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EDITO
Onderzoek in vooruit
haalt kanker onderuit
Het bedrag dat we eind 2020 aan onderzoeksprojecten toewezen, komt dicht in de buurt van eerdere
records: in totaal verdelen we bijna 24 miljoen euro onder Belgische onderzoeksteams die het
hele jaar door kanker proberen terugdringen.
In dit nummer van Samen tegen kanker maakt
u kennis met enkele van de onderzoeksprojecten
die de aandacht trokken van onze nationale en
internationale juryleden. Een aantal daarvan
focust op dikkedarmkanker en maart is natuurlijk
dikkedarmkankermaand. Daarom maken we van
de gelegenheid gebruik om u een levensreddende
boodschap te brengen: ontvangt u een uitnodiging
om deel te nemen aan het Bevolkingsonderzoek
Dikkedarmkanker, ga hier dan vooral op in!
De Vlaamse overheid doet er alles aan om deze
screening zo eenvoudig mogelijk te maken.
Meedoen is gratis, u ontvangt de testkit gewoon
thuis, de test is eenvoudig en is het resultaat
positief? Dan kunt u profiteren van effectieve
behandelingen, op voorwaarde dat men de
kanker vroeg ontdekt.

Ondanks al deze voordelen doen er echter veel te
weinig Belgen aan het bevolkingsonderzoek mee:
ongeveer de helft van de Vlamingen reageert op
de uitnodiging en slechts 20% van de Franstaligen!
Meedoen aan de tweejaarlijkse test betekent
nochtans dat àls men dikkedarmkanker ontdekt,
men vroegtijdig met de behandelingen kan starten.
Dit verhoogt de genezingskans met 90%.
Help ons kanker terugdringen. Door aandacht
te hebben voor preventie, mee te doen aan screening
of door wetenschappelijk onderzoek te steunen.
Samen, van hoop naar overwinning!

Benoit Koerperich
Algemeen directeur

Werkten mee aan dit nummer:
Anne Boucquiau, Els Decoster, Sylvestre De Jaegher, Tineke Demol, Brigitte Demunter,
Margaux Devillers, Brecht Gunst, Sandra Gyles, Gert-Jan Loix, Assia Maalmi, Carine Maillard,
Patricia Servais (PhD), Philippe Van der Avoort, Greta Van Der Gracht, Dr. Didier Vander Steichel
Hoofdredactrice: Carine Maillard
Coördinatie en eindredactie: Sandra Gyles, Carine Maillard
Verantwoordelijke uitgever: Benoit Koerperich – Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel
Realisatie: CDN Communication
Alle rechten van vertaling, aanpassing of reproductie onder eender welke vorm
zijn voorbehouden voor alle landen. Samen tegen kanker paraît egalement en
français sous le titre Ensemble contre le cancer (disponible sur demande).

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.
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Actualiteit
Tekst: Carine Maillard

Onderzoek

350 000

RECLAME
RECLAME
RECLAME
RECLAME
RECLAME

GEVAARLIJK!

ROKEN IS DODELIJK

0800 111 00
Tabakstop.be
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Zoveel mensen versloegen kanker in de afgelopen
tien jaar. De laatste vijftig jaar is de vijfjaars
overleving dan ook spectaculair gestegen, van
40% naar bijna 70%! Dit dankzij wetenschappelijk
onderzoek. Zo luidt de boodschap die we wilden
brengen op Wereldkankerdag op 4 februari.
Omdat we er bij Stichting tegen Kanker bijzonder
trots op zijn dat we bijdragen aan het succes van
wetenschappelijk onderzoek, door teams van
vooraanstaande onderzoekers te financieren.
Dit dankzij de vrijgevigheid van onze partners
en donateurs.

Neutrale sigarettenpakjes en totaal
reclameverbod eindelijk realiteit!
Lobbying
Sinds 1 januari zijn er enkel nog neutrale
sigarettenpakjes te koop. Geen logo’s
en kleurtjes meer op de verpakking, en
merknamen enkel in een uniform lettertype.
Er mag ook geen reclame meer zijn in de
verkooppunten zelf. De enige uitzondering die
nog bestond, namelijk reclame op één buitengevel en binnen in de krantenwinkel, liep af op
31 december 2020. De marketingafdelingen
van tabaksfabrikanten verliezen hun krachtigste wapens! Dit is het gevolg van vele jaren
lobbywerk door Stichting tegen Kanker,
met resultaat.

Rokers die hulp zoeken
om te stoppen met roken
kunnen gratis contact
opnemen met Tabakstop via
0800/111.00
www.tabakstop.be
Tabakstop is een dienst van
Stichting tegen Kanker, met
steun van de overheid.

Cédric Blanpain, wetenschappelijk onderzoeker
ondersteund door Stichting tegen Kanker,
ontvangt de ‘Belgische Nobelprijs 2020’
In het nieuws
Professor Cédric Blanpain won eind vorig jaar de Francqui-Collen-prijs, oftewel
de ‘Belgische Nobelprijs’, voor zijn baanbrekend onderzoek op het gebied van
stamcellen en meer bepaald naar hun rol in de ontwikkeling van verschillende
soorten kanker. Stichting tegen Kanker feliciteert professor Blanpain en zijn
onderzoeksteam van harte. We danken hen voor hun onschatbare bijdrage aan
de strijd tegen kanker.
Uiteraard zijn we er ook trots op dat we sinds 2008 aan verschillende
onderzoeksprojecten van professor Blanpain financieel hebben bijgedragen,
wat nu tot deze prestigieuze onderscheiding heeft geleid.
In een interview met RTBF radio op 13 februari benadrukte professor Blanpain
hoe belangrijk privéfinanciering is om de ontoereikende overheidsmiddelen te
compenseren. “Gelukkig hebben we goede doelen zoals Stichting tegen Kanker
en Televie om ons te helpen. Hun bijdrage geeft ons de nodige financiële
ademruimte om het voortdurende tekort aan geld het hoofd te bieden. We
zitten duidelijk vast in een systeem met een gebrek aan middelen”, aldus
Cédric Blanpain.

Uw vrijgevigheid maakt het verschil. Als zelfs de winnaar van de Belgische
Nobelprijs het zegt?! Blijf wetenschappelijk onderzoek steunen!

Dank voor de feedback!
Enquête

Tombola:
tot in mei
Wie regelmatig deelneemt aan onze tombola
is eraan gewend om de tombolapagina elk
jaar in maart en september op de backcover
van Samen tegen kanker te zien verschijnen.
Dit jaar staat de Lentetombola uitzonderlijk
ingepland in mei. De tombola krijgt een
nieuw kleedje, waar we nog volop mee bezig
zijn. We sturen u hiervoor tijdig een brief,
met daarin alle informatie die u nodig heeft
om deel te nemen. Tot binnenkort!

Eind 2020 nodigden we een aantal van
onze lezers per e-mail uit om deel te
nemen aan een enquête over ons magazine
Samen tegen kanker. We ontvingen veel
antwoorden, waarvoor hartelijk dank! U
bevestigde dat onze artikels voldoen aan uw
verwachtingen op het gebied van informatie
over wetenschappelijk onderzoek, kanker
en preventie. Dankzij uw feedback weten we
dat we op hetzelfde elan kunnen doorgaan.

Nogmaals bedankt !
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Dikkedarmkanker is vandaag de vierde
meest voorkomende kankersoort in
België. Het aantal diagnoses is wel iets
aan het ‘wegzakken’ in de statistieken
van Stichting Kankerregister. Waren
er in 2014 nog 9715 gevallen, telden
we er in 2018 ’slechts’ 7860, oftewel
bijna 20% minder! Meer goed nieuws?
De vijfjaarsoverleving neemt toe.
Vandaag is ruim 70% van de mensen
die de diagnose dikkedarmkanker te
horen krijgen, vijf jaar later nog in
leven. Dit hebben we in belangrijke
mate te danken aan systematische
screening. Alleen moet de deelname
echt omhoog!

Niet alle poliepen bijven
goedaardig

Dikkedarmkanker

Preventie en vroegtijdige
opsporing zijn essentieel!
Of het opsporingsprogramma in België naar dikkedarm
kanker zijn vruchten afwerpt? Absoluut! Sinds de Vlaamse
overheid in 2013 met het bevolkingsonderzoek is gestart,
nam de vijfjaarsoverleving jaar na jaar toe. Maar ondanks
dit succes doet slechts de helft van de genodigden
effectief aan het gratis onderzoek mee. Vooral de nieuwe,
jongere groep van 50-54-jarigen laat het vaak afweten.
Tijd om hier in de dikkedarmkankermaand maart opnieuw
de aandacht op te vestigen.
Tekst: Sandra Gyles
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Dikkedarmkanker ontstaat niet van
de ene op de andere dag. De ziekte
ontwikkelt zich meestal langzaam
vanuit kleine poliepen in de dikke darm
of het rectum. Veel mensen krijgen op
een gegeven moment poliepen en de
meeste van die zwellingen op het slijmvlies zijn gewoon goedaardig. Ze laten
wegnemen, is dus eerder preventief.
Maar, sommige poliepen groeien wél
uit tot kanker. Welke en hoe dat komt?
Dat weten we nog niet precies. Al is er
wel een aantal risicofactoren bekend en
leren onderzoekers steeds meer over
dikkedarmkanker.
Sommige risicofactoren zijn van
medische aard, andere eerder
algemeen, namelijk:
• leeftijd (ouder dan 50 jaar);
• het gebruik van alcohol;
• roken;
• overgewicht en obesitas;
• een onevenwichtig dieet (rijk aan
rood en vooral bewerkt vlees,
weinig vezels);
• en een gebrek aan lichaamsbeweging.

Aan de eerste factor kan je weinig doen, behalve
deelnemen aan het gratis bevolkingsonderzoek
(zie kader hiernaast). De vijf andere risicofactoren
daarentegen heb je wel zelf in de hand. Eet
voldoende fruit, groenten, vezelrijke granen
en zuivelproducten, en beweeg indien mogelijk
elke dag.

Is darmkanker erfelijk?
Die vraag krijgen we via onze dienst Kankerinfo
regelmatig. Toch spelen erfelijke factoren slechts
bij een beperkt percentage van de dikkedarmkankers een rol (circa 5%). Wie verwanten in
de eerste graad heeft met dikkedarmkanker
loopt meer risico. Deze mensen stelt men vaak
een genetisch onderzoek voor en volgt men
nauwgezet op. Zij worden bijvoorbeeld jaarlijks
gescreend vanaf een jongere leeftijd, in plaats
van om de twee jaar vanaf 50 jaar.
De vereniging FAPA (https://belgianfapa.be) helpt
mensen met een erfelijke (darm)aandoening. Ze
bevordert lotgenotencontact voor patiënten en
hun familie, staat zieken en zorgverleners bij,
en bouwt een geanonimiseerd register op van
families met familiale adenomateuze polypose
(FAP) en het Lynchsyndroom, als bron voor
klinisch, epidemiologisch en fundamenteel
onderzoek. Stichting tegen Kanker verleent FAPA
al vele jaren structurele financiële steun.

LAAT JE TESTEN!
De maand maart is internationaal de actiemaand
rond dikkedarmkanker, waarin we iedereen willen
herinneren aan wat je zelf kan doen om de ziekte
te helpen voorkomen of in elk geval in een vroeg
stadium te ontdekken, wat de kans op genezing
verhoogt. Meedoen aan het Bevolkingsonderzoek
Dikkedarmkanker bijvoorbeeld! Deze systematische screening is gratis voor elke Belg tussen
50 en 74 jaar en de test is zeer eenvoudig.
Elke twee jaar ontvang je automatisch een uitnodiging in de bus, samen met een afnameset.
De testkit bevat een zogenaamde iFOB-test, die
onzichtbaar bloed in de stoelgang opspoort. Het
enige wat je moet doen, is met de testkit een staal
van je stoelgang nemen en terugsturen naar het
opgegeven adres. Twee weken later ontvangen
jij en je huisarts het resultaat in de bus. Wijkt het
resultaat af? Dan plan je samen met je huisarts
een volledige colonoscopie.

Meer informatie over de test vind je op
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker.

Steun dikkedarmkankeronderzoek
Dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs
steunt Stichting tegen Kanker elk jaar tientallen
baanbrekende onderzoeksprojecten (lees ook
het artikel over onze wetenschappelijk Grants op
p. 14-17). Verschillende daarvan buigen zich over
dikkedarmkanker. Wetenschappelijke onderzoek
is immers de enige manier om de geheimen van
deze ziekte te doorgronden. En om op die fundamenten verder te bouwen om betere diagnosetools en betere behandelingen te ontwikkelen.
Op de volgende pagina spreken we maagdarm
kankerspecialist en onderzoeker Sabine Tejpar. Zij
legt uit wat haar onderzoeksproject concreet voor
patiënten kan betekenen.

Stichting tegen Kanker is de hele maand maart
actief op sociale media om iedereen eraan
te herinneren om in te gaan op de uitnodiging
voor de test.

?
Heb je vragen over dikkedarmkanker, screening of
vervolgonderzoeken? Praat hierover met je arts
of contacteer onze gratis hulp- en informatielijn
Kankerinfo via 0800 15 802 of
kankerinfo@stichtingtegenkanker.be.

www.kanker.be/alles-over-kanker/alle-types-kanker/
colorectale-dikkedarmkanker
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Dikkedarmkankeronderzoek in de kijker

Een zoektocht naar betere behandelingen
Sabine Tejpar speurt naar
de manier waarop darm
kankercellen ontstaan
en floreren. Stichting
tegen Kanker ondersteunt
haar onderzoek al jaren.
Met resultaat. Want was
darmkanker tien jaar
geleden nog een zwarte
doos, dan weten we nu dat
er verschillende types zijn,
de omgeving een rol speelt
en welke behandeling
voor elk subtype de beste
resultaten oplevert. Maar,
er is ook nog veel wat we
niet weten…
Tekst: Sandra Gyles

De impact van labo-onderzoek
en de directe voordelen voor
de patiënt. Dat is voor mij
24 uur motivatie.
— Sabine Tejpar, specialist in
maagdarmkanker, PhD in
moleculaire oncologie
(KU Leuven)

“Het systeem van menselijke organen vond ik als kind al
ontzettend boeiend. Bovendien hou ik van problemen ontleden.
Dit zijn belangrijke drijfveren voor mij als arts-onderzoeker.
Er is die prikkeling vanuit de kliniek, waar ik rechtstreeks met
darmkanker, de behandeling en de gevolgen van de ziekte
wordt geconfronteerd. En er is de wetenschap dat er een hele
wereld van celbiologie achter deze problematiek schuilgaat.
Een wereld die ik van naaldje tot draadje wil ontrafelen.”

Een kankersmoothie

Blinde T-cellen weer doen zien

“Ons onderzoek bouwt verder op eerder
gemaakte stappen. Heel belangrijk was inderdaad
die onderverdeling in types en subtypes. Net
zoals bij borst- en longkanker kan je darmkanker
niet over één kam scheren. Tumordeeltjes, die
zitten in zeer kleine hoeveelheden tussen het
DNA, RNA en eiwitten verstopt. Vergelijk het met
een smoothie. Als je die mix van rode vruchten
bekijkt dan kan je daar bepaalde zaken uit
afleiden, maar heb je nog niet de finesse om er
prognoses en behandelingen aan te verbinden.
En dus moesten we met een telelens naar die
smoothie kijken. Ik kan je vertellen dat het een
technologische revolutie was om die bosbessen,
aardbeien en kersen op individueel celniveau te
zien. Dit gaf ons houvast om elk type darmkanker
structureel te begrijpen.

Een andere belangrijke stap hangt samen met
onze voortschrijdende kennis in immunologie.
Centraal in die revolutie is de rol van T-cellen,
die indringers herkennen en aanvallen. In tegenstelling tot veel andere kankers werkt immunotherapie bij darmkanker niet zo goed. Enkel de
kleine groep patiënten met een uitgezaaide
vorm van MSI-darmtumoren hebben er baat bij.
Wat met die overige 95%? Langzaam werd ons
duidelijk dat de T-cellen die poliepen niet zien en
er vele andere factoren een rol spelen. De plek op
het epithelium waar de poliep ontstaat bijvoorbeeld, alsook de omgeving. Ons doel is om al die
‘smaken’ en stadia te onderscheiden. Hiervoor
grijpen we naast in vitro studies met humane
stalen naar muismodellen. Waarom? Omdat ik
dan al die variabelen precies kan manipuleren.
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Een complete reset
Een mogelijke therapeutische aanpak is om
die T-cel aan de hand van een vaccin iets
aantrekkelijks te voeden waarop we dan met
immunotherapie zouden kunnen inhaken. Ook
de omgeving zouden we kunnen boosten, zodat
de ‘party’ waarin de T-cel terechtkomt terug
cool bevonden wordt en niet op zijn einde
loopt. Wat we nog nodig hebben? Meer samenwerkingen en meer middelen. En daar zijn
we Stichting tegen Kanker en haar donateurs
uiteraard dankbaar voor. Daarmee willen we
uiteindelijk de nodige bewijzen en genoeg
datasets verzamelen om in de nabije toekomst
klinische studies op te starten.”

Ik wil het percentage patiënten
dat gunstig reageert op
immunotherapie verhogen.
— Prof. dr. Marc Van den Eynde
(UCLouvain)

De uitgebreidere versie van het interview
met prof. dr. Sabine Tejpar, alsook het
interview met prof. dr. Marc Van den Eynde
over zijn darmkankeronderzoeksproject,
vind je op
www.kanker.be/onderzoeker-in-de-kijker.

GETUIGENIS VAN SYLVAIN*,
DARMKANKERPATIËNT
“Het begon allemaal in november 2010. Ik was
59 jaar oud. Het resultaat van mijn screeningstest kwam terug als ‘afwijkend’. Tijdens de
colonoscopie die daarop volgde, vond men een
tumor van 7 cm in mijn rectum. Diverse andere
onderzoeken brachten mogelijke uitzaaiingen in
de lever en longen aan het licht. Ik realiseerde
me niet hoe ernstig het was, maar bedacht wel
meteen dat ik te jong was om te sterven. Mijn
familie steunde me meteen; mijn vrouw kreeg
25 jaar geleden eerder al te maken met borstkanker. Voor en na de operatie kreeg ik chemoen radiotherapie. Daarna was het een jaar ‘stil’,
behalve een controlescan na zes maanden.
Helaas ontdekte men eind 2011 uitzaaiingen in
mijn longen. Opereren was onmogelijk. Alleen
levenslange chemotherapie kon de ziekte nog
stabiliseren. Dat was een koude douche. Maar
ik hou de moed erin. Ik ben nog steeds scheidsrechter, doe stages en fietstochten met mijn
zoon… Kortom: ik haal het beste uit al het goeds
dat het leven te bieden heeft. In de loop der
jaren heb ik al verschillende chemotherapiebehandelingen gevolgd. Momenteel doe ik ook
mee aan een onderzoek dat chemo- en immunotherapie combineert. Natuurlijk heb ik ups en
downs, maar kijk: we zijn tien jaar later en ik
ben er nog steeds. De vooruitgang die onderzoekers boeken, houdt me mee op de been. Ik
dank iedereen die de strijd tegen de ziekte mee
steunt dan ook van harte.”
Noot van de redactie: systematische opsporing is in
Vlaanderen in 2013 gestart en in Brussel en Wallonië in
2009. Als Sylvain zich vanaf zijn 50ste elke twee jaar had
laten testen, was zijn kanker zeer waarschijnlijk vroeger
ontdekt… met veel minder ernstige gevolgen.
* Schuilnaam
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Een fris perspectief
op palliatieve zorg
10 | WWW.KANKER.BE

’Ja’ tegen levenskwaliteit!
Weet u wat palliatieve zorg precies is? Is dat die laatste fase, waarin
men alle behandelingen bij een ongeneeslijk zieke patiënt stopzet?
Nou nee, dat is niet correct. Palliatieve zorgen zijn alle medische en
ook niet-medische handelingen die gericht zijn op het verbeteren van
de levenskwaliteit en het welzijn van mensen met een ongeneeslijke
ziekte, ook al leven ze daarmee nog jaren. Over palliatieve zorg
bestaan veel misverstanden, die we hier proberen te ontrafelen.
Tekst: Sandra Gyles & Carine Maillard

Palliatieve zorg is een recht in België, dat sinds 2002 is verankerd in de wet.
De belangstelling ervoor is de laatste jaren aanzienlijk gegroeid, mede doordat
de manier waarop we naar ongeneeslijke ziekten kijken aanzienlijk is veranderd.
Sommige mensen leven tenslotte nog jaren met een ziekte die in medische
termen ‘ongeneeslijk’ is, of het nu gaat om kanker of een andere aandoening.
Bewustwording rond het belang van palliatieve zorg voor patiënten en hun
naasten is essentieel, en zorgt ervoor dat men deze welzijnsgerichte zorg zo
snel als nodig kan implementeren.

Een ’nieuw’ zorgmodel
In een niet zo ver verleden was de scheidslijn tussen curatieve en palliatieve
zorg heel duidelijk. Curatieve zorg was (en is nog steeds) per definitie gericht op
genezing. Kon men iemand niet meer genezen, dan was die persoon ‘palliatief’.
Veel zorgverleners, patiënten en naasten legden meteen de link met sterven op
korte termijn. Ongegrond en vooral een spijtige zaak, en mogelijk in het nadeel
van de patiënt. Het betekende immers vaak dat men essentiële onderwerpen
zoals levenskwaliteit, spirituele hulp of zelfs pijnverlichting uit de weg ging.
Soms zelfs tot op het allerlaatste moment.
De realiteit vertelt een ander verhaal. We weten dat het vaak nuttig of zelfs
noodzakelijk is om iemand die ongeneeslijk ziek is behandelingen en bepaalde
zorgen te blijven aanbieden. Neem een diabetes- of een hartpatiënt: ook al is
zijn ziekte niet meer te genezen, dan nog kan hij baat hebben bij medische zorg
en dankzij controles, gerichte behandelingen en levensstijlaanpassingen bijna
een normaal leven leiden.
Vandaag is het duidelijk dat palliatieve zorg een onderdeel is van een soort
‘zorgcontinuüm’. Vanaf het curatieve stadium houdt men rekening met
de levenskwaliteit van de patiënt. Pijnstilling en het verlichten van andere
onaangename symptomen hebben hier hun plaats. Als er geen curatieve
behandeling meer mogelijk is, kan men palliatieve behandelingen aanbieden
om de ziekte te stoppen of te vertragen. Opnieuw rekening houdend met
levenskwaliteit. Is de progressie van de ziekte niet meer te stoppen, dan stapt
men over op daadwerkelijke palliatieve zorg. Het enige doel daarvan is de
persoon ontlasten, wetende dat men het verloop van de ziekte niet meer
kan wijzigen of vertragen. Door palliatieve zorg vroeger en proactief te
verweven in het zorgtraject krijgen levenskwaliteit en welzijn veel sneller
de aandacht die ze verdienen.
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Realistische hoop,
zonder genezing?
Door palliatieve behandelingen
en zorgen te introduceren, geeft
men mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten een
realistisch perspectief op het
leven van de zieke, op korte,
middellange of soms lange
termijn. Het geeft hen ook de kans
om een beroep te doen op de zorg
en ondersteuning die ze nodig
hebben. Samen met het zorgteam
kan men, als de behoefte zich
voordoet, invulling geven aan
soms complexe zorgvragen, op
lichamelijk, psychologisch, sociaal
of zingevend vlak. Palliatieve
zorg is daarom, net als oncologie,
een teaminspanning die verschillende professionals samenbrengt:
artsen, verpleegkundigen,
maatschappelijk werkers, mantelzorgers, naasten enzovoort.

Palliatieve zorg kan soms zelfs
bestaan uit chemotherapie,
radiotherapie of chirurgie.
Maar in dit specifieke geval
is het doel om de persoon op
korte termijn verlichting te
bieden, zonder dat men het
verloop van de ziekte kan
beïnvloeden.
Naarmate de ziekte vordert,
verschuift het accent. De
terminale fase kenmerkt zich
doorgaans door een geleidelijke
achteruitgang van de levenskwaliteit en mogelijkheden,
ondanks een goede behandeling.
Sommige patiënten zullen
deze laatste fase thuis ervaren,
soms afgewisseld met een
verblijf in een zorgcentrum
of ziekenhuisopnames op een
palliatieve afdeling. Soms is
psychologische ondersteuning

DE SOCIAL GRANTS VAN
STICHTING TEGEN KANKER
Kanker kan iedereen treffen, zonder onderscheid te maken
tussen mensen die veel steunen krijgen van naasten en hun
omgeving, en zij die er alleen voor staan. Daarom financiert
Stichting tegen Kanker via Social Grants projecten die
het psychosociaal welzijn en de levenskwaliteit van
kankerpatiënten en/of naasten bevorderen.
Dit jaar lanceren we een nieuwe format van de Social
Grants, namelijk een hybride formule. Enerzijds is er een
‘open projectoproep’ voor projecten die het psychosociaal
welzijn van de patiënt in de breedste zin van het woord
bevorderen. Anderzijds is er een thematisch projectoproep
waar we focussen op een bepaald thema. Dit jaar is dit
een heel specifiek thema, namelijk ‘palliatieve zorg’.

www.kanker.be/sociale-projectoproep

of pijnverlichting in het begin
niet nodig, maar later wel.
Er is geen vast recept. Het
belangrijkste is dat de patiënt
in alle fasen centraal staat,
ook in die laatste. Als dit alles
dan gebeurt in een vredige
sfeer, met veel tact en begrip,
is het levenseinde waarschijnlijk
minder zorgwekkend voor de
patiënt en minder zwaar voor
zijn dierbaren.

www.kanker.be/patientenhulp/
palliatieve-zorgen

We kozen voor het thema palliatieve zorg
juist omdat er veel behoeften rond bestaan,
zonder uiteraard te willen voorbijgaan
aan andere essentiële initiatieven rond
psychosociale ondersteuning. Lokale
structuren (zoals welzijnscentra,
verenigingen of ondersteuningshuizen
die zijn geïntegreerd of samenwerken
met een oncologische dienst) kunnen
een project indienen. Een onafhankelijke
sociale raad, bestaande uit medische
en sociale experts alsook ervaringsdeskundigen, selecteert de meest
veelbelovende initiatieven.
— Benoit Koerperich, algemeen directeur
van Stichting tegen Kanker.
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Iedereen heeft recht op palliatieve zorg.
Handig om weten
• Patiënten kunnen palliatieve zorgen meestal krijgen waar ze dat wensen: thuis,
in het ziekenhuis, woonzorgcentrum, dagcentrum of op een andere
behandelingslocatie.
• Ook psychosociale of spirituele ondersteuning kunnen, indien gewenst, integraal
deel uitmaken van een palliatief zorgtraject en zijn tevens bedoeld voor naasten
en mantelzorgers.
• Het ‘palliatief statuut’ wordt door het ziekenfonds erkend en geeft recht op
gratis hulp voor patiënten en mantelzorgers. Het statuut aanvragen kan via de
behandelende arts.
• Palliatief verlof is een ‘thematisch verlof’ waar je in de meeste gevallen en ook als
zelfstandige recht op hebt als je iemand die palliatief is (ook niet-familie) wil verzorgen. Het duurt een maand en kan tot twee keer met een maand worden verlengd.

?
Vragen? Contacteer gerust onze gratis hulp- en informatielijn Kankerinfo via
0800 15 802 (elke werkdag bereikbaar van 9 tot 18 uur).
SAMEN TEGEN KANKER | MAART 2021 | 13

Bijna 24 miljoen euro
voor kankeronderzoek!
2020 was een goed jaar. Niet als we het hebben over de gezondheidscrisis en de gevolgen
daarvan voor de hele wereld uiteraard, maar wel wat de financiering van wetenschappelijke
onderzoeksprojecten betreft. Via wetenschappelijke Grants kende Stichting tegen Kanker
maar liefst 23,8 miljoen euro toe aan in totaal 63 projecten!
Tekst: Sandra Gyles
Ja, elke dag krijgen in ons land bijna 200 mensen
te horen dat ze kanker hebben. Het is de tweede
belangrijkste doodsoorzaak, na hart- en vaatziekten, en het aantal gevallen stijgt. Maar er
is ook goed nieuws: vandaag is 70% van de
mensen vijf jaar na hun kankerdiagnose nog in
leven! Hoe dat komt? Door de vooruitgang in
kankeronderzoek. Daarom is de financiering van
wetenschappelijk onderzoek prioriteit nummer
één van Stichting tegen Kanker.
Een van de ‘vehikels’ van Stichting tegen Kanker
om onderzoeksprojecten te financieren zijn de
wetenschappelijke Grants. Aan de uitreiking van
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Grants gaat een heel traject vooraf. De bedoeling
is immers een zo objectief mogelijke keuze te
maken en de meest veelbelovende en innovatieve
onderzoeksprojecten te financieren. De tijdlijn
begint met een oproep voor onderzoeksprojecten
richting Belgische universiteiten en academische
ziekenhuizen. Deze oproep lanceren we om
de twee jaar. Internationale experts actief in
hetzelfde domein als de betrokken onderzoekers
en twee wetenschappelijke raden buigen zich
over de dossiers – één voor fundamenteel en
één voor klinisch en translationeel onderzoek. In
totaal werkten er tijdens deze oproep maar liefst
422 experts aan de selectie mee!

23,8 miljoen euro…
Dankzij onze donateurs!
Eind 2020 selecteerden de weten
schappelijke raden uiteindelijk
63 veelbelovende onderzoeks
projecten. Dankzij de vrijgevigheid
van onze donateurs kunnen we in
2021 maar liefst € 23,8 miljoen over
de onderzoeksteams verdelen. Deze
ongelooflijke som geld is uitsluitend
afkomstig van giften en legaten.
Sommige klein, sommige groot…
Elke gift is van levensbelang.

Het is dankzij de vrijgevigheid van donateurs
dat we de levenskwaliteit van patiënten
kunnen blijven verbeteren en kanker kunnen
terugdringen, om uiteindelijk hoop om te
zetten in overwinning
Onderzoek financieren
om kanker terug te dringen

— Benoit Koerperich

Financiering van wetenschappelijk kankeronderzoek is de belangrijkste missie van Stichting
tegen Kanker. Alleen via onderzoek kunnen we
de genezingskansen vergroten en de levenskwaliteit van patiënten verbeteren.
“Dankzij de vooruitgang in kankeronderzoek is
vandaag 70% van de mensen vijf jaar na hun
kankerdiagnose nog in leven. Dat is 30% meer
dan 30 jaar geleden. De afgelopen tien jaar
hebben 350 000 mensen zo kanker overleefd.
Dat zijn cijfers waarvan we blij worden en
waar we trots op zijn, omdat we eraan kunnen
bijdragen”, benadrukt Benoit Koerperich.
Maar er is nog werk aan de winkel. Want kanker
komt almaar vaker voor. En ondanks de verhoogde
kans op genezing, die we te danken hebben
aan de ontdekkingen van onderzoekers, sterven
er nog steeds te veel mensen aan de ziekte.
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Innovatieve en gedurfde projecten
Hoe meer we weten over de ontwikkeling
van kanker, hoe meer de complexiteit van
de ziekte komt bloot te liggen. Dit maakt
onderzoek complex, maar zorgt er wel voor dat
onderzoekers nieuwverworven kennis steeds
gerichter kunnen vertalen in effectievere
behandelingen.
Stichting tegen Kanker financiert innovatieve
en gedurfde projecten in fundamenteel,
translationeel en klinisch onderzoek. Onze

projectoproepen staan open voor alle onderzoeks
onderwerpen. Bij de toekenning van de Grants in
2020 kwamen er een aantal thema’s naar voor
waar veel laureaten onderzoek naar doen. We
bespreken de thema’s en enkele getuigenissen van
onderzoekers in de kaders hieronder en hiernaast.

Bekijk de projecten die een wetenschappelijke Grant
hebben ontvangen op www.kanker.be/
projectoproep-grants-2020-laureaten

In fundamenteel onderzoek zijn dit thema’s gericht op een beter begrip
van kankerontwikkeling: genen en kanker; immunotherapie; metabolisme,
invasie en uitzaaiingen. Hier twee voorbeelden van wat een wetenschappelijke
Grant van Stichting tegen Kanker mogelijk maakt.

Ons onderzoeksproject focust op de
heterogeniteit en rol van tRNA. Een
nieuwe identificatie van kankerstamcellen
heeft tot doel het concept van kanker
stamcellen (CSC’s) vanuit een nieuw
en uiterst innovatief perspectief te
benaderen.
— Prof. Francesca Rapino (ULiège)
Het team van
Prof. Stein Aerts

Met deze nieuwe financiering van Stichting tegen Kanker
willen wij in het Laboratorium voor Computationele Biologie
computerwetenschappers en ingenieurs aantrekken die de
kwaadaardigheid van kankercellen zullen trachten te vatten in
wiskundige modellen, gebruikmakend van artificiële intelligentie.
Voor elk soort kankercel hopen we de belangrijkste spelers te
identificeren, samen met de DNA-mutaties in het genoom. Wij
hopen dat onze modellen nieuwe inzichten zullen verschaffen,
verbeterde diagnoses kunnen verwezenlijken en nieuwe
therapeutische paden zullen blootleggen.
— Prof. Stein Aerts (KU Leuven/VIB –
LKI Kankerinstituut)
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In translationeel en klinisch onderzoek zijn dit vooral thema’s die de
behandelingen en levenskwaliteit van patiënten verbeteren: prognostische en
voorspellende factoren, gerichte behandelingen en immunotherapie. Ook hier
twee sprekende voorbeelden van wat concreet mogelijk wordt gemaakt.

Door het gebrek aan een doeltreffende behandeling
blijft pancreaskanker één van de meest dodelijke
kankers. Dankzij de financiële steun van Stichting
tegen Kanker zullen we de interactie tussen ons
immuunsysteem en de kankercellen beter begrijpen.
Met de verworven inzichten gaan we op zoek naar
nieuwe en betere behandelingen. De resultaten van
dit onderzoek zullen ons toelaten om het effect van
immunotherapie bij pancreaskanker beter in kaart te
brengen, zodat we ons eigen immuunsysteem kunnen
versterken om pancreaskanker te overwinnen.
— Prof. Baki Topal
(UZ Leuven – KU Leuven – LKI Kankerinstituut)

Prof. Christos
Sotiriou omringd
door zijn team

Dankzij de steun van Stichting tegen Kanker
kunnen we de heterogeniteit van tumorcellen en
hun micro-omgeving tot op een ongekend niveau
in kaart brengen, op de schaal van een enkele
cel. (Red.: heterogeniteit zorgt er vaak voor dat
een deel van de kankercellen ongevoelig is voor
bepaalde medicatie). Het uiteindelijke doel is om
de behandeling van patiënten met triple negatieve
borstkanker te personaliseren, inclusief
immunotherapie.
— Prof. Christos Sotiriou (Bordet Instituut – ULB)

Prof. Baki Topal
en zijn team

Steun wetenschappelijk onderzoek!
Het feit dat al deze Grants zijn toegekend en dat maar
liefst 63 onderzoeksteams een financiële duw in de
rug kregen, hebben we te danken aan uw vrijgevigheid!
Blijf onderzoekers steunen en vertel anderen hoe
belangrijk de strijd tegen kanker is. Elke bijdrage telt
om hoop om te zetten in overwinning!
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Tafels tegen tumoren
Tafels oefenen saai? Niet als je er een spelletje van maakt en al helemaal niet als
je al oefenend een steentje bijdraagt aan de strijd tegen kanker! Daarom schenkt
Maxim, 9 jaar, de bedenker van het superleuke gezelschapsspel maXimaal voor
elk verkocht spel € 0,50 aan Stichting tegen Kanker.
Tekst: Sandra Gyles

De maaltafels en deeltafels vanbuiten leren is
saai! Dat vond de jonge Maxim ook. Daarom
bedacht hij een tof spel om de tafels thuis of
op school te oefenen. Met de steun van zijn
papa en tante Shiva werd maXimaal geboren en
ontwikkeld. De uiteindelijke productie gebeurde
door Cartamundi, de Belgische wereldspeler op
de markt van de kaartspellen.

Een flinke dosis geluk
maXimaal is trouwens niet zomaar een spel. Het is
een spel dat je met iedereen kan spelen. Winnen
doe je namelijk niet alleen op kennis, maar vooral
op basis van geluk. Elke doos bevat 100 maaltafeldan wel deeltafelkaarten, 10 jokers, 10 bonus oefen-
kaarten, de spelregels (ook digitaal beschikbaar)
en een QR-code met link naar de video maXimaal.

maXimaal tegen kanker
Al snelde groeide bij de familie van Maxim het
idee om meer kinderen te helpen en iets extra’s
te doen voor een goed doel. Dat goede doel werd
Stichting tegen Kanker. Waarom? Omdat kankercellen zich ook vermenigvuldigen, vele kleintjes
uitgroeien tot iets groots, en omdat vrijwel
iedereen op een of andere manier door kanker
is geraakt.
In 2021 gaat daarom van elk in België verkocht
spel 50 cent naar Stichting tegen Kanker voor de
financiering van onderzoek, preventie en steun.
50 cent lijkt misschien niet veel. Maar veel keer
50 cent is dat wel. Bovendien: in de strijd tegen
de ziekte telt elke halve euro!

“Het zou fijn zijn als iedereen
maXimaal leert spelen. Het is
een spannend spel. Iedereen
vindt het leuk. En ik zou het
tof vinden als ik kinderen en
zieke mensen kan helpen”,
Maxim, 9 jaar.

De nieuwe oplage van maXimaal maaltafels,
het nieuwe spel maXimaal deeltafels en de
Franstalige edities zijn nu te koop. In elk
maXimaal-spel zit een speelkaart van Stichting
tegen Kanker en er staat een mooie verwijzing
naar onze Stichting op de doos.

Voor elk verkocht maXimaal-spel schenkt de jonge Maxim
€ 0,50 aan Stichting tegen Kanker. Leer de tafels
spelenderwijs en draag een steentje bij!
Meer info en verkooppunten: www.kanker.be/maximaal
Of scan de QR-code hiernaast!
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Belfius staat zij aan zij
met Stichting tegen Kanker
Sinds 2019 gaat Belfius samen met
Stichting tegen Kanker de strijd aan
tegen deze ziekte. Het resultaat van
Belfius’ strategie om mee het verschil te
maken voor de grote uitdagingen van de
samenleving. Met haar thematische fondsen
biedt de bank klanten immers de mogelijkheid
aan om maatschappelijke doelen te steunen,
zoals de strijd tegen kanker.
Op die manier wordt er meer geïnvesteerd in
succesvolle en innovatieve bedrijven die baan
brekende behandelingen ontwikkelen. Bovendien
stort Belfius 10% van de beheerskosten door,
voornamelijk aan Stichting tegen Kanker. Geld dat
vervolgens naar wetenschappelijke onderzoeks
projecten gaat, hulp aan zieken en zieke kinderen,
en preventie. De bank schonk zo al meer dan
350 000 euro aan Stichting tegen Kanker
sinds 2019.

“De laatste 30 jaar investeerde Stichting tegen
Kanker 180 miljoen euro in wetenschappelijk
onderzoek in België”, vertelt Benoit Koerperich,
algemeen directeur van Stichting tegen Kanker.
Met resultaat: het aantal patiënten dat vijf jaar na
de diagnose nog leeft, is in vijftig jaar tijd
nagenoeg verdubbeld.
Volgens Benoit Koerperich sluit Belfius met haar
strategie de cirkel. “Als innovatieve bedrijven
vandaag met concrete oplossingen kunnen komen
tegen kanker, dan hebben we dat te danken aan
fundamenteel en klinisch onderzoek, vaak tegen
de stroom in. Als dat onderzoek dan deels gefinancierd wordt door fondsen die ook in die bedrijven
investeren, vallen de puzzelstukjes in elkaar.”
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Kankerinfo
Professionals aan de lijn
Achter Kankerinfo, de gratis dienst van Stichting tegen Kanker voor patiënten, naasten en
iedereen die meer wil weten over de ziekte, schuilt een heel team aan professionals. Artsen,
psychologen, gespecialiseerde verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, oncodiëtisten:
u krijgt altijd professionele hulp!
Tekst: Carine Maillard
Sinds de lancering in 1983 heeft Kankerinfo
(toen nog de Kankerfoon) zijn team en diensten
uitgebreid, zodat we alle vragen omtrent kanker
kunnen beantwoorden: vragen over de ziekte of
de behandelingen, over administratieve procedures, preventie voor en na kanker, screening
enzovoort. Wanneer u Kankerinfo belt, verwijst
Delphine u indien nodig door naar een van de
specialisten van Stichting tegen Kanker.
Dr. C.D. is een van de artsen verbonden aan
Kankerinfo: “Na mijn studie geneeskunde wilde
ik bijkomende ervaring opdoen in een ziekenhuis
voordat ik als huisarts aan de slag zou gaan.
Eerst werkte ik op een afdeling hematologieoncologie en daarna in een screeningscentrum.
Zo kwam ik in contact met kankerpatiënten.
Toen ik hoorde dat Stichting tegen Kanker op
zoek was naar artsen om patiënten telefonisch
te ondersteunen, meldde ik me meteen aan.
Kunnen luisteren is voor mij essentieel in de
arts-patiëntrelatie. Dat was dus in 1996.” Een
kwarteeuw later is dr. C.D. nog steeds een van
de specialisten van Kankerinfo en blijft ze
mensen telefonisch adviseren.

Een brug tussen artsen en patiënten
Waarom stellen patiënten hun vragen niet gewoon
aan hun arts? “Bij de arts aan tafel krijgen patiënten
in sneltempo veel informatie te verteren. In de
meeste gevallen zijn ze verrast of nog in shock
door de diagnose. Veel vragen komen pas achteraf,
wanneer hun arts niet meer beschikbaar is.
Kankerinfo slaat een brug tussen arts en patiënt.
Maar opgelet: we hebben geen toegang tot
individuele dossiers. De antwoorden die we geven
zijn eerder algemeen. ‘Wat betekent graad 2?
Waaruit bestaat een bepaalde behandeling’, etc.
Wie met kanker wordt geconfronteerd, heeft
behoefte aan informatie. “Ik luister, probeer mensen
gerust te stellen en hun last te verlichten. Als ze
me dan bedanken voor de informatie en de hulp,
weet ik dat ik hen innerlijk wat tot rust heb gebracht.
Wie beter begrijpt wat hij doormaakt, ervaart minder
stress en kan de ziekte op een serenere manier
tegemoet treden.”

Kankerinfo is een gratis dienst, gefinancierd door
de giften en legaten die Stichting tegen Kanker
ontvangt.

Het team van Kankerinfo bestaat uit:
2 personen die de telefoon
beantwoorden
1 oncoloog
4 huisartsen
9 oncopsychologen
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5 gespecialiseerde verpleegkundigen (oncologie, palliatieve
zorgen, radiotherapie, etc.)
1 maatschappelijk werker
1 oncodiëtiste

Levensloop: we houden de hoop erin!

Ook 2021 laat zich klaarblijkelijk niet plannen. Jammer genoeg kunnen we
dus ook nog niet met zekerheid zeggen of Levensloop al dan niet ‘in het
echt’ kan doorgaan. Stichting tegen Kanker en alle vrijwilligerscomités
doen er in elk geval alles aan om ervoor te zorgen dat alle evenementen
en activiteiten op een even leuke, maar ook veilige manier kunnen
Tekst: Tineke Demol
plaatsvinden, zodra dit kan en mag.
Als en alleen als de overheid de geldende gezondheidsrichtlijnen verlicht, kunnen we Levensloop
op een geheel nieuwe manier organiseren en
lokale gemeenschappen een geheel andere, maar
even onvergetelijke Levensloop-ervaring bieden.

Versoepelen de maatregelen niet, dan ontwikkelen
we een virtueel initiatief om met iedereen in
contact te blijven, mensen in beweging te krijgen,
samen feest te vieren en uiteraard om alle Vechters
en naasten een hart onder de riem te steken.

Volg ons en steun ons!
Onze organisatiecomités en Levensloop-teams zijn
gemotiveerder dan ooit om allerlei acties en activiteiten te
organiseren. Zo werven ze fondsen, informeren en maken ze
mensen meer bewust van de ziekte, en steunen ze Vechters
en hun naasten. Levensloop is en blijft immers een initiatief
dat een hele gemeenschap in beweging brengt en dat je kan
steunen wanneer en hoe het jou uitkomt, het hele jaar door.
Neem voor meer info gerust een kijkje op www.levensloop.be
en volg onze nationale en lokale Facebook-pagina’s om op de
hoogte te blijven van het programma en alle acties in jouw
regio. Door deel te nemen aan de activiteiten en evenementen
die vrijwilligers lanceren, draag je niet alleen bij aan de
financiering van wetenschappelijk onderzoek, maar steun je
ook lokale projecten voor Vechters en hun naasten. In deze
moeilijke periode, waarin onze sociale contacten sowieso
beperkt zijn, waarderen zij dit meer dan ooit.

Meer dan ooit dit jaar rekent Levensloop op u! Afspraak op
www.levensloop.be en doe een gift!
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Schenken via testament?
Meer dan ooit een gebaar voor het leven!
Helpen in de strijd tegen kanker kan op heel wat manieren. Stichting tegen Kanker als
begunstigde opnemen in uw testament is er één van. Zo kan het wetenschappelijk onderzoek
tegen kanker onverminderd vooruitgang blijven boeken waardoor, op een dag, niemand nog
hoeft te sterven aan deze verschrikkelijke ziekte.
Tekst: Greta Van Der Gracht

0% erfbelasting voor goede doelen
in Vlaanderen
De Vlaamse Regering is volop bezig met het
aanpassen van de fiscale regels voor erfenissen.
De wettekst is nog niet officieel op het moment
dat we dit artikel schrijven, maar de grote lijnen
zijn toch al duidelijk.
De eerste maatregel is de vrijstelling van erfbelasting voor goede doelen, zoals Stichting
tegen Kanker, vanaf 1 juli 2021. Dat betekent
dat uw legaat via de Stichting een nog grotere
impact op de strijd tegen kanker heeft. Uw
volledige legaat wordt mee ingezet om onderzoekers de middelen te geven om hun onderzoek
voort te zetten en om nieuwe beloftevolle
projecten te financieren.

maatregelen voorzien in de ontwerpteksten. Hebt
u reeds een testament gemaakt met daarin een
duolegaat? Dan raden wij u aan dit even opnieuw
te herbekijken met uw notaris of contact op te
nemen met Greta Van Der Gracht, coördinator
Legaten bij Stichting tegen Kanker. Doe dit vóór
1 juli 2021, wanneer de nieuwe fiscale regeling in
Vlaanderen normaal van kracht zal gaan.
Opgepast! Bovenstaande wijzigingen worden enkel
doorgevoerd in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië
zijn er geen veranderingen wat de erfbelasting
voor goede doelen of het duolegaat betreft.

Vragen over
schenken via
testament of
de nieuwe fiscale
regels?

Hoe zit dat nu met het duolegaat?

✂

Die vraag krijgen we regelmatig van mensen die
Stichting tegen Kanker in hun testament hebben
opgenomen of dat willen doen. In Vlaanderen
zal het fiscale voordeel van het duolegaat
grotendeels verdwijnen met de nieuwe berekeningsregels. Bovendien zijn er geen overgangs-

Contacteer Greta Van Der Gracht, coördinator
Legaten, via 02 734 37 15, 0499 69 53 86
of gvandergracht@stichtingtegenkanker.be.

Een gebaar voor het leven
Stuur dit antwoordformulier terug naar Stichting tegen Kanker, Leuvensesteenweg 479,
1030 Brussel. Dit verzoek is geheel vrijblijvend.

❏ Stuur mij de brochure over legaten ‘Een gebaar voor het leven’
❏ Ik wil meer informatie over legaten. Contacteer mij a.u.b.
Naam: ............................................................................................................ Voornaam: .................................................................................
Straat: .............................................................................................................................................................................. Nr: ........... Bus: ........
Postcode: .................... Stad: ........................................................................................................................ Geboortedatum: .....................
Telefoon: ........................................................... E-mail: .....................................................................................................................................

❏ Ja, Stichting tegen Kanker mag mijn e-mailadres gebruiken om mij op de hoogte te houden van haar activiteiten.
Stichting tegen Kanker verzamelt deze persoonsgegevens om u indien gewenst op de hoogte te houden van haar activiteiten.
Ons volledig gegevensbeschermingsbeleid is beschikbaar via www.kanker.be/privacy-policy of kunnen we op eenvoudig verzoek naar u opsturen.
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Zweedse puzzel
Zweedse puzzel
ZWEEDSE PUZZEL

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

SMIKKELEN

INSTRUEREN
GEREED-

VOLK UIT DE
OUDHEID

SCHOUDERMANTEL

SCHAP

HUID

Linzensoep
4 personen

SKIDISCIPLINE

LAND IN
Z.-AMERIKA

•
•
•
•
•
•
•
•

VORDEREN

GERECHT
GERECHT

ENZOVOORT

2
UITSPATTING
LICHAAMSDEEL

VOEGWOORD

PROTEÏNE

HET
NIETSDOEN

ENGELS
GRAAFSCHAP

EUR. POLITIEDIENST
VERBINDING
MET EEN
AARDELEKTRODE

JAPANSE
DICHTVORM
KNOCK-OUT

ROEM

7

TROPISCHE
VETPLANT

OPPERVLAKTEMAAT

SCHULD

MET HET
DOEL DAT

SCHULD
3

MELODIE

BIJWOORD

OPENING IN
DE MUUR

DE MUUR
4GELEDEN

HEELOPENING
KORT IN

HEEL KORT
GELEDEN

VOORVOEGSEL

VOORVOEGSEL

SMEERMIDDEL

EEN ZEKERE

EEN ZEKERE

1

2
8

3
9

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

4

5

6

7

8

9

Opsporing

L

1
7

A

6

H

5

W

4

M
L OM
E R U
R E I
E N Z
N
E
E N
E X
I C M
W E E
I S T
T
S
T E
N U L
E N E
T E N

3

IJ
C
S L A
K
P
R O E
A P
B E E
B I T
E S S
R E
N A
N
G
P D A
E V
N B E
I E
S T O

2

G
E
M O
A
T R
I
G E
D
E
K U
O R
O
E P
O
O L
E N

Sleutelwoord:

R
E V
G E
E L
N
B R
U
I L
U
I
H
E
I
D

5

R
G IJ
C
M
L E V E
S L A L OM
G E M O K
P E R U
H E L A
R O E R E I
N
T RPUZZELBLADEN
A P
E N Z
© DENKSPORT
A B R I
B E E N
E
U
G E B I T
E N
W I L D
E S S E X
U
E R E
I C M
H A I K U
N AW E E
A H O R N
G I S T
A R E
O P D A T
S
D I E P
E V
T E
L I D
O N B E N U L
N
O L I E
E N E
O G E N
S T O T E N
H A
A
A R
D
L I
N
O G

HEVIG DUWEN

HEVIG DUWEN

Oplossing: Opsporing
Opsporing

1

1

Bereidingswijze

MELODIE

EERSTBIJWOORD
VOLGEND

SUKKEL

•

3

EERSTVOLGEND

SUKKEL

TONEN

7

BAKBENODIGDHEID

MET HET
DOEL DAT

•
•

•
•
•
•
•
•
•

NIET
PARKEREN

ESDOORN

4

MET STENEN
BOUWEN

PIJNLIJK
GEVOLG

BAKBENODIGDHEID

GEWRICHT

8

IN COMBINATIE MET

TROPISCHE
KNOCK-OUT VETPLANT

NIET
PARKEREN

VER NAAR
BENEDEN

PROTEÏNE

MET STENEN
BOUWEN

EUR. POLITIEDIENST
IN COMBINATIE MET

PIJNLIJK
GEVOLG

MEERMIDDEL

8

Stoof de ui, wortelen en knoflook
zachtjes aan in olie of margarine.
Voeg de tijm, salie, prei en selderij
toe. Overgiet met de bouillon. Voeg
vervolgens het laurierblaadje, de rode
peper, aardappelen, tomaten en het
tomatenconcentraat toe. Giet de helft
van de linzen erbij en laat pruttelen tot
alles gaar is. Stoof de rapen en lenteuitjes
pan.
R in
G een
IJ
C
M Voeg de resterende
L E V E
S L A L O M
linzen
toe
G E M
O KenPlaat
E R Ustoven. Kruid met
H E L A
R O E R E I
peper.
laurierblaadje.
N
TVerwijder
R A P
E N het
Z
A B R I
B E E N
E
Serveer
de
gestoofde
rapen, lente-uitjes
U
G E B I T
E N
I L D
E S S E X
enW linzen
en
giet
er
de
gemixte soep
U
E R E
I C M
H A IWerk
K U
N Amet
W E Epeterselie.
over.
af
A H O R N
G I S T
A R
D
L I
N
O G

E
O
I E P
D
O
O L
E N

P D A
E V
N B E
I E
S T O

T
S
T E
N U L
E N E
T E N

Een recept van Sofie Dumont. Meer heerlijke
recepten op www.kanker.be/recepten
Opsporing
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VOORVOEGSEL

ENGELS
GRAAFSCHAP

•

VOEGWOORD

DEEL VAN
DE MOND

ONSTUIMIG

UITSPATTING

EEN ZEKERE

DEEL VAN
DE MOND

ROEM

GRAFISCH
KUNSTWERK

1

LICHAAMSDEEL

HET
NIETSDOEN

ENZOVOORT

GRAFISCH
KUNSTWERK

SMEERMIDDEL

2

OPGANG

HEVIG DUWEN

WACHTHUISJE

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

OPGANG

2 uien, fijngehakt
2 wortelen, fijngehakt
2 knoflookteentjes, fijngehakt
(olijf)olie of 100% plantaardige margarine
1 takje tijm
1 takje salie
Peulvruchten zijn
rijk aan vezels, die
1 prei, in grove stukken
op verschillende
enkele stengels selderij,
manieren een bijdrage
in grove stukken
kunnen leveren aan
het beperken van ons
2,5 liter bouillon (kip
risico op bepaalde
of groenten)
kankers. Zo helpen
1 laurierblaadje
vezels het risico op
dikkedarmkanker
1 rode chilipeper,
verminderen.
gehalveerd
2 aardappelen,
in stukken gesneden
1 blik tomatenblokjes
1 eetlepel tomatenconcentraat
200 g splitlinzen, 12 uur geweekt in water
2 rapen, geschild en in kleine blokjes
3 lente-uitjes, fijngehakt
peper
wat bladpeterselie, fijngehakt

9

9

8

UITROEP

Ingrediënten

LAND IN
Z.-AMERIKA

VORDEREN

7

GEPRUIL

6

6

SMIKKELEN

INSTRUEREN

5

SKIDISCIPLINE

OUDHEID

4

HEILWENS

SCHOUDERMANTEL

3

HUID

MAATHOUDEND

2

GEREEDSCHAP

WEERSVERSCHIJNSEL

1

MAATHOUDEND

Breng de letters uit de genummerde vakjes over
naar de gelijkgenummerde vakjesVOLKvan
de oplossingsbalk
UIT DE

Wat mag ik wel eten en wat niet?
Wat moet ik doen nu er uitzaaiingen zijn vastgesteld?
Wat betekent het om chemotherapie te volgen?
Is het normaal dat ik me de hele tijd kwaad voel?
Is kanker erfelijk?

KANKERINFO,
voor al uw vragen
over kanker.
Een professionele medewerker
van Kankerinfo biedt
een luisterend oor en
beantwoordt uw vragen.

Bel ons op
0800 15 802
KANKERINFO is een gratis dienst van Stichting tegen Kanker.
Meer info: www.kanker.be/kankerinfo.

