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EDITO

Oog in oog met kanker,
verandert hoop in overwinning!
Dag in dag uit doet Stichting tegen Kanker er alles aan om een verscheidenheid
aan projecten ten voordele van mensen met kanker te financieren en
ondersteunen. Beetje bij beetje boeken we – altijd vastberaden – vooruitgang
in de strijd tegen de ziekte: wetenschappelijk onderzoek verbetert behandelingen,
er zijn steeds meer initiatieven die zieken en hun naasten ondersteunen, en
screening en preventie worden geleidelijk aan in de praktijk gebracht.
Stichting tegen Kanker speelt in al deze domeinen een belangrijke rol, in alle
transparantie en onafhankelijkheid. Hiervan vindt u in dit nummer tal van voorbeelden. Om een algemeen beeld te krijgen van al onze acties nodig ik u uit om ons
Jaarverslag 2018 te lezen. Op pagina 22 en 23 van dit nummer vindt u een beknopt
overzicht.
Dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs was 2018 een uitzonderlijk jaar, waarin we bijna 37 miljoen euro aan donaties in ontvangst mochten nemen. Hiervan
ging een recordbedrag naar de financiering van wetenschappelijk kankeronderzoek. We selecteerden verschillende nieuwe projecten en kenden postdoctorale
mandaten toe aan arts-onderzoekers (zie pagina 7 t/m 9), waardoor zij de helft van
hun tijd kunnen besteden aan de voortzetting van hun onderzoek.
Onder de vele projectfinancieringen, wat wij ‘Grants’ noemen, vergeten we de
levenskwaliteit van patiënten niet. Zo kenden de Social Grants, Beauty Grants en
Levensloop Grants opnieuw erg veel succes. Al deze projecten komen rechtstreeks
ten goede aan kankerpatiënten.
Kortom: dankzij onderzoek, sociale projecten en preventie slagen we erin om –
stap voor stap – de hoop om uiteindelijk kanker te verslaan, om te zetten in
overwinning. Dit is onze rode draad voor de komende jaren, zoals u kunt afleiden
uit de titel van dit edito. Bedankt om samen met ons deze mooie uitdaging
aan te gaan!

Dr. Didier Vander Steichel
Algemeen directeur
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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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HANDELEN

30 jaar strijd tegen tabak

Onze inspanningen lonen!
Waarom Stichting tegen Kanker zo hard strijdt
tegen roken? Het antwoord op die vraag is evident!
Wereldwijd sterven er jaarlijks 7 miljoen mensen
aan de gevolgen van roken. Tabak is verantwoordelijk voor 30% van de sterfgevallen door kanker.
In België rookt 1 op 5 personen. En zien roken,
zet kinderen en jongeren aan om te roken. Precies
daarom ijveren we voor ‘Generatie Rookvrij’,
helpen we rokers om te stoppen en lobbyen we
al 30 jaar tegen tabak.
Tekst: Suzanne Gabriels & Sandra Gyles

A

l in 1950 wees de Britse epidemioloog Sir Richard Doll
op het verband tussen roken en longkanker. Verdere
onderzoeken toonden de vele gezondheidsvoordelen
aan van stoppen met roken. Toch zou het nog tot 1976 duren
voor het eerste rookverbod in ons land er kwam. Eerst in
bussen, goed tien jaar later in openbare plaatsen, nog eens
tien jaar later in vliegtuigen en in de jaren 2000 sneller
opgevolgd door treinen, de werkplek, scholen, restaurants
en cafés.

15 jaar Tabakstop
Stoppen met roken, is mogelijk, en de slaagkans is groter
mét hulp! Daarvan zijn de resultaten van Tabakstop –
de gratis dienst van Stichting tegen Kanker, met steun
van de overheid – het bewijs. In 2018 alleen al beantwoordde Tabakstop 10 873 oproepen en 1594 e-mails,
downloadden 7249 mensen onze nieuwe Tabakstopapp en vonden er 7438 coachingsgesprekken plaats.
Van de deelnemers die minstens twee gesprekken
hadden, was 22% na één jaar nog steeds volledig rookvrij. Dit is een opmerkelijk succespercentage, wanneer
men beseft dat zonder hulp de slaagkans slechts 3 à 4%
bedraagt. Meer weten? www.tabakstop.be
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“Rookvrĳ is de nieuwe norm.”
Rookverboden en antitabaksmaatregelen komen er uiteraard niet vanzelf. Het is al vele decennia een getouwtrek
tussen de machtige tabaksindustrie en hun lobbymachines enerzijds, en gezondheidsorganisaties, antitabaksallianties en sleutelpersonen binnen de overheden
anderzijds. Een werk van lange adem, dat Stichting
tegen Kanker mee probeert te versnellen.

Van richtlijn tot maatregel
Een krachtig beleid is noodzakelijk om de tabaksepidemie aan te pakken. De laatste minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, heeft sinds 2016 enkele
belangrijke stappen gezet: het omzetten van nieuwe
Europese richtlijnen over tabaksproducten in Belgische
wetgeving, hogere accijnzen, meer controles… Als reactie op enkele van deze maatregelen heeft de tabaksindustrie hard gevochten. Maar Stichting tegen Kanker
gaf niet op. We publiceerden verpletterende cijfers over
roken, persberichten en opiniestukken. Schreven open
brieven en argumentatienota’s naar ministers, volksvertegenwoordigers en studiediensten van politieke
partijen. En dat alles niet zonder resultaat! Recent, en
ondanks een regering van lopende zaken, keurde het
federale parlement een aantal nieuwe maatregelen
goed: het verbod om tabaksproducten te verkopen aan
jongeren onder de 18 jaar én een rookverbod in de auto
wanneer er minderjarigen in zitten.

Nog een mijlpaal: neutrale pakjes!
In mei 2019 haalden we, op de valreep voor de verkiezingen, met z’n allen nog eens opgelucht adem: het KB over
de invoering van neutrale verpakkingen voor roltabak en
sigaretten werd toen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dat is bijna tien jaar nadat een studie van

Universiteit Antwerpen uitgevoerd op verzoek van
Stichting tegen Kanker duidelijk aantoonde dat neutrale
pakjes veel minder aantrekkelijk zijn voor jongeren dan
de ‘klassieke’ variant.
Voorlopig worden rookwaren nog in kleurrijke verpakkingen met waarschuwende teksten verkocht, maar
vanaf 1 januari 2020 zien we de neutrale pakjes verschijnen. Een mijlpaal, waarin Stichting tegen Kanker
een belangrijke rol heeft gespeeld! Elke verpakking
krijgt dezelfde onaantrekkelijke groenbruine kleur.
Enkel het merk, het type en de hoeveelheid van het product mogen worden vermeld, in hetzelfde standaard lettertype. De gezondheidswaarschuwing blijft verplicht.
Voor kleinhandelaars is er een overgangsperiode. Vanaf
1 januari 2021 behoren de huidige pakjes definitief tot
het verleden.

Meer werk aan de winkel
Het gevecht tegen tabak lijkt nog steeds op een strijd
van David tegen Goliath, maar maatregel na maatregel
winnen we terrein. Wat niet wil zeggen dat we na de
zich opstapelende successen – zoals het rookverbod in de
horeca, de evolutie van de gezondheidswaarschuwingen,
het nummer van Tabakstop op alle pakjes én nu dus de
neutrale sigarettenpakjes – op onze lauweren mogen
rusten. Onze volgende grote pijler is Generatie Rookvrij,
een gezamenlijk initiatief van Stichting tegen Kanker
en Kom op tegen Kanker, dat snel de steun kreeg van
verschillende andere organisaties. Samen vormen we de
Alliantie voor een Rookvrije Samenleving en intensifieren we de strijd. Onze doelstelling is ambitieus: ervoor
zorgen dat alle kinderen geboren vanaf 2019 nooit zullen
beginnen met roken en deel uitmaken van de eerste van
vele rookvrije generaties. ■

Financiële instellingen partner van
de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving
AXA Belgium, BNP Paribas Fortis en KBC zijn de eerste financiële instellingen in België die
het Charter van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving mee hebben ondertekend.
De drie instellingen engageren zich om mee werk te maken van een eerste rookvrije generatie.
Door hun investeringsfondsen tabaksvrij te maken, nemen de financiële instellingen klaar en
duidelijk afstand van de tabaksindustrie. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving
verwelkomt dit voorbeeldig initiatief en nodigt andere financiële instellingen uit om dit
voorbeeld met een hoge ethische meerwaarde te volgen.
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Portret van twee arts-onderzoekers

“De postdoctorale mandaten:
een springplank om onderzoek
te doen vooruitgaan!”
De postdoctorale mandaten toegekend door Stichting tegen Kanker zijn bedoeld als financiële steun voor artsen met een doctoraatstitel die binnen een universitair milieu werken. Het doel ervan is dat ze hierdoor naast
hun klassieke medische activiteiten aan research kunnen doen. De mandaten zijn een echte springplank om
onderzoek te doen vooruitgaan. Daarvan zijn de resultaten van afgelopen jaar het bewijs. Hier een portret van
twee van de vijf laureaten van 2018.
Tekst: Sandra Gyles / Philippe Van der Avoort

I

n 2014 lanceerde Stichting tegen Kanker voor het eerst de
nieuwe formule van postdoctorale mandaten, naast de
bestaande Wetenschappelijke Grants die reeds decennia
bestaan. De mandaten bieden clinici (artsen die hun
klinische activiteit uitoefenen binnen een academische
structuur, vaak universitaire ziekenhuizen) de mogelijkheid
om de helft van hun tijd te besteden aan onderzoek. Dit is
belangrijk, aangezien arts-onderzoekers een cruciale schakel zijn tussen het bed van de patiënt en het laboratorium.

De eerste ervaring in 2014 was zo’n succes, dat Stichting
tegen Kanker in 2017 besloot om vanaf 2018 jaarlijks
nieuwe klinische mandaten toe te kennen. De vijf laureaten van 2018 delen een enveloppe van 1 260 000 euro.
We vroegen twee van hen – dr. Johnny Duerinck en
dr. Alessandra Camboni – om een stand van zaken,
één jaar na de toekenning van hun mandaat.

delingen – erg somber. We spreken over een gemiddelde
overleving van ongeveer anderhalf jaar. Bij herval is er
tot nu toe geen enkele behandeling die de overleving aantoonbaar gunstig beïnvloedt. Ons doel is de effectiviteit
van een aantal innovatieve behandelingen evalueren bij
patiënten met dit type tumor.”

“Na herval van glioblastoma
zijn experimentele
behandelingen
de enige uitweg.”

Een betere behandeling
voor kwaadaardige
hersenturmoren
Dr. Johnny Duerinck
Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ)
Onderzoeksproject: immunotherapie en anti-anglogenese bij patiënten met een recidief glioblastoom
Tot op vandaag ziet de prognose voor patiënten met
kwaadaardige hersentumoren er na herval somber
uit. Al sinds het begin van zijn opleiding is dr. Johnny
Duerinck vastbesloten daar verandering in te brengen.
In kader van het mandaat van Stichting tegen Kanker
concentreert hij zich op betere behandelingen en levensverlenging van patiënten na herval van glioblastoma.
Dr. Johnny Duerinck: “Glioblastoom is een extreem
agressieve hersentumor. De overlevingsprognose is –
zelfs met een combinatie van de beste huidige behan6 | WWW.KANKER.BE
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Een wereldprimeur
Recent en voor het eerst werd immuuntherapie bij
glioblastoompatiënten rechtstreeks in de hersenen geinjecteerd. Dr. Duerinck: “Het doel van deze klinische
trial (een fase I-studie bij patiënten met een recidief
glioblastoom dat nog in aanmerking komt voor heelkunde), is de haalbaarheid en veiligheid nagaan van
een experimentele combinatiebehandeling. Die bestaat
uit het injecteren van immuuntherapie in de hersenen
na chirurgische verwijdering van de tumor, gevolgd
door tweewekelijkse intraveneuze toediening.”
De eerste resultaten lijken bemoedigend, wat maakt
dat het team meer patiënten kan behandelen. Ook is
een tweede studiearm geopend voor patiënten (momenteel 7) wiens tumor na herval niet meer in aanmerking
komt voor een operatie. “Met als blijvende voorwaarde
dat ze geen of slechts een minimale dosis corticoïden
gebruiken, omdat dit een onderdrukkend effect heeft
op het immuunsysteem.”

Een aanval op verschillende fronten
“Naar de toekomst toe willen we het immuunsysteem
nog meer stimuleren om actief te worden tegen de
tumor. Om dit te doen, zullen we gebruikmaken van
dendritische celtherapie (een vorm van immuuntherapie)
en oncolytische virussen (die kankercellen herkennen
en helpen vernietigen). In een tweede fase hopen we de
studie uit te breiden, om meer patiënten te betrekken.
Dankzij het mandaat van Stichting tegen Kanker kan
ik mij veel meer op het klinisch onderzoek en het testen
van nieuwe behandelingen in de neuro-oncologie concentreren. Als arts vind ik het ook zeer belangrijk dat ik
patiënten een therapeutische optie kan aanbieden wanneer er geen standaardbehandelingen meer voorhanden
zijn, zoals vaak het geval is bij personen met een recidief
glioblastoom.”

Wat is een klinische studie?
Een klinische studie is een onderzoek uitgevoerd

De vruchtbaarheid
na kanker herstellen
Dr. Alessandra Camboni
Université catholique de Louvain (UCL)
Onderzoeksproject: behoud van vruchtbaarheid
bij vrouwelijke kankerpatiënten
Een behandeling tegen kanker kan een leven redden,
maar een patiënt ook onvruchtbaar maken. Tegenwoordig is het proberen behouden van de vruchtbaarheid een
integraal onderdeel van de kankerzorg. In kader van het
mandaat van Stichting tegen Kanker zet dr. Alessandra
Camboni samen met haar team haar onderzoek voort
naar de ontwikkeling van een kunstmatige eierstok om
de vruchtbaarheid na kanker te herstellen.

“Het enige
alternatief lijkt...
een artificiële eierstok.”

in samenwerking met vrijwillige patiënten om
een nieuwe medische techniek of een nieuwe
behandeling te evalueren. Voor meer informatie: bestel of download de gratis brochure van
Stichting tegen Kanker ‘Klinische proeven in de
oncologie’ via www.kanker.be/publicaties.

Dr. Alessandra Camboni: “Chemo en radiotherapie
vernietigen kankercellen, maar beschadigen ook gezond
weefsel. In de eierstokken kunnen ze de productie van eicellen definitief compromitteren, met onvruchtbaarheid
als gevolg. Veel jonge vrouwen met kanker laten
daarom voorafgaand aan hun behandeling ovariumweefselfragmenten invriezen, om het na herstel opnieuw
te laten inplanten.
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VINDEN
Hierdoor zijn er tot nu toe wereldwijd meer dan 130 kinderen geboren, maar de techniek is niet zonder risico’s.
Bij sommige kankers, zoals leukemie, kan het zijn dat
de verwijderde eierstokken kwaadaardige cellen bevatten, waardoor de ziekte zich na de inplanting mogelijk
opnieuw in het vrouwenlichaam verspreidt.”

De eerste belangrijke
ke stappen zijn gezet
Het enige alternatief
ef lijkt… een artificiële eierstok.
mboni: “Om die te kunnen maken,
Dr. Alessandra Camboni:
isoleerden we eerstt alle cellen waaruit het eierstokwd en ontdeden we deze van evenweefsel is opgebouwd
nkercellen. Vervolgens maakten we
tuele verborgen kankercellen.
het ovariumweefsell kunstmatig na. Afgelopen onderzoeksjaar groeiden we in vitro (in het laboratorium) de
troma genoemd, die de follikels in
matrixcellen, ook stroma
en. We hebben aangetoond dat het
de eierstok omgeven.
itro celdifferentiatieprocessen na te
mogelijk is om in vitro
st gestimuleerd, zijn deze stromale
bootsen. Indien juist
cellen mogelijk in staat om de rijping van follikels te
it is erg belangrijk omdat de follibewerkstelligen. Dit
nnen worden ingeplant. Ze hebben
kels niet alleen kunnen
euning nodig om goed te groeien en
specifieke ondersteuning
eicellen te kunnen produceren. Die kunnen de eierstok
evrucht te worden.”
dan verlaten om bevrucht

Een experimentele aanpak
In de huidige onderzoeksfase is de benadering nog
experimenteel. “Voordat we kunnen overgaan tot klinische studies bij vrouwelijke patiënten zijn er nog vele
tests nodig om de veiligheid van deze techniek te bewijzen”, verklaart dr. Alessandra Camboni. “Momenteel
bevinden we ons in de preklinische fase van
het onderzoek. Het duurt nog meerdere jaren
voordat we kunnen overgaan op klinische
trials. Dankzij de vrijwillige medewerking
van verschillende patiëntes van de Cliniques
universitaires Saint-Luc hebben we het geluk
dat we reeds met menselijk ovariumweefsel
kunnen werken. Hierdoor kunnen we sneller,
grotere stappen maken binnen
ons onderzoek.” ■

Laureaten postdoctorale mandaten 2019 bekend!
In 2019 lanceerde Stichting tegen Kanker haar nieuwe oproep voor
klinische mandaten. In juni selecteerde onze Wetenschappelijke raad
vier laureaten, namelijk Sébastien Anguille (UZ Antwerpen),
Marie-Madeleine Dolmans (Cliniques universitaires Saint-Luc),
Violaine Havelange (Cliniques universitaires Saint-Luc) en
Mieke Bockstal (Cliniques universitaires Saint-Luc).

© Francois de Ribaucourt

Deze laureaten zullen hun onderzoeksproject
de komende vijf jaar verder ontwikkelen.
We houden u op de hoogte
van hun onderzoeksresultaten.
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ZWEEDSE PUZZEL

RECEPT

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.
KEUKENLEPEL

OOSTERS
WINKELTJE

KRULLIGE
STIJL

ALCOHOLISCHE DRANK

CHINESE
DEEGWAAR

PRIKKELBAAR

HET SPIJT ME

STRAND BIJ
VENETIË

TROPISCHE
VOGEL

3

Appelsorbet

GORDIJNROEDE

9
LIEFKOZING
V.E. HOND

GERECHT

ONOPHOUDELIJK

DUITSE
KEIZER

Ingrediënten voor
4 personen
11
BEVEL

VROUWENVERBLIJF

SLAAN
WATER IN
FRIESLAND

WONDERLIJK
PERSOON

OMHOOGLOPENDE WEG

SCHRIJFVLOEISTOF

8
HOGER
ONDERWIJS

Bereidingswijze

UITROEP

2

4 Granny Smith-appels
250 ml water
250 g suiker
Sap van een halve limoen

ITAL. EILAND
DOPHEIDE

RUSSISCH
GEBERGTE

13

VLAKTEMAAT

VRUCHT
GUITIG
IGLO

14

OVEREENKOMSTIG MET

NED.
GRAFICUS
MUGGENLARVE

15

RUIMTELIJK
KLINKEND

ZANGNOOT

HARE
KONINKLIJKE
HOOGHEID OPENING ACHTER I.D. MOND

PROMOVENDUS

5
HEMELBROOD

BESLISSENDE
WEDSTR.

DOORGAANS

6

WERELDVOETBALBOND

GEBREK
KEUKENGEREI

GEPIEKER

12

1

WORP
VOORNEMEN

NATUURGEBIED

4

HEMELRUIM

INSECTENETER

NIET
PARKEREN

PLAATS OP
DE VELUWE

PALING

10
DEEL VAN
DE WEEK

LANGZAAM
(MUZ.)

OP DE
WIJZE VAN

LOOPSTOK

Doe het mengsel in een
ijsmachine of leg het op
een schotel en plaats in de
diepvries. Roer regelmatig,
tot de sorbet volledig is
bevroren. Dit recept kan
de avond voordien worden
bereid.

Smakelijk

GREENWICHTIJD

7

Meng water en suiker, en
laat enkele minuten koken. Was de appels en doe
ze door de centrifuge. Voeg
het sap van de limoen toe
aan het appelsap. Heeft u
geen centrifuge, dan kunt
u appelsap maken door
de appels te schillen, te
mixen en de puree vervolgens door een trechtervormige zeef te duwen. Voeg
het appelsap toe aan het
suikerwatermengsel.

16
GENOEG
HEBBEN VAN

17

fysieke activiteit
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Hint:

Een van de belangrijkste missies van
Stichting tegen Kanker is het steunen van...
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Grants Fysieke Activiteit
Een bewegingsprogramma is belangrijk voor
mensen met en na kanker. Dat weten we uit ervaring
en tonen meerdere wetenschappelijk publicaties aan.
Het aanbod verschilt echter per regio en het aantal
deelnemers blijft laag. Daarom besloot Stichting
tegen Kanker een verschil te helpen maken ,
door initiatieven te financieren die programma’s
voor fysieke activiteit geïntegreerd in het zorgtraject
creëren of uitbreiden.
Tekst: Sophie Adam

O

p 1 oktober 2018 lanceerde Stichting tegen Kanker een
uitzonderlijke projectoproep voor in totaal 1,7 miljoen
euro, om initiatieven te financieren die fysieke activiteit promoten, bewegingsprogramma’s toegankelijker
maken en van fysieke activiteit een standaard aanvullende
behandeling maken.
Net zoals bij elke andere door Stichting tegen Kanker
gefinancierde projectoproep maakte een onafhankelijke
jury, bestaande uit gezondheidsprofessionals, een selectie
en kozen zij de projecten die het best beantwoordden
aan de vooropgestelde criteria, waaronder het potentieel
aantal deelnemers, de kwaliteit en veiligheid van het project, en de duurzaamheid ervan. De gevraagde bedragen
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van Stichting tegen Kanker
schommelden tussen de 10 000 en 100 000 euro. In de
lente van 2019 werden een dertigtal initiatieven, verspreid over heel België, weerhouden. Deze worden sinds
eind juni 2019 gefinancierd.

Een sportieve ceremonie, in het teken van beweging!
Tijdens de ceremonie van de Grants Fysieke Activiteit,
sportief gepresenteerd door Ruben Van Gucht (VRT) en
Rodrigo Beenkens (RTB), kregen verschillende sprekers
de gelegenheid om hun kennis en ervaringen te delen.
Daarna wachtte de aanwezigen nog een verrassing: een
geïmproviseerde bewegingssessie onder leiding van een
professionele coach, kwestie theorie om te zetten in praktijk. Bewegen is immers goed voor iedereen, wat tijdens

deze sessie andermaal werd aangetoond. De laureaten,
afkomstig uit ons hele land, werden één voor één op het
podium geroepen en ontvingen een welverdiend applaus.
Professor Eric Van Cutsem, voorzitter van Stichting
tegen Kanker, benadrukte het belang van de Grants:
“Fysieke activiteit is cruciaal, om terug in conditie te
geraken en voor de sociale re-integratie. Dit past ook
binnen de missies van Stichting tegen Kanker. Want om
de uitkomst van de behandeling te verbeteren, focussen
we niet alleen op de vooruitgang in onderzoek, maar ook
op revalidatie als een van de belangrijke aspecten binnen
het zorgtraject. De patiënt staat centraal en daar doen we
als Stichting tegen Kanker alles voor.”
SAMEN TEGEN KANKER | SEPTEMBER 2019 | 11
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De Grants laten Stichting tegen Kanker toe om te praten
over het belang van fysieke activiteit. En om de initiatieven en activiteiten in de spotlight te zetten van mensen
die hier evenzeer van overtuigd zijn en die patiënten
helpen via fysieke coaching.

belangrijke informatie over preventie moeten overbrengen.
Rodrigo beloofde zelfs om gebruik te proberen maken van
zijn zendtijd tijdens de Tour de France om toeschouwers
te informeren: “Er is ruimte om over iets anders te praten
dan fietsen, iets anders dan sporten, om een belangrijke
boodschap over te brengen. Ik hoop dat ik eraan toekom!”

Inspirerende boodschappen en getuigenissen
Rodrigo Beenkens maakt zich zorgen over kanker, te
meer na het verlies van verschillende dierbaren. Hij
constateert dat mensen nog steeds onvoldoende zijn
geïnformeerd of zelfs misgeïnformeerd. Men moet het
bewustzijn over de ziekte dus vergroten en er meer over
praten. Volgens hem zijn journalisten – en eigenlijk iedereen in de publieke dienstverlening – boodschappers, die

Tijdens de avond kregen de aanwezigen ook de zeer
inspirerende getuigenis van Arnaud van Schevensteen
te horen. Op tienjarige leeftijd kreeg Arnaud de diagnose
botkanker, uitgezaaid naar de longen. Nog voor zijn pubertijd moest hij zijn linkerbeen laten amputeren, en zware
chemotherapie en longchirurgie ondergaan. Dankzij de
vooruitgang van de geneeskunde is hij nooit hervallen.
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Als kind wilde hij uiteraard zo snel mogelijk weer ‘kind’
zijn, een normaal leven leiden, naar school gaan, spelen
en voetballen... Sport was na zijn ziekte fundamenteel.
“Ik had het geluk om enkele mensen te ontmoeten die me
hielpen om mijn passies te volgen: de autosport en later de
bergen. Ik was de eerste man met één been die de top van
de Kilimanjaro bereikte. Ik beklom ook de Mont Blanc en
de Matterhorn. Ik nam deel aan de Paralympische Spelen
van Lillehammer. Stuk voor stuk fantastische ervaringen,
die me enorm veel voldoening gaven. Sport is voor mij een
vector en een pilaar geweest, ook omdat ik daardoor een
fysiek en mentaal evenwicht heb teruggevonden.”

Een betere levenskwaliteit voor meer patiënten
Professor Didier Maquet, jurylid, professor aan de
universiteit van Luik, en coördinator van het revalidatiecentrum in het Universitair Ziekenhuis van Luik, vond
het essentieel om deel uit te maken van de jury voor de
Grants Fysieke Activiteit en Stichting tegen Kanker
hierin bij te staan. Fysieke activiteit verhoogt ontegensprekelijk de genezingskansen, omdat beweging impact
heeft op fysiek niveau (verbetering van de conditie, spierfunctie en flexibiliteit), op de symptomen (minder vermoeidheid, pijn en misselijkheid) en op mentaal niveau
(minder angst, stress en depressieve gevoelens, en meer
enthousiasme en een beter algeheel welzijn). “Kortom:
een betere levenskwaliteit van de patiënt.”

Twee projectvoorbeelden
UZ Gent / TACTIC-project
(Tailored ACTivity during
and after treatment in Cancer patients)
Opgestart in juni 2019
Nationale en internationale richtlijnen rond fysieke activiteit bestaan, maar ze zijn te algemeen.
Voor mensen met kanker moet men rekening houden met het type behandeling en het stadium van
de ziekte, om de kloof met de realiteit te overbruggen. Tevens erkennen zorgverleners dat zij over
onvoldoende kennis beschikken over de richtlijnen
en de praktische toepassing ervan.
Daarom heeft het TACTIC-project twee doelstellingen. Ten eerste duidelijke richtlijnen ontwikkelen rond fysieke activiteit afgestemd op het type
kanker, de behandeling en de verschillende stadia
van de ziekte. Op deze manier kunnen zorgverleners een individuele aanpak bieden. En ten tweede
patiënten helpen om hun eigen bewegingsprogramma te kiezen en coördinatoren aan te stellen
in de deelnemende ziekenhuizen.

Eupen / Project Mensch & Gesundheit
(Mens & Gezondheid)
Opgestart in september 2019
Als onderdeel van hun Mensch & Gesundheitprogramma organiseert de vereniging Die Eiche
VoG verschillende preventiecursussen om het
publiek te sensibiliseren en patiënten te begeleiden
in hun strijd tegen de ziekte. Dankzij de steun van
Stichting tegen Kanker is er een bewegingsprogramma aan toegevoegd voor kankerpatiënten,
om hen te helpen re-integreren in een actief leven
en hen vanaf het moment van de diagnose bij te
staan.

Dr. Anne Boucquiau, woordvoerster van Stichting tegen
Kanker, herinnerde de aanwezigen eraan dat Stichting
tegen Kanker tien jaar geleden een pionier was, toen ze
het Rekanto-project opzette met hetzelfde doel: de zorg
van patiënten tijdens en na de ziekte verbeteren, dankzij
fysieke activiteit. Duizenden zieken maakten hier gebruik van, maar het was niet voldoende. “Er zijn 67 000
nieuwe gevallen van kanker per jaar. Met de Grants wil
Stichting tegen Kanker fysieke activiteit een prominente
plaats geven als aanvullende behandeling, waarvan meer
dan 50 000 patiënten, gedurende een periode van vier à
vijf jaar, kunnen profiteren.” ■

Op basis van een eenvoudige verwijzing van hun
oncoloog krijgen patiënten 50% korting op cursussen, aangepast aan hun situatie. Het project,
uitgevoerd in samenwerking met het St. Nikolaus
Ziekenhuis, biedt patiënten ondersteuning vanaf het
begin van hun zorgtraject en als onderdeel van een
integraal concept, rekening houdend met hun fysieke en mentale conditie, en hun sociale omgeving.

On
Ontdek
O
alle 30 projecten op:
w
ww
www.kanker.be/nieuws/socialgrants .
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ALEZI, het kwaliteitslabel voor
coaching bij kanker & werk
Stichting tegen Kanker en de Majin Foundation besloten om de opleiding van coaches rond ‘kanker en werk’
samen te organiseren en een kwaliteitslabel te creëren voor dit zeer specifieke werkdomein. Hier het waarom
en hoe van deze nieuwe uitdaging.
Tekst: Sandra Gyles & Brecht Gunst

D

oorgaan met werken ondanks de ziekte of het werk
zo snel mogelijk hervatten na de behandeling is
belangrijk. Voor veel mensen is het zelfs essentieel.
Werken maakt deel uit van het ‘normale’ leven en we weten
allemaal hoe kanker alle ‘normaliteit’ overhoopgooit. De
ziekte en de behandeling geven de patiënt de indruk dat hij
niets meer onder controle heeft. Hij heeft geen keuze: men
moet op het behandelteam vertrouwen en de regels van het
ziekenhuis naleven. Het is een kwestie van leven of dood.
Kunnen blijven werken (ook als is het deeltijds of aangepast
werk) of na kanker snel terug aan de slag kunnen gaan,
geeft veel mensen het gevoel dat ze de controle behouden of
de touwtjes – toch deels – weer in eigen handen hebben. Dit
is belangrijk, maar vaak makkelijker gezegd dan gedaan...

Re-integratie
“Wetende dat kanker steeds vaker professioneel actieve
mensen treft, de overlevingskansen toenemen en de arbeidsmarkt kampt met een tekort aan talenten, lijkt het
vanzelfsprekend dat men er alles aan doet om mensen
aan het werk te houden of na de ziekte zo snel mogelijk
weer te re-integreren”, vertelt Brecht Gunst, projectcoördinator bij Stichting tegen Kanker. “Gelukkig evolueert
een en ander. Sinds enkele jaren zet de overheid volop
in op re-activatie en re-integratie. Werkgevers moeten
tegenwoordig een doeltreffend re-integratieplan uitwerken – hoewel het niet altijd eenvoudig is om rekening te
houden met specifieke gevallen. Wat betreft loopbaanbegeleiding ligt de focus op heroriëntering en coaching.

En er zijn verschillende initiatieven genomen om chronisch zieke mensen of kankerpatiënten de weg naar
werk te helpen terugvinden.”

Bij wie kan men aankloppen?
De patiënt weet echter niet altijd bij wie hij voor informatie en hulp terechtkan. Terwijl het belangrijk is om zijn
rechten te kennen, zich bewust te zijn van de mogelijkheden, te weten hoe men moet reageren als de situatie
erger of beter wordt, op problemen te kunnen anticiperen
en struikelblokken om te zetten in stapstenen. Hetzelfde
geldt voor werkgevers en collega’s, met bijkomend de
noodzaak om stigmatisering van de zieke te voorkomen.
Een coach kan mensen hierbij de nodige houvast geven.
Maar bij wie kan men terecht? Hoe vind je een coach die
kwalitatief goed werk levert en voldoende bekend is met
de leefwereld van mensen met kanker én het wettelijke
kader en sociale voorzieningen voor langdurig zieken?
‘Coach’ is geen erkend beroep, iedereen mag zich coach
noemen in om het even wat, ook bij kanker. Brecht
Gunst: “Verschillende coaches met veel ervaring in het
begeleiden van mensen met kanker namen contact op
met Stichting tegen Kanker en de Majin Foundation om
hieraan iets te doen. Beide Stichtingen besloten de krachten te bundelen en op zoek te gaan naar een concrete en
werkbare oplossing. Hieruit ontstond het project ALEZI:
de creatie van een kwaliteitslabel en een netwerk voor
coaches gespecialiseerd in werkvoortzetting of werkhervatting tijdens en na kanker.”
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ALEZI-coaching, aan het werk met of na kanker

Uitbouwen van een duurzame oplossing

De doelstelling van het pilootproject is een Belgisch
netwerk ontwikkelen van gemakkelijk herkenbare en
vindbare coaches, waarvan de kwaliteit wordt erkend na
een gestandaardiseerde opleiding. “Samen met organisaties en professionals die op dit vlak de nodige expertise
hebben en opleidingen bieden, hebben we een geïntegreerd opleidingstraject ontwikkeld. De coaches die de
opleiding volgen, hebben na
voltooiing een basiskennis over
kanker, de leefwereld en emotionele beleving van betrokkenen,
en over de wetgeving rond ziekte
en werk. Het certificaat van
ALEZI-coach waarborgt dus dat
de coach is opgeleid om mensen met kanker persoonlijk
terug naar werk te begeleiden of hen kan helpen om
tijdens de behandeling aan het werk te blijven. Tegelijk
kunnen ze ook oplossingen aanreiken aan de betrokken
werkgevers, ondernemingen en organisaties.”

Tijdens deze pilootfase van het project namen The Majin
Foundation en Stichting tegen Kanker het initiatief om
de opleiding te organiseren en te financieren, met de
steun van verschillende sponsors. Bovendien worden
verschillende wegen onderzocht om het project zelfvoorzienend te maken en te integreren in het huidige aanbod
van ondersteuningsmaatregelen. “In een tweede fase
willen we de ontwikkeling van
dit initiatief voortzetten door het
onafhankelijk te maken en te
doen functioneren zonder de financiële steun van de twee Stichtingen of hun partners. Dit is een
essentiële voorwaarde opdat het
coachen van ‘kanker en werk’ in de toekomst integraal
deel uitmaakt van de ondersteuning van kankerpatiënten, evenals van bedrijven en organisaties die het talent
van al hun medewerkers nodig hebben, ziek of gezond.”

“Iedereen mag zich coach
noemen in om het even
wat, ook bij kanker.”

Eerste groep gecertificeerde coaches

ww
www.kanker.be/werk

De eerste groep van 11 Nederlandstalige coaches ontving
ondertussen het certificaat. In oktober start de opleiding
voor Franstalige coaches. “Die eerste groep van Nederlandstalige coaches gaat nu aan de slag”, glundert Brecht
Gunst. “Als onderdeel van het pilootproject zullen we de
eerste coachingstrajecten van nabij volgen, om te kijken
of de opleiding en het kwaliteitslabel het gewenste resultaat opleveren en of we ergens nog iets moeten bijsturen.
De opleiding wordt in 2020 herhaald om meer coaches te
trainen in kader van dit proefproject. Dit vergt uiteraard
tijd, onder andere omdat we rekening moeten houden
met de geografische spreiding, zodat meer patiënten
geholpen kunnen worden zonder te ver te reizen.”

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze partners:
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Ondernemingen in de bres
Vele ondernemingen engageren zich al jaren voor de strijd tegen kanker. Ze organiseren tal van acties om geld
in te zamelen en hun medewerkers of klanten te informeren over de ziekte en het belangrijke werk van
Stichting tegen Kanker. We zetten graag enkele projecten in de kijker.
Tekst: Brigitte Demunter

Crelan Foundation tegen kanker
De Crelan Foundation koos er voor het tweede jaar op rij voor om
teams te mobiliseren voor sportieve uitdagingen en tegelijkertijd de
strijd tegen kanker te steunen. Een mooie combinatie! Meer dan
150 lopers schreven zich in voor de 20 km door Brussel. De regen kon
de pret niet bederven. Zeer herkenbaar in T-shirts in de kleuren van
Crelan en Stichting tegen Kanker trokken ze ten strijde. Een deel
van de Borlée-familie kwam hen zelfs aanmoedigen
en dat gaf hen vleugels! Blijkbaar weten ze bij Crelan
ook dat rust roest: in juni verzamelden ze alweer op het
hoofdkantoor van de bank voor de eerste editie van de
Crelan Foundation Games. Op het programma? Basketbal, voetbal, yoga, boogschieten… en een tombola ten
voordele van Stichting tegen Kanker. ■

Easy Banking Centre van BNP Paribas Fortis:
een straffe Tour des sites!
De teamleden van het Easy Banking Centre (EBC) van
BNP Paribas Fortis gaan jaarlijks de uitdaging aan om
in drie dagen langs alle vestigingen te fietsen. Hun ‘Tour
des sites’ is een ronde van België waardig! In aanloop
van de heldentocht werden tal van activiteiten georganiseerd ten voordele van Stichting tegen Kanker. Voor de
collega’s uit Antwerpen werd het een emotionele editie:
met hun ‘Walk for Kelly’ brachten ze hulde aan een
recent overleden collega. Uiteindelijk legden 17 renners
het parcours van 600 kilometer af, geplaagd door een
niet nader genoemd aantal platte banden en flink wat
tegenwind. Ze werden bij hun aankomst in Brussel aangemoedigd door het voltallige EBC-team en verrast met
een barbecue en een mooie cheque voor Stichting tegen
Kanker van € 39 600. ■

What a mighty Legendary MICE PARTY 2019!
Erik Wood is een succesvol zakenman en wielerfanaat.
Naar eigen zeggen was zijn gevecht tegen kanker in
2014 een absoluut keerpunt in zijn leven en maakte het
van hem letterlijk een ander mens. Wij kennen Erik
vooral als de man met het hart op de juiste plaats. Elk
jaar verzamelt Erik vrienden en collega’s uit de evenementenbranche (MICE) voor een driedaagse wielertocht
op Mallorca. #micellorca is niet voor doetjes! Wel voor
amateurs van een stevige klim in fijn gezelschap en in
een mooi kader. Tijdens de Legendary MICE PARTY
2019 in het Pop-Up Theater van Studio 100, hét feest van
de sector, kreeg Stichting tegen Kanker een cheque van
€ 32 000 euro overhandigd. ■

Namens patiënten, hun naasten en de onderzoeksteams: hartelijk dank!
Ook partner worden? www.kanker.be/steun-ons/steun-ons-als-bedrijf .
Of neem contact met Brigitte Demunter: BDemunter@stichtingtegenkanker.be .
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Mis Levensloop niet!
Onze Levensloop-familie is ontzettend gegroeid! In 2019 tellen we 28 evenementen, waarvan er 14 nog moeten
plaatsvinden. Doe mee en ondervind zelf hoe de solidariteit 24 uur lang harten verwarmt. Dit jaar zag
Stichting tegen Kanker ook twee primeurs: de eerste Bark for Life in België en de Sea King-helikopter als
speciale gast tijdens Levensloop Koksijde!
Tekst: Sandra Gyles

Een Levensloop in uw buurt?
www.levensloop.be

1ste Bark for Life in België
Voor velen onder ons is onze viervoeter een onmisbare
steun en toeverlaat. Het zal dan ook geen dierenvriend
verbazen hoe enthousiast de allereerste Bark for Life in
België werd onthaald. Bark for Life (‘Blaffen voor het
leven’) is het wereldwijde wandelevent tegen kanker
voor honden en hun baasjes. Op 23 juni werd het voor
de eerste keer in ons land georganiseerd. Een 120-tal
deelnemers liepen een rondje van 3,5 of 7,5 kilometer in
de omgeving van de Sint-Pietersplas in Brugge, met hun
geliefde huisdier of gewoon om hun steun te betuigen en
te genieten van de natuur.
Op verschillende plaatsen waren er drinkposten en
spelactiviteiten, waaronder een hindernissenparcours.
Baasjes konden hun naam, de naam van hun hond(en)
en/of van een persoon of hond die vecht tegen kanker, aan de ziekte overleed of is genezen, op een
groot paars bord schrijven met daarop het
woord ‘hoop’. Voor elke deelnemende
hond was er ook een toffe goodiebag. De
opbrengst ging volledig naar Levensloop
Brugge. Het was een pracht van een dag
die binnenkort hopelijk op verschillende
plaatsen zal worden herhaald! Hebt u
ook zin om een Bark for Life te organiseren? Stuurt dan zeker een mailtje naar
info@levensloop.be!

Speciaal voor Levensloop werd de Sea King door de
logistieke dienst van de luchtmachtbasis overgebracht
naar het sportpark van Koksijde, de plaats van afspraak
voor het 24-uur durende solidariteitsevent. Deelnemers en
bezoekers konden voor
€ 2 een foto nemen bij
de Zeekoning, al dan
niet met een authentieke pilotenhelm op.
De actie was bedoeld
om extra geld in het
laatje te brengen voor
Levensloop.

Brugge
06/10

Lommel
15/09

Beveren
20/10
Tessenderlo
22/09

Edegem
29/09

Genk
29/09

Aalst
06/10
Kortrijk
22/09
Brussel ULB
20/10

Sint-Truiden
06/10

Ottignies-LLN
07/09
Verviers
29/09
Charleroi
06/10

Namen
22/09

Sea King-helikopter als speciale gast
Levensloop Koksijde had dit jaar een
speciale gast: de Sea King-helikopter!
Deze reddingshelikopters op zee van de
Belgische Luchtmacht werden in maart
dit jaar definitief uit actieve dienst
gehaald. De gemeente Koksijde werd voor
een symbolische euro eigenaar van een
Sea King. Op die manier blijft de
iconische Zeekoning verbonden met
de badstad.

Deze 14
Levenslopen staan dit
jaar nog op het programma
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Het ‘recht om vergeten te worden’
of het einde van een dubbele straf
Goed nieuws voor mensen die genezen zijn van kanker:
eindelijk is er het ‘recht om vergeten te worden’. Eind
maart keurde de Kamer het wetsvoorstel hierover goed.
Het recht om te worden vergeten kan men vanaf 1 februari 2020 voor alle (op)nieuw afgesloten verzekeringscontracten opeisen. Stichting tegen Kanker heeft hier in
belangrijke mate aan bijgedragen en verwelkomt deze
belangrijke mijlpaal in de verdediging van de rechten van
mensen die kanker hebben gehad.
Tekst: Philippe Van der Avoort

In het verleden moest men na de strijd tegen de
ziekte opnieuw een strijd leveren, namelijk tegen
verzekeringsmaatschappijen. Ofwel weigerden ze
een schuldsaldoverzekering resoluut, ofwel legden
ze een exorbitante toeslag op. Er was sprake van
discriminatie, omdat verschillende mensen die
jaren voordien een ernstige ziekte zoals kanker
hadden en waren genezen, hierdoor geen eigen huis
konden kopen of een eigen zaak konden starten. Op
28 maart keurde de Kamer de wet van het recht om
vergeten te worden goed, wat een einde maakt aan
deze dubbele straf. ■

Tegenwoordig is Magali Mertens (oprichtster van de
vereniging Werk & Kanker) een trotse huiseigenaresse.
Bij de ondertekening van het contract ging alles echter
niet zoals gepland, doordat de jonge vrouw een paar
jaar eerder met kanker werd geconfronteerd. Hoewel
ze reeds twee jaar volledig genezen was, kwam deze
episode uit het verleden weer boven water toen ze een
schuldsaldoverzekering wilde afsluiten, wat essentieel is voor het verkrijgen van een lening. De verzekeringsmaatschappij stuurde haar een brief: verzekering
geweigerd.
Magali Mertens: “Dat sloeg nergens op. Van mijn oncoloog weet ik dat het risico op herval na een tumor van
de speekselklier echt minimaal is. Maar de medisch
adviseur hield daar geen rekening mee en raadde de
verzekeringsmaatschappij aan om mij niet te verzekeren.” Magali liet het uiteindelijk gewoon passeren en
diende geen klacht in wegens discriminatie.
Karine Lalieux, federaal afgevaardigde en coauteur van
de wet van het recht om vergeten te worden, legt uit:
“Als medisch is aangetoond dat er geen herhaling
mogelijk is of dat het risico op herval minimaal is, hoeft
men de verzekeraar niet langer te vertellen dat men
kanker of een andere ernstige ziekte heeft gehad. De
verzekeraar mag voor zijn inschatting van de eventuele
risico’s ook geen rekening meer houden met de medische voorgeschiedenis van een verzekeringnemer die al
tien jaar of langer genezen is. Er wordt momenteel een
koninklijk besluit opgesteld om voor bepaalde ziektes
kortere periodes te voorzien.” Dit ‘recht om vergeten te
worden’ helpt patiënten om hun leven weer op te pikken
en een toekomst uit te bouwen, eenmaal de strijd tegen
de ziekte is gewonnen. ■
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Kankerinfo:
voor al uw vragen over kanker
Wie er antwoordt aan de andere kant van de lijn, als u het nummer 0800 15 802 belt? Een professioneel team
van artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk assistenten, ondersteund door psychologen, oncodiëtisten
en andere experts. Zij beantwoorden al uw vragen over kanker, in alle vertrouwen en op een professionele
manier. Zo ook Delphine.
Tekst: Sandra Gyles

Delphine is al bijna drie jaar een van de coördinatoren
van Kankerinfo. Samen met haar collega’s beantwoordt
ze vragen van patiënten, vrienden, naasten… Eigenlijk
van iedereen die iets wil weten over eender welk aspect
van de ziekte, of gewoon behoefte heeft aan een luisterend oor. “Vaak bellen mensen met een concrete vraag.
En dan ben ik blij dat ik hen een concreet en vooral gefundeerd antwoord kan bieden”, vertelt Delphine. “Maar,
ik neem ook altijd de tijd om door te vragen en tussen de
regels door te lezen. Vaak komen er dan veel meer vragen
en gevoelens naar boven.”

Een boom in het bos
Vanuit haar opleiding als gezinswetenschapper en eerdere ervaringen als vrijwilliger en buddy heeft Delphine
een passie om mensen te helpen. “Wanneer de diagnose
valt (bij jezelf, familie of een naaste) komen er zoveel
dingen op je af, dat je vaak de bomen door het bos niet
meer ziet. Ik haal er veel voldoening uit dat ik er in zo’n
moeilijke periode voor mensen kan zijn. Sommige gesprekken zijn heel kort, met andere mensen hang ik uren
aan de lijn of ze bellen meerdere keren terug. Dan voel je
de stress verminderen en merk je dat je iets voor ze kan
betekenen. Dat ze de draad weer kunnen oppakken.”

Een heel team van professionals
Achter de dienst Kankerinfo gaat een heel team van
professionals schuil. “Voor specifieke vragen of behoeften
kunnen we een beroep doen op bijvoorbeeld een oncodiëtist, een psycholoog met een specialisatie in oncologie, of
een medisch expert. We kunnen mensen ook doorverwijzen, bv. voor financiële bijstand.” Het ‘takenpakket’ van de
coördinatoren loopt dus erg uiteen, van mensen informeren over kanker en andere diensten van Stichting tegen
Kanker (waaronder rookstophulp), het beantwoorden van
praktische vragen of concreet advies, tot emotionele ondersteuning en discrete begeleiding. “Kortom: we schijnen
licht op een pad dat voor veel mensen pikdonker lijkt.”

Voor elke vraag een antwoord
Kankerinfo stelt geen diagnoses, deelt geen namen van
dokters mee en neemt ook geen standpunt in over dienstverlening van derden, een behandeling of een product.
“Maar verder kan iedereen via 0800 15 802, Facebook
Messenger of kankerinfo@stichtingtegenkanker.be voor
zowat elke vraag bij ons terecht. Ook al is het maar om
even bij te praten, zijn angst te verwoorden of zijn onzekerheid weg te nemen. Daaraan kunnen bijdragen, maakt
het voor mij een heel dankbare job, die ik met passie doe.”
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“Een legaat nalaten?
Niet over nadenken, gewoon doen!”
Jacqueline heeft pretoogjes en ademt levensvreugde uit. Ondanks de vele beproevingen op haar pad, heeft ze
altijd iets positiefs te melden wanneer ze de deur opent van haar appartement in Brussel, waar ze samen met
haar man in 1971 introk. Ze kregen geen kinderen, maar zagen veel van de wereld en genoten van het leven.
Elke keer als ze op reis gingen, dacht Jacqueline eraan om een briefje op tafel te leggen, voor het geval er iets
zou gebeuren.
Tekst: Sophie Adam

“Ik heb altijd al beseft dat het leven eindig is en wilde dat
onze nalatenschap volgens onze wensen zou worden verdeeld. Ik wilde ook altijd al iets doen voor een goed doel”,
vertelt Jacqueline.

plaats van mijn vermogen na te laten aan de staat.
Naast mijn persoonlijk verhaal, heb ik bijvoorbeeld ook
gezien hoe dramatisch huidkanker de laatste jaren is
toegenomen. Dat raakte me en ik besefte hoe belangrijk
het is om te praten over dit gevaar, dat we 50 jaar geleden
niet eens konden vermoeden.”

Zo eenvoudig als het maar zijn kon
De beslissing viel snel. En maakte ze helemaal alleen.
Omdat Jacqueline zich door niemand wilde laten
beïnvloeden. Ze belde het nummer van Stichting tegen
Kanker en maakte een afspraak met Greta en Margaux.
“Ik vond het belangrijk om eens mijn besluit was gevallen, snel de nodige stappen te ondernemen. Ik had geen
idee hoe ik een testament moest maken, maar ik wilde
het ‘gewicht’ van mijn schouders hebben en zeker weten
dat alles in orde was”, aldus Jacqueline. “Ik werd goed
op de hoogte gebracht: eerst las ik de brochure, daarna
ontmoette ik beide dames en verder verliep alles heel
vlot, en in alle vertrouwen. Administratieve ondersteuning is één ding, maar het vergt toch de nodige moed
om aan dit proces te beginnen. Met Greta en Margaux
was er niets stresserends aan... Eerlijk gezegd dacht ik
dat er veel meer rompslomp bij kwam kijken, maar dat
was dus totaal niet het geval. De documenten waren
helemaal in orde en de notaris heeft niets moeten veranderen.”

Een bijzondere relatie

Persoonlijk geraakt
Toen ze hoorde dat haar man kanker had, bracht Jacqueline veel tijd met hem door in het ziekenhuis. Daar ontdekte ze een brochure van Stichting tegen Kanker. Het
leek haar dus duidelijk: ze wilde bijdragen aan kankeronderzoek en de ziekte van haar man helpen terugdringen.
Maar ze wilde er ook zeker van zijn dat haar wensen
zouden worden gerespecteerd en haar nalatenschap zou
bijdragen aan een zaak die haar na aan het hart ligt. “Ik
heb heel mijn leven gewerkt en bijgedragen. Vandaag
ben ik blij dat ik het kankeronderzoek kan steunen, in

Tussen Stichting tegen Kanker en Jacqueline ontstond
er een mooie relatie. Een bijzondere ontmoeting voor
beide kanten. Greta en Margaux konden haar helpen
met het hele proces, en Jacqueline waardeerde de
bezoeken aan huis enorm. “Dat is toch veel eenvoudiger en aangenamer dan bijvoorbeeld via de telefoon. Ik
vond het ook prettig dat ik een gezicht op een naam kon
kleven. Ook nu nog, weet ik dat ik steeds kan bellen.
Niet dat dat nodig is, alles is duidelijk, maar ik vind het
gewoon fijn om even ‘Dag’ te zeggen.” Op de vraag of ze
nog advies heeft voor mensen die er ook over denken om
een legaat na te laten aan Stichting tegen Kanker antwoordt Jacqueline vol overtuiging: “Niet over nadenken,
gewoon doen!”
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Heeft u vragen?
U leest meer over erfenissen en legaten in de brochure
‘Een gebaar voor het leven’.

Contacteer Greta Van Der Gracht via 02 743 37 15, via
e-mail gvandergracht@stichtingtegenkanker.be of via
het formulier hieronder.

✁
Stk 09-19

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: .................................... Gemeente: ..................................................................................................................................
Telefoon:.................................................................. E-mail: ................................................................................................................
Ik geef Stichting tegen Kanker de toestemming om dit e-mailadres te gebruiken om mij verder te informeren: Ja
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld door Stichting tegen Kanker (stichting van openbaar nut), Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel.
Onze volledige privacyverklaring is beschikbaar op onze website www.kanker.be/privacy-policy of kan u op verzoek per post worden toegestuurd.
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Stichting tegen Kanker
Dankzij uw vrijgevigheid konden we € 31 448 784
toekennen aan verschillende projecten en Grants
INFORMATIE EN GEZONDHEIDSPROMOTIE

13,5%

FONDSENWERVING

9,3%

¤ 4 733 480

¤ 3 260 925

STEUN AAN
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

60,9%

ALGEMENE
ADMINISTRATIEVE
KOSTEN

¤ 21 305 633

0,8%

SOCIALE ONDERSTEUNING

15,5%

¤ 297 909

¤ 5 409 671

52,6%

LEGATEN
¤ 19 384 518

41,7%

GIFTEN
¤ 15 360 135

5,7%

In 2018 toonde u zich
extra genereus en
liep het totaal aan
donaties op tot

OVERIGE

(SPONSORING, SUBSIDIES...)

€ 36 842 249

¤ 2 097 596

181 nieuwe projecten
werden geﬁnancierd door
een van de Grants van
Stichting tegen Kanker*

26

BEAUTY GRANTS
uitgereikt voor in totaal

¤ 1 261 424

75

80

WETENSCHAPPELIJKE GRANTS
toegekend voor
in totaal

LEVENSLOOP GRANTS
verdeeld voor
in totaal

¤ 25 043 565

¤ 320 573

* De toegekende bedragen kunnen
gespreid zijn over 1, 2 of 4 jaar.
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in cijfers
268 kinderen
met kanker kregen de
kans om de ziekte even te
vergeten tijdens kinderkamp
Tournesol of de Familiedag

859 patiënten
ontvingen financiële hulp
van Stichting tegen Kanker
om kosten gelinkt aan hun
behandeling te helpen dekken
Kanker.be

Tabakstop.be

Tourneeminerale.be

4 830 115
unieke bezoekers

bezochten de verschillende
websites van Stichting
tegen Kanker

Levensloop.be

10 873

oproepen

ontvangen via de
rookstoplijn Tabakstop

106 899 personen
registreerden zich via de
website van Tournée Minérale.

3 938 Vechters

namen deel aan Levensloop, ondersteund door

71 835 supporters
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Herfsttombola
ten voordele van de strijd tegen kanker
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Doe mee
op één van de 300
n
prachtige prijze
1ste PRIJS
All-inreis 2p
RIU & TUI fly

2de PRIJS
Elektrische fiets
bizbike
waarde ca. € 1700

3de PRIJS
SONY-tv
waarde ca. € 1000

ISLA

ND

9

A

1
20

4de PRIJS
Camera
Selexion
waarde ca. € 550

5de PRIJS
Aankoopbon
Vandenborre / Fnac
waarde ca. € 500

S

NARY

waarde ca. € 4000

Neem online deel op www.kanker.be/tombola

Deelnemen kan tot vrijdag 25 oktober 2019 - Trekking op donderdag 14 november 2019

C

De 300 prijzen worden u aangeboden door onder meer 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.

