gebaseerde discriminatie!
TEKST: CARINE MAILLARD

S

erge is 55 jaar oud. Twaalf jaar
geleden kreeg hij te maken met
borstkanker. Serge is daarom wat
we noemen een ‘Vechter’. “In maart
2006 voelde ik dat mijn linkerborst hard
was. Aanvankelijk had ik een wat afwachtende houding, maar uiteindelijk maakte
ik toch een afspraak met mijn huisarts.
Hij dacht dat het om een cyste ging en
verwees me voor een echo door naar een
senoloog. Het was niet gemakkelijk om
een afspraak te krijgen. Blijkbaar was het
niet urgent; men dacht niet aan borstkan-

“De Stichting
verwacht dat
de situatie
binnenkort voor
iedereen gelijk is.”

ker. Ondertussen kreeg ik ook last van een
harder wordende en ingetrokken tepel.
Toen het eindelijk mijn beurt was voor
een echo, in oktober, was de massa toch
verdacht. Men voerde een biopsie uit en ik
kreeg de uitslag: borstkanker.”

voor borstkanker bij mannen, bleek
effectief. Dit is niet bij alle mannen
het geval en andere behandelingen die
mogelijk geschikter zijn, worden niet
door het RIZIV vergoed.

Tussen schuldgevoel, onbegrip
en onrechtvaardigheid

Toen de diagnose eenmaal op tafel lag,
was de eerste reactie onbegrip en een
gevoel van onrechtvaardigheid, later… een schuldgevoel. “De eerste vraag
die ik mezelf stelde was: waarom ik? En
vervolgens: wat heb ik gedaan om dit soort
kanker te kunnen veroorzaken?” Maar
veel tijd om na te denken, kreeg Serge
niet. De behandelingen volgden elkaar
snel op.
Eerst onderging Serge een borstamputatie, daarna chemotherapie. “Ik
kreeg een chemotherapiebehandeling die
men klassiek voorschrijft aan vrouwen
met borstkanker. En aangezien het een
hormoonafhankelijke kanker was, kreeg
ik ook hormoontherapie, tamoxifen, eveneens typisch voor vrouwen.” Serge had
geluk: de behandeling, een van de weinige medicijnen die worden vergoed
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Terugbetaling een must

Het besluit van het RIZIV om een
bepaalde therapie al dan niet terug te betalen, is gebaseerd op
wetenschappelijke onderzoeken die
de doeltreffendheid van de behandeling bevestigen. In het geval van
borstkanker zijn veruit de meeste
studies uitgevoerd bij vrouwen; ze zeggen dus niets of nauwelijks iets over
de effectiviteit bij mannen. Ook de indicaties zijn rigoureus gedefinieerd:
sommige geneesmiddelen staan geregistreerd als middel ‘om te vechten
tegen borstkanker bij vrouwen’, of
‘voor of na de menopauze’. Die voorwaarden sluiten mannen de facto uit.
Resultaat: de groep mannen die dit soort
behandelingen nodig heeft, moet dus
over aanzienlijke financiële middelen
beschikken of het op een andere

manier zien op te lossen. En ja, inderdaad, men kan mogelijk gebruikmaken
van het Bijzonder Solidariteitsfonds
van het RIZIV. Maar de extra stappen
die daarvoor moeten worden gezet, vertragen het hele proces. En soms is die
tijd er gewoon niet.
Een andere oplossing is om deze
behandelingen voor mannen tijdelijk
op te nemen in de categorie vergoedingen ‘allerlei’. Het RIZIV komt dan
tussenbeide, ondanks het gebrek aan wetenschappelijke studies, en dit onder de
verantwoordelijkheid van de voorschrijvende arts. Deze oplossing is mogelijk
voor bijvoorbeeld letrozol en binnenkort ook voor anastrozol en fulvestrant.
Wat we nog niet weten, is of er uiteindelijk evenveel wordt terugbetaald als
bij vrouwen. “Ik had niet alleen het geluk
dat de behandeling aansloeg, maar ook

dat ik geen enkele rekening te zien kreeg,
dankzij mijn hospitalisatieverzekering.
Ik denk dat het voor mensen die niet
zo’n goede verzekering hebben via hun
werkgever of die zich de extra dekking niet
kunnen veroorloven, een pak moeilijker is”,
geeft Serge toe.
Een late diagnose, niet-specifieke behandelingen en een beperkte (of geen)
terugbetaling… als er sprake is van borstkanker zijn mannen significant slechter af
dan vrouwen. Daarom vroegen Stichting
tegen Kanker en enkele andere organisaties aan de minister van Volksgezondheid
om deze oneerlijke situatie op te lossen. Opdat iedereen de best mogelijke behandeling
krijgt, vanaf het begin. Onze inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen;
de Stichting verwacht dat de situatie binnenkort voor iedereen – man of vrouw
– gelijk is. n
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Portret van een arts-onderzoeker

Een prachtige springplank om
onderzoek te doen vooruitgaan!
Prof. dr. Xavier Geets, kliniekhoofd dienst oncologische radiotherapie (UCL), is sinds 2008 arts-onderzoeker.
Een statuut waarin hij openbloeit. Stichting tegen Kanker kende hem in 2014 een klinisch onderzoeksmandaat
toe om hem op deze weg te ondersteunen. Professor Geets begint aan het laatste jaar van zijn mandaat:
een ideaal moment voor een stand van zaken over zijn veelbelovend onderzoek.
TEKST: CARINE MAILLARD

«

H

et statuut van arts-onderzoeker stelt
ons in staat om wat we ontdekken te
ontwikkelen, te testen, te valideren en
vervolgens te implementeren bij patiënten.
Het is een prachtige springplank om
onderzoek sneller te doen vooruitgaan”,
aldus Xavier Geets. “Onderzoekers die
in contact staan met patiënten identificeren en begrijpen de uitdagingen die
zich tijdens een behandeling kunnen
voordoen.”

Voordeel voor onderzoek en patiënt

Het onderzoek van professor Geets
illustreert de link die men moet leggen

tussen de onderzoekswereld en de
realiteit van de patiënt. “De eerste as
van mijn onderzoek betreft radiotherapie
op mobiele tumoren. Dit zijn tumoren
die tijdens de behandeling waarschijnlijk bewegen. Het meest voor de hand
liggende voorbeeld is een longtumor:
tijdens radiotherapiesessies beweegt de
tumor bij elke in- en uitademing. Toch
moeten we de stralingsdosis zo precies mogelijk weten afleveren. Daarom kwamen
we met het idee om gebruik te maken van
geassisteerde ademhaling (een beademingsapparaat), zoals tijdens anesthesie,
maar dan bij wakkere mensen. Hierdoor

kunnen we beter controleren wanneer
we de stralingsdosis toedienen, namelijk
op het moment dat de tumor zich tussen
het in- en uitademen door op de meest
geschikte plaats bevindt om de berekende
dosis te ontvangen. Dit zorgt er ook voor
dat omliggende weefsels en organen in het
pad van de straling beter bespaard blijven.”
Deze nieuwe manier van behandelen,
wordt momenteel getest bij patiënten
en lijkt zeer goed te worden verdragen. “We denken dat we al in het eerste
kwartaal van 2019 routinematig volgens
deze methode kunnen werken. Dat is een
wereldprimeur!”

“Het doel is

om de optimale
stralingsdosis toe
te dienen.“
Precies en doelgericht

© CUSL-H. Depasse

Een
tweede
onderzoeksas
van
professor Geets is adaptieve protontherapie. Ook hier is het de bedoeling dat
de dosis protonen de exacte locatie van
de tumor bereikt.
Prof. dr. Xavier Geets, kliniekhoofd dienst oncologische radiotherapie
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Wat is een arts-onderzoeker?

Een arts-onderzoeker is een medisch specialist die wetenschappelijk onderzoek combineert met de behandeling van patiënten. Zo kan hij een brug slaan
tussen onderzoek naar nieuwe behandelingen en diagnostische of therapeutische technieken aan het bed van de patiënt. Stichting tegen Kanker besloot
artsen-onderzoekers financieel te steunen. Beide combineren is immers in het
voordeel van zowel het kankeronderzoek als de patiënt, omdat men sneller
nieuwe behandelingen of technieken kan voorstellen. Het mandaat dekt de
helft van het salaris van de onderzoeker, wordt verleend voor vijf jaar en is eenmaal verlengbaar. Wat wil zeggen dat we tien jaar onderzoek kunnen steunen.

“Protontherapie is zo precies dat de stralen
precies stoppen waar we dat willen,
namelijk ter hoogte van de tumor. Hierbij
geven protonen slechts een minimale dosis
van hun energie af voor het doelgebied
is bereikt en daarna is er nauwelijks of
geen sprake meer van energieafgifte. Het
lichaam van de patiënt of de tumor zelf kan
in de loop van het behandeltraject echter veranderen, door gewichtsverlies, verkleining
van de tumor enzovoort, waardoor de verspreiding van de uiteindelijk toegediende
dosis niet overeenstemt met wat men in de
voorbereidingsfase had berekend. Dit kan
dan leiden tot onderdosering (mislukken
van de behandeling) of overdosering (grotere toxiciteit voor de omringende organen).
Adaptieve protontherapie houdt rekening
met veranderingen in de anatomie en de tumor en past de dosering en doelgerichtheid
van de behandeling aan. Uiteindelijk hopen
we te komen tot automatische aanpassing.”
Het werk van Xavier Geets is een prachtig voorbeeld van hoe onderzoek in
direct contact met patiënten precies verloopt en hoe verrijkend het is. Concreet
besteedt de professor 2,5 dag per week
aan patiënten en 2,5 dag aan onderzoek.
“Ik wil mijn patiënten in behandeling kunnen blijven volgen en hen elke week zien.
Een week in het ziekenhuis en een week in
het laboratorium doorbrengen, zou deze follow-up niet mogelijk maken…”, vertrouwt
hij ons toe. n

Protontherapie kan binnenkort ook hier
Eind 2019 opent het allereerste Belgisch centrum voor protontherapie de
deuren voor een eerste groep patiënten. Tegenwoordig moeten mensen
die protontherapie nodig hebben hiervoor naar andere landen (Frankrijk,
Duitsland, Zwitserland...).
In tegenstelling tot conventionele radiotherapie, op basis van X-stralen
(röntgenstralen), maakt protontherapie gebruik van een bundel protonen:
versnelde positief geladen deeltjes die men zeer precies en geconcentreerd
kan afvuren op de tumor. Onderweg treffen protonen weinig gezonde
weefsels, structuren en organen.
Protonentherapie is niet bedoeld om radiotherapie te vervangen, maar is
bewezen effectief bij verschillende kankers. De behandeling zal worden
toegediend in specifieke situaties, in eerste instantie bij 150 à 200 patiënten per jaar, met name kinderen.
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Chemotherapie thuis

De nieuwe rol
van de oncocoach
De behandeling van bepaalde vormen van kanker met orale geneesmiddelen (tabletten)
vergemakkelijkt het leven van patiënten aanzienlijk, maar roept tegelijkertijd ook veel vragen op
rond de verdere ondersteuning. Heeft de patiënt(e) de dosering goed begrepen? Vergeet hij zijn tabletten
niet in te nemen? Dit was een van de onderwerpen tijdens het symposium voor coördinatoren in
de oncologische zorg (COZ), georganiseerd door de Stichting op 15 juni jongstleden.
TEKST: CARINE MAILLARD

I

ntraveneuze injecties maken steeds vaker plaats voor tabletten die de patiënt
gewoon thuis kan innemen, zonder
dat een verpleegkundige hem ter plaatse
helpt of controleert. Daarom proberen ziekenhuizen betere follow-upprogramma’s
te implementeren die moeten zorgen
voor een correcte naleving.
Men kan een en ander al goed op de rit
zetten voor de behandeling start. In het
Jules Bordet Instituut in Brussel bijvoorbeeld vinden er op voorhand persoonlijke
gesprekken plaats tussen de coördinerend verpleegkundige, de patiënt en de
ziekenhuisapotheker. Het doel hiervan is
dat de patiënt het belang van zijn behandeling en een correcte inname begrijpt.

“Via deze gesprekken proberen we de patiënt
beter te leren kennen en zo mogelijke valkuilen te ontdekken in de naleving van de
behandeling (compliance). We leggen hem de
therapeutische strategie uit: wanneer hij het
medicijn moet innemen, hoe vaak per dag…
en bespreken ook de eventuele bijwerkingen”,
verduidelijkt Zilfi Balci, verpleegkundige
in het Bordet Instituut.
Collega Olivia Jados, ziekenhuisapotheekster, vervolgt: “Als apotheekster kan
ik de patiënt advies geven op basis van zijn
voorkeuren of levensstijl. Vervolgens controleren we of hij de uitleg goed heeft begrepen
en zetten we alles nog even ter herinnering
op papier. Naarmate de behandeling vordert,
kunnen we met hem bespreken hoe het gaat
en indien nodig de medicatie aanpassen.”

“Het grote
voordeel van
thuisbehandelingen,
is de betere
levenskwaliteit voor
de patiënt.“
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De gesprekken gaan uitsluitend over het
innemen van de geneesmiddelen en hebben tot doel om de patiënt autonoom te
maken in het beheer van zijn behandeling. Een consistente berichtgeving van
de verschillende betrokkenen binnen een
pluridisciplinaire zorg vergemakkelijkt
dit proces.

Dubbel voordeel

“25 tot 30% van de behandelingen wordt tegenwoordig oraal ingenomen en dit is nog
maar het begin”, zegt Frédéric Maddalena,
COZ in het Albert II-Instituut (Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc) in Brussel.
“Het grote voordeel van thuisbehandelingen,
behalve de eenvoud ervan, is de betere
levenskwaliteit voor de patiënt. Zo hoeft
hij bijvoorbeeld niet meer heen en weer te
reizen van en naar het ziekenhuis. Maar
het verminderde contact met gezondheidsprofessionals brengt ook risico’s met zich
mee: men is minder therapietrouw, trivialiseert de ziekte misschien meer, voelt zich
in de steek gelaten door het medisch perso-

neel, vergeet bijwerkingen door te geven…”
De vraag is dus: hoe zorgen we ervoor
dat de communicatie tussen patiënt en
zorgteam, gezien de afstand, toch goed
verloopt?
Er bestaan hulpmiddelen om dit te
garanderen. “Deze zijn gebaseerd op
drie pijlers. Allereerst empowerment
van de patiënt, namelijk het verhogen
van zijn betrokkenheid bij zijn zorg. We
moeten ervoor zorgen dat hij begrijpt hoe
belangrijk zijn behandeling en het respecteren van de juiste dosering is, wat de
mogelijke bijwerkingen zijn, waar men op
moet letten, wat vergeetachtigheid of een
verkeerde inname in de hand werkt, etc.”
Dit begrip is de tweede pijler.
De derde pijler is het gebruik van
informatica om de twee vorige pijlers
te ondersteunen. Frédéric Maddalena
heeft, net als andere spelers in de
medische IT-sector, meegewerkt aan
de ontwikkeling van een smartphoneapp: JMGR (Je me gère). “Aan de hand
van deze app kunnen we de patiënt elke

Elk jaar organiseert Stichting
tegen Kanker een symposium voor coördinatoren in
de oncologische zorg (COZ).
In dit artikel hebben we niet

dag volgen, realtime. Hij kan ook op elk
gewenst moment een bericht sturen naar
zijn team, bijvoorbeeld als er bijwerkingen
optreden, en nuttig advies krijgen. Is de code
groen, dan is alles onder controle. Bij oranje
adviseert de verpleegkundige de patiënt om
aandachtig te zijn en met hem te overleggen
als zijn toestand verslechtert. Bij code rood
moet de patiënt naar de eerste hulp gaan.
We hebben ook een module toegevoegd om de
vermoeidheid en symptomen van de patiënt
in kaart te brengen en te evalueren, en een
kalender voor zijn afspraken bij te houden.
Patiënten die de app hebben getest, zijn over
het algemeen tevreden. We willen echter ook
de huisarts meer betrekken bij het dagelijks
monitoren van de patiënt, vooral wanneer
deze zijn medicijnen thuis inneemt.”
Deze nieuwe aanpak vereist een
nieuwe manier van werken voor verpleegkundigen en oncocoaches in het
bijzonder. Maar ook patiënten moeten
eraan wennen en gebruik leren maken
van nieuwe technologieën om hen te
ondersteunen. n

alle onderwerpen besproken
die in juni aan bod kwamen.
Deze kunt u vinden op:
www.kanker.be/nieuws/
coz-symposium-2018-hoogtepunten.

Frédéric Maddalena, COZ in het Albert II-Instituut
(Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc) in Brussel.
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Nieuwe Grants!

Kanker en lichaamsbeweging
gaan samen
Fysieke activiteit tijdens en na kanker kan een zeer gunstig effect hebben op het ziekteverloop en de persoon.
Daarom koos Stichting tegen Kanker ervoor om bewegingsprogramma’s zoveel mogelijk aan te moedigen via
de nieuwe projectoproep ‘Fysieke Activiteit’.
TEKST: CARINE MAILLARD

D

e impact van fysieke activiteit
tijdens kanker is gedurende meerdere jaren bestudeerd. Alle studies
komen tot de conclusie dat het mogelijk
is om veilig te bewegen tijdens de behandeling. Ze zijn het er ook over eens
dat, als men voldoende in beweging
is voor of vanaf de diagnose, het relatieve risico op overlijden door kanker en
herval afneemt. Bewegen kan ook de vermoeidheid van de behandelingen en pijn
verminderen en het moreel van de
patiënt opkrikken, doordat hij
minder last ondervindt van
zijn ziektesymptomen en
eventuele bijwerkingen.
Desalniettemin weet iedereen die met de ziekte te
maken krijgt hoe moeilijk het
is om de pijn, vermoeidheid en
zijn ‘looks’ opzij te zetten om zijn
sneakers aan te trekken voor een bezoekje aan de sportschool of zijn badpak
of zwembroek om naar het zwembad te

gaan. Daarom is het nodig en nuttig om
lichamelijke activiteit te integreren in
het zorgtraject van de patiënt.

www.kanker.be/nieuws/onze-zesp r ior it a i re - a a nb evel i nge n - de strijd-tegen-kanker n

Waarom deze Grants?

Door de creatie van de Grants ‘Fysieke
Activiteit’ wil de Stichting organisaties
de financiële middelen bieden om een
specifiek traject (verder) uit te werken
voor mensen met kanker.
De Stichting is van mening dat men
op lange termijn programma’s
voor fysieke activiteit moet
integreren in de patiëntenzorg. Beter nog: we zouden
graag zien dat een bewegingsprogramma een van
de criteria is voor de erkenning als referentiecentrum
voor oncologie. Hiervoor pleiten we ook in het memorandum
van de Stichting dat we naar politici
stuurden in de aanloop naar de verkiezingen van 2018-2019.

In de praktijk

De Grant ‘Fysieke Activiteit’ wordt
gelanceerd als een uitzonderlijke
projectoproep. Er is een totale enveloppe beschikbaar van 1,7 miljoen euro.
Elk project moet worden georganiseerd door, of in nauwe samenwerking
met, een ziekenhuis met een
oncologisch zorgprogramma.
Dossiers kunnen worden ingezonden
van 1 oktober 2018 tot 1 februari 2019.
De eerste financiële steun zal worden
verleend voor de zomer van 2019.
Meer informatie vindt u vanaf
1 oktober op
www.kanker.be/projectoproepfysieke-activiteit.
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Global Heroes of Hope

Er is een leven na kanker!
De titel Global Hero of Hope is een eretitel uitgereikt door de American Cancer Society
(de initiatiefnemer van Levensloop op wereldniveau) aan vrijwilligers die zich op een uitzonderlijke manier
inzetten voor de strijd tegen kanker. In dit nummer zetten we twee helden in de kijker.
TEKST: SANDRA GYLES/CARINE MAILLARD

Chris Vanbockrijck:

Cindy Menache:

“Ik ben een nogal gedreven
kapitein”

“Mijn bloed is niet rood,
maar paars!”

Eind 2002 veranderde Chris haar
leven in één klap toen de diagnose
borstkanker viel. Een mastectomie en hormoontherapie volgden,
maar daarmee was de beproeving
niet gedaan: in dezelfde periode
kregen haar man en moeder ook
kanker.
Chris: “Na een heel moeilijke periode krabbelde ik met de
hulp van een psychologe van de Stichting overeind. Door
haar ben ik ook begonnen als lesgeefster bij Rekanto en als
schoonheidsconsulente. In 2011 besloten mijn leerlingen
aquagym en ik om mee te doen aan Levensloop Sint-Truiden.
(Red.: team ‘de Waternimfen’ telt ondertussen bijna 120 man!)
Toen Levensloop in 2015 naar mijn geboortestad Hasselt
kwam, hielp ik daar een comité oprichten.
Door mijn vrijwillige inzet voor de Stichting en voor
Levensloop werd ik eind 2013 genomineerd als Global Hero
of Hope. Ik vond het een hele eer om als ambassadeur de
boodschap van Levensloop te mogen uitdragen. Toen ik kort
daarna een tweede keer de diagnose borstkanker kreeg, gaf
de titel me ook een boost om er opnieuw tegenaan te gaan.
Ik ben dankbaar dat ik een tweede leven heb gekregen en een
nieuw doel vond: via Levensloop mensen kracht, moed en
hoop geven, omdat er een leven is na kanker! Mijn enige wens
is dat ik en mijn man gezond blijven (mijn mama verloor
de strijd in 2008), zodat we onze kleinzoon kunnen zien
opgroeien. En dat de wetenschap eindelijk het medicijn vindt
waardoor we kanker de wereld uit kunnen helpen.”

Het was januari 2005 toen
Cindy de diagnose borstkanker
kreeg.
Een
tumorectomie,
chemotherapie, radiotherapie, hormoontherapie: niets werd haar
bespaard. Maar ze probeerde
altijd positief te blijven. Winnen
was voor haar de enige optie!
Cindy: “Eenmaal genezen, kreeg ik al snel zin om me actief
in te zetten voor een van de organisaties actief in de kankerbestrijding. Toen ik hoorde over de eerste editie van Levensloop in België was ik meteen verkocht. Ik raakte betrokken
als kernlid voor de Vechters van Levensloop Brussel en door
de jaren heen heb ik verschillende functies vervuld, onder
andere als voorzitter van het organisatiecomité.
De titel Global Hero of Hope in ontvangst mogen nemen, vond
ik een hele eer, zeker als Vechter. Ik vind het ook een erg
waardevolle rol. Het is mijn verantwoordelijkheid om andere
Vechters, overlevenden en hun dierbaren te ondersteunen
en hoop te geven. Door mijn herstel en actieve levensstijl,
wil ik hen bewijzen dat er een leven is na kanker. Moge er
altijd licht zijn aan het einde van de tunnel, zelfs in momenten
van totale duisternis.
Via Levensloop heb ik fantastische mensen ontmoet, die mijn
leven hebben verrijkt. Zo hoop ik ook andere mensen hun
leven te kunnen verrijken.
Levensloop is vandaag een onderdeel van mijn leven en van dat
van mijn familie. We leven ‘Levensloop’. Ik zou bijna durven
zeggen dat mijn bloed niet langer rood is, maar paars!” n

Meer weten over onze Global Heroes of Hope? www.levensloop.be
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Een duivelse verrassing
voor Camp Tournesol!
Reeds drie decennia organiseert Stichting tegen Kanker jaarlijks het kinderkamp ‘Camp Tournesol’,
waar jonge kankerpatiëntjes volledig begeleid een week lang genieten van de gezonde buitenlucht.
Dankzij onze nieuwe samenwerking met de officiële supportersclub van de Rode Duivels was de
dertigste verjaardag van het kinderkamp op 26 juni 2018 er een om nooit te vergeten.
TEKST: CARINE MAILLARD

D

e eerste dag van het kamp verzamelden de kinderen zich in
de grote zaal van het domein
Val d’Arimont in Malmedy. Twee jonge dames stonden hen daar al op te
wachten: Belle (van Belle en het Beest)
en Sneeuwwitje. Maar Red, de mascotte van de Rode Duivels, was ook van de
partij. Zijn aanwezigheid was slechts
het begin van wat nog komen ging….
Zodra de verbinding tot stand
was gebracht, waren er op
een gigantisch scherm webcambeelden vanop een paar
honderd kilometer afstand… in
Moskou! Dankzij de magie van
de technologie verschenen de
gezichten van Vincent Kompany,
Axel Witsel en Thorgan Hazard.
Stel u de verbazing, verrassing, blijdschap en het geschreeuw voor in de
kamer! De kinderen mochten zelfs
vragen stellen aan de spelers via
Skype. Een vreugdevol en emotioneel
moment dat voor altijd in hun herinnering staat gegrift.

30 jaar vakantiekamp

Stichting tegen Kanker organiseert sinds
1989 een vakantiekamp voor Franstalige kinderen in behandeling (voor
Nederlandstalige kinderen en hun families is er de Familiedag in Planckendael).

De Rode Duivels hadden een leuke
verrassing in petto voor de zieke kinderen.

Camp Tournesol komt jaarlijks tot stand
in nauwe samenwerking met drie Waalse
en Brusselse oncologische kindercentra:
Clinique de l’Esperance (Montegnée),
HUDERF (Brussel) en CHR Citadelle
(Luik). Alle noodzakelijke medische
ondersteuning is voorzien en 24 uur
per dag zijn er een arts en verpleeg-
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“Zelfs kinderen

die hun behandeling
moeten voortzetten,
kunnen hun ziekte
even vergeten.“
kundigen aanwezig, allen op vrijwillige
basis. Zo kunnen zelfs kinderen die hun
behandeling moeten voortzetten hun
ziekte toch even vergeten: de monitoren
en organisatoren stellen immers tal van
activiteiten voor.
Ook voor de zorgverleners is dit een
belangrijke week. “We brengen speciale
momenten met hen door en zien de kinderen meer als kind en minder als patiënt.

Dat is in een ziekenhuisomgeving veel moeilijker. Als we bloed moeten afnemen, zijn ze
meer ontspannen. We hebben ook meer tijd
om hen te verzorgen en als het moet, voor
hun chemotherapie bijvoorbeeld, begeleiden we hen naar het ziekenhuis. Na deze
week hebben we veel gemeenschappelijke
herinneringen die we later weer kunnen
ophalen, wat onze relatie ook achteraf verbetert”, aldus Pina, verpleegkundige in

Fanclub 1895 gooit zich in de strijd tegen kanker
Begin dit jaar werd Stichting tegen Kanker officieel de sociale
partner van ‘1895’, de overkoepelende supportersclub van alle
nationale voetbalploegen, Rode Duivels, Red Flames en de jongerenploegen. Beide partijen kwamen overeen om de krachten te bundelen in het
rookvrij beleid tijdens de wedstrijden van de Belgische nationale teams. Bovendien
engageerde de fanclub zich om bestaande campagnes van de Stichting, waaronder Levensloop, te steunen. Een half jaar later kunnen we terugblikken op enkele
mooie gezamenlijke verwezenlijkingen.
 Sedert eind 2017 zijn alle wedstrijden van de nationale ploegen rookvrij
verklaard en worden de supporters via opvallende banners van de Stichting
herinnerd aan het rookvrij beleid. Het nieuwe trainingscentrum in Tubeke is
van bij de opening volledig rookvrij.
 De aanvaarding van het rookvrij beleid door de leden van de fanclub wordt
bevestigd in een grootschalige enquête en dan voornamelijk met het oog op het
voorkomen dat jongeren starten met roken. Logischerwijze is de fanclub dan
ook als een van de eerste partners in de campagne Generatie Rookvrij gestapt.
 De fanclub is bijzonder actief op sociale media en maakte zo haar steun
duidelijk aan verschillende initiatieven en campagnes van Stichting tegen
Kanker.
 Speelsters van de Red Flames evenals Roberto Martínez, bondscoach van
de Rode Duivels, tekenden present voor de Tournée Minérale op YouTube,
terwijl tientallen leden van de fanclub de uitdaging aangingen van een
maand zonder alcohol in februari.
 Rode Duivels Mertens, Januzaj en Casteels bliezen bellen op 31 mei,
Werelddag zonder Tabak. Hun voorbeeld werd gevolgd door de fans na de
oefenwedstrijd tegen Portugal op 2 juni.

het Koningin Fabiola Kinderziekenhuis
in Brussel, die al van het begin meedoet
aan Camp Tournesol.
Voor de ouders is het een week om even
op adem te komen en wat meer tijd over te
houden voor de andere kinderen van het
gezin en/of voor zichzelf, wetende dat ze
alle vertrouwen kunnen hebben in het ervaren team, dat de behoeften van elk kind
kent, de noodzakelijke medische zorgen
toedient en alle voorzorgsmaatregelen
neemt. Een gouden team, dat het verdient om – bij dezen – in de bloemetjes
te worden gezet. Bedankt! En tevens bedankt aan iedereen die het kinderkamp
mee mogelijk maakt. Ook aan u, als
donateur! n

Duizendmaal dank!
Als voorlopige klap op de
vuurpijl kwam tijdens Camp
Tournesol een rechtstreekse
Skype-verbinding tot stand met
de Rode Duivels in Moskou. We
bedanken de spelers van onze
Belgische voetbalploeg om tussen alle drukte door de tijd te
nemen voor dit warme en vriendelijke gesprek, en de kinderen
zo’n leuke verrassing te bezorgen.
U kunt de beelden bewonderen
(in het Frans) en de kinderen hun
verraste gezichtjes zien via
www.cancer.be/camptournesol2018
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Levensloopcomité Leuven
naar Scherpenheuvel

Sportkoffer voor zieke kinderen
Kinderen spelen en sporten graag, en het is ook goed
voor ze. Sterker nog: het is voor hun ontwikkeling
essentieel. Specifiek bij kanker zorgt beweging ervoor
dat het lichaam de chemotherapie beter verwerkt en
men na de behandeling fysieke activiteiten sneller
weer oppakt. Maar hoe motiveer je zieke kinderen?
Een kind dat zich niet lekker voelt, heeft immers in
weinig zin en ook spierzwakte of -verkortingen spelen een rol. Op vraag van ouders en de noden van
kinderen kwam de afdeling kinderoncologie van het
UZA met het idee om een ‘sportkoffer’ te organiseren,
gevuld met sportmateriaal voor een twintigtal activiteiten van uiteenlopende intensiteit, die men samen of
tijdens een workshop kan doen. Een initiatief dat de
Stichting graag steunt.

“Een rond bedrag op de teller, is mooi om mee uit te pakken”,
moet het Levensloopcomité Leuven hebben gedacht. Toen de
kaap van 200 000 euro vorig jaar net niet werd gehaald, ontstond het idee om samen naar Scherpenheuvel te wandelen als
het wel zou lukken. En zo geschiedde, nadat in 2018 het fantastische bedrag van 210 708 euro werd ingezameld. 14 leden van
het organisatiecomité trokken op 9 juni de stapschoenen aan.
Om de afstand voor iedereen haalbaar te houden, vertrokken
de enthousiaste wandelaars uit Aarschot voor een tocht van
16 km langs de Demer. Het weer was prachtig, de tussenstop in
Brasserie De Spellehut welkom. Zelfs mascotte ‘Ons Menneke’
was mee. Een gezellige extra voor het comité na zo naar Levensloop te hebben toegewerkt en -geleefd.

Inloophuis Amalou
Afgelopen mei opende in het landelijke Vorsen inloophuis Amalou, ter nagedachtenis
van Anne-Catherine (dochter van Yannick Boes, oud-directeur van brouwerij Alken).
Anne-Catherine verloor twee jaar geleden de strijd tegen borstkanker. Tijdens haar ziekte
formuleerde ze een uitdrukkelijke wens: ze wilde een warme plek creëren waar iedereen
informatie en betekenisvolle ondersteuning kon vinden. De naam Amalou verwijst naar Anne-Catherine en haar zonen
Maxime en Louis. Het inloophuis heeft een fijne zitruimte met een bibliotheek en biedt een waaier van diensten op het gebied
van therapie, coaching en welzijn. Men kan er ook workshops en lessenreeksen volgen. De Stichting biedt het inloophuis
financiële steun om de kosten voor therapie en workshops zo laag mogelijk te houden. www.amalou.be
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Wilt u een inzamelactie organiseren voor Stichting tegen Kanker of het initiatief van iemand anders ondersteunen?
Vous souhaitez récolter des fonds pour
Fondation
contre le Cancer ? Rendez-vous sur http://idonatefor.cancer.be.
Datlakan
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Modegala’s ten voordele
van de Stichting
Vanaf 2019 organiseert Théâtre de la Mode
in verschillende steden een modegala ten
voordele van de Stichting en de oncologische
afdeling van het lokale ziekenhuis. Bezieler
en artistiek directeur van Théâtre de la
Mode is Noël Mylle, bekend in de modewereld voor zijn kunstzinnige producties en
charitatieve organisaties. Een eerste modegala zal doorgaan op zaterdag 2 maart 2019 in Kortrijk Xpo, later in
het najaar volgt op 28 september 2019 een modegala in Flanders Expo.
www.theatredelamode.be

Stichting tegen Kanker schaart zich achter Kindzorgtraject
Kinderen zijn geen mini-volwassenen. Ze hebben, samen met hun gezin, nood aan
een eigen zorgsysteem. Een structureel en kwalitatief vangnet, ongeacht hun zorgbehoefte, -problematiek of de plaats van zorg. In realiteit is dit niet altijd het geval.
Het Visierapport van Kindzorgtraject legt de verschillende knelpunten en bedreigingen voor, én draagt mogelijke oplossingen aan. Stichting tegen Kanker deelt
deze visie en heeft het rapport mee ondertekend. Zo hopen we een breder draagvlak
te helpen creëren. Meer over Kindzorgtraject op www.kindzorgtraject.be. Het
volledige rapport vindt u op www.kindzorgtraject.be/nl/visierapport. U kunt het
rapport via de website ook zelf ondertekenen als organisatie, professional, ouder of
als kind. Voor andere reeds uitgevoerde behoeftenonderzoeken binnen dit thema
zie www.kindzorgtraject.be/nl/publicaties.

Fantastische kuitenbijter als dank aan de teams van
Levensloop Genk
Een tijd terug maakte Frans
Loos, de voorzitter van
Levensloop Genk, de belofte om de Mont Ventoux te
beklimmen als de grens
van 111 teams voor de editie 2017 gehaald zou worden. Met 128 teams werd dit
getal ruim overschreden...
Belofte maakt schuld en dus
trok Frans samen met negen
anderen naar Frankrijk voor
een kuitenbijter van formaat. Vijf toppers zorgden voor de nodige logistieke
ondersteuning, vier anderen gingen samen met Frans de uitdaging aan om de
kale berg te voet te beklimmen. Zoals beloofd aan de teams nam Frans hen in én
met zijn/hun hart mee naar boven! Zijn manier om een dikke dank u te zeggen
aan alle teams.

Infodag Actief leven met of
na borstkanker
Op 17 november houdt Borstkanker
Vlaanderen met de steun van Stichting tegen Kanker een infodag over
een actief leven met en na borstkanker.
Afspraak om 9 uur aan Campus Drie
Eiken, Universiteitsplein 1, Antwerpen
(Wilrijk). Programma en inschrijvingen:
www.borstkanker-vlaanderen.be/
inschrijven-infodag.

Hartverwarmende
steunkussens voor
borstkankerpatiënten
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker
in ons land, maar gelukkig
ook de meest geneesbare. Dit
neemt jammer genoeg niet
weg dat borstkankerpatiënten last hebben van de directe
gevolgen van hun ziekte, en
van kwaaltjes na een ingreep.
Borstverpleegkundige
Kim
Fransen, van het AZ Monica,
kwam op het idee om hartvormige kussens te maken
voor borstkankerpatiënten. De
vorm van het kussen maakt
niet alleen een comfortabele
houding mogelijk, maar zorgt
ook voor een betere ondersteuning van de geopereerde borst
en oksel. Leerlingen van de
provinciale school AvAnt, campus Rivierenhof, creëren de
vrolijke kussens nu als onderdeel van hun opleiding ‘Mode
en realisatie’. Dankzij de steun
van de Stichting kunnen die
gratis worden gemaakt en uitgedeeld. De patiënten zijn heel
blij met het geschenk.
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GROTE
HERFSTTOMBOLA
ten voordele van de strijd tegen kanker
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waarde ca. € 4.000

VW UP!
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SONY TV
waarde ca. € 1.000

Foto’s niet bindend

waarde ca. € 2.600

Neem online deel op www.kanker.be/tombola
Deelnemen kan tot 26 oktober 2018 - Trekking 15 november 2018

De 500 prijzen worden u aangeboden door ondermeer deze gulle sponsors:

Bent u als onderneming bereid onze strijd tegen kanker te steunen door prijzen beschikbaar te stellen?
Contacteer dan Brigitte Demunter op 02 743 37 17 of BDemunter@stichtingtegenkanker.be
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