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Om het nieuwe schooljaar in te luiden, staan in het speciale dossier in dit
nummer van Samen tegen kanker kinderen centraal. Te beginnen bij
kinderkamp Tournesol, de week vakantie in de gezonde buitenlucht die
we elk jaar organiseren voor jonge kankerpatiënten. Het doel hiervan: hen
helpen om – op een veilige manier – het ziekenhuis en de behandelingen
even te vergeten. Het kamp was wederom een groot succes, dankzij de inzet
van zorgverleners, donateurs en de vele vrijwilligers.
In het daaropvolgende artikel zoomen we in op enkele scholen. Omdat de
school een perfecte plek is om te leren hoe je zorg draagt voor jezelf… en voor
anderen! Een plek waarin je uitgroeit tot een bewuste en betrokken burger.
Wanneer kanker een klasgenoot treft, is in actie komen voor medeleerlingen
de bijna vanzelfsprekende reactie om de schok en het gevoel van onrecht het
hoofd te bieden.
Of het beter is om kinderen te beschermen en vooral niet te veel te vertellen
als een ouder of een naaste door kanker getroffen wordt? “Absoluut niet,
integendeel zelfs”, antwoordt een psycholoog op pagina 12. “Het is zelfs beter
om samen de confrontatie aan te gaan en de dingen te benoemen zoals ze
zijn.” Zo kom je er ook als familie sterker uit.
Onze hoop en wens voor toekomstige generaties is uiteraard dat ze kunnen
opgroeien in een wereld waarin kanker niet langer een bedreiging vormt.
Daarom is het onze prioriteit om te investeren in het uitstekende werk van
onze Belgische onderzoekers. Dank aan u om daar net als ons in te geloven!
Ik wens u veel leesplezier en een mooie herfst.

waag uw kans en steun tegelijk
de strijd tegen kanker!

22 Kwartaalnieuws
24 Kankerinfo,

Dr. Didier Vander Steichel
Algemeen directeur

voor al uw vragen

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

Gedrukt op milieuvriendelijk papier
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SAMEN
Een meer dan succesvolle online fondsenwerving!

Herfstrecept

Druiventruffels
met noten en kaas
Druiven
en
noten
horen bij de herfst.
Hier zijn ze samen
verwerkt in een lekker,
gezond én origineel
hapje voor bij een
(alcoholvrije) aperitief
of als smakelijk tussendoortje.
Ingrediënten voor 13 truffels
• 115 g zachte geitenkaas, op kamertemperatuur
• 55 g light roomkaas, op kamertemperatuur
• 13 druiven
• 70 g amandelen
• 5 g bieslook, heel fijn versneden
• Peper
Bereiding
Meng de geiten- en roomkaas met een vork in een kommetje
tot een zachte mix, en voeg een beetje peper toe. Plaats
30 minuten in de koelkast.
Rooster de amandelen een paar minuten op middelhoog vuur.
Roer geregeld om en blijf bij de pan, zodat ze niet verbranden.
Laat ze afkoelen op een koude plaat of plank. Hak ze fijn met
een mes of in de keukenrobot.
Neem een eetlepel kaasmix en druk er – in de lepel – de druif
in. Neem wat vershoudfolie in de hand, doe er een toefje kaas
op en druk dat op de lepel. Haal nu met de folie alles van de
lepel en rol in de folie balletjes met de druif in het midden.
Verwijder de folie. Maak zo alle truffels.
Spreid de noten uit op een plaat en meng met de bieslook. Rol
er de truffels door. Zet afgedekt weg in de koelkast tot je ze
serveert.
Smakelijk!
Een recept van Eva de Winter,
diëtiste bij Stichting tegen Kanker
Meer recepten en ideeën voor alcoholvrije aperitieven
op www.kanker.be/recepten.
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“Een duivels team in
beweging voor Maxime”
Muriel, mama van Maxime: “Op 10 juni 2014
veranderde ons hele leven. Toen vernamen we dat
Maxime, onze kleine jongen van nog geen vijf jaar
oud, kanker had. Onze wereld viel uit elkaar, maar
de strijd begon! Onze kleine engel kreeg negen
maanden chemo- en radiotherapie, zonder klagen
en met die eeuwige glimlach. Ongelooflijk hoeveel
kracht, woede en moed hij uit zijn kleine lijfje kon
putten om de confrontatie met de ziekte aan te gaan,
en dat met verbazingwekkend veel optimisme.
Helaas stierf hij in onze armen op 12 maart 2015.”
Het Levensloop-team Les diables bougent besloot om hun acties te wijden aan de strijd
van de kleine jongen. Aanvankelijk tijdens de
Levensloop in Bergen in 2015 en 2016. En in 2017,
toen Levensloop Bergen niet plaatsvond, bleven de
‘duivels’ toch fondsen werven, via de verkoop van
producten, de organisatie van evenementen (zoals
een kaasdiner) en via een online fondsenwervingspagina.
Teamkapitein Andrée vertelt: “Toen ik in januari
2015 met dit team van start ging, had ik nooit
gedacht dat mijn eigen vader twee jaar later zelf
met de ziekte te maken zou krijgen. Vandaag wil
ik meer dan ooit zoveel mogelijk energie steken
in dit nobele doel dat de strijd tegen kanker is.”
Wilt u ook geld inzamelen voor Stichting tegen
Kanker? Neem contact met ons op het nummer
02 736 68 68 of creëer een online fondsenwervingspagina op https://idonatefor.cancer.be. Op hetzelfde
webadres kunt u ook acties van andere mensen
ondersteunen.

Een gebaar voor het leven
Uw steun aan het wetenschappelijk kankeronderzoek maakt het verschil. Neem Stichting
tegen Kanker op in uw testament.
Greta, onze specialist legaten, beantwoordt
al uw vragen. Contacteer haar vrijblijvend!

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

✃

Informatieaanvraag

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

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

Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.:		Bus:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

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

WETENSCHAP

De Stichting financiert vijf nieuwe artsen-onderzoekers

“Een belangrijke financiële
en tegelijk morele steun”
De postdoctorale mandaten toegekend door de Stichting zijn bedoeld als financiële steun voor artsen met een
doctoraatstitel die werken binnen een academische structuur (vaak universitaire ziekenhuizen) om parttime
onderzoek uit te voeren, naast hun klinische activiteiten. Maak kennis met twee van de vijf laureaten van
afgelopen juni.
INTERVIEWS: SANDRA GYLES & LUDIVINE TELLER

“Een belangrijke stap
richting de optimalisatie
van prostaatkanker
behandeling”
• Prof. Dr. Valérie Fonteyne, Univer
sitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent)
• Onderzoeksproject: optimalisatie van
de radiotherapie bij prostaatkankerpatiënten

Prof. Valérie Fonteyne
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Prof. Dr. Valérie Fonteyne wist als
kind al dat ze ‘iets wetenschappelijks’
wilde doen. Lange tijd twijfelde ze tussen geneeskunde en biotechnologie.
Een persoonlijk verlies deed de puzzel uiteindelijk in elkaar vallen in het
voordeel van het eerste. De focus in
kader van dit postdoctoraal mandaat
ligt op de optimalisatie van bestraling
bij prostaatkanker.
Dr. Fonteyne: “Prostaatkanker is een
fascinerend onderzoeksdomein waar
we al heel ver in staan, maar waar
inzake de optimalisatie van behandelingen nog veel mogelijk is. Waar het
bij prostaatkanker vandaag om draait,
is dat we moeten uitkijken voor overbehandeling en steeds de juiste balans
proberen bereiken tussen behandeling,
genezing en levenskwaliteit op langere
termijn. Vanuit mijn roeping als arts
blijf ik graag nauw betrokken bij de
patiënt. Maar tegelijk wil ik het onderzoek helpen vooruitgaan en de zorg
optimaliseren. De twee combineren, is
zonder dit klinisch mandaat quasi onmogelijk. Vandaar dat ik deze aanvraag
had ingediend.
Ons onderzoek concentreert zich op
de optimalisatie van de huidige behandelingen en dit op twee niveaus.
Enerzijds voor de groep patiënten bij
wie de tumor beperkt is tot de prostaat.
En anderzijds bij personen die te maken hebben met prostaatkanker met

uitzaaiingen naar de lymfeklieren. Uit
voorgaand onderzoek weten we dat we
voor de eerste groep kunnen afstappen
van lange behandelschema’s. Korte
schema’s met per dag een hogere dosis
werken even goed. De volgende vraag is
nu: welk kort schema? Welk kort schema is het minst toxisch, heeft dus de
minste bijwerkingen en kent de beste
uitkomst?
Het tweede luik van het onderzoek
omvat prostaatkankerpatiënten bij wie
ook de klieren zijn aangetast. Vroeger
was de standaardbehandeling hiervoor
hormonale therapie (gewone of chemische castratie, met alle bijwerkingen
vandien). Sinds 2005 zijn we daarnaast ook radiotherapie gaan geven,
omdat we er niet van overtuigd zijn
dat mensen met kliermetastasen ook
uitzaaiingen op afstand hebben. Bij patiënten met beperkte klieraantasting
willen we nu proberen bepalen of behandeling van de prostaatregio alleen
gecombineerd met hormonale therapie
niet voldoende is, in plaats van prostaatbehandeling plus klierbestraling
plus hormonale therapie.
Ik ben ontzettend blij met de toekenning van dit mandaat. Als team
hopen we dat we dankzij onze onderzoeken voor alle patiënten praktische
oplossingen kunnen voorstellen die onmiddellijk toepasbaar zijn binnen het
UZ in Gent en de andere oncologische
behandelcentra.”

WETENSCHAP

Het vak onderzoeker: een passie meer dan een baan

Dr. Sophie Servais: “Als onderzoeker moet je nieuwsgierig en voortdurend op de hoogte zijn van je vakgebied. Dat is
een uitdaging, maar ook erg stimulerend. Het maakt dat we onze creativiteit in zekere mate de vrije loop kunnen laten.
Aan de andere kant vraagt het ook om een aanzienlijke persoonlijke investering. Wanneer je met een onderzoeks
project bezig bent, moet je je er compleet in onderdompelen. Een goede onderzoeker is gepassioneerd door zijn project.
We denken er altijd en overal aan! Het vak van onderzoeker vereist ook een diepgaande interesse, bescheidenheid en
geduld. Soms moet je een hele reeks teleurstellingen weten te incasseren voor je een volgende stap maakt, bijvoorbeeld
wanneer de resultaten niet zijn zoals verwacht of de starthypothese onjuist is.”

“Graft-versus-hostziekte, een serieuze en
veelvoorkomende
complicatie”
• Dr. Sophie Servais, Université de
Liège (ULg) – Hematologie
• Onderzoeksproject: verminderen
van de complicaties na een beenmergtransplantatie
Dr. Sophie Servais houdt ervan om
bij te leren en vooral om dingen te
observeren, ontrafelen en beter te
begrijpen. Dit is in feite de basis van
onderzoek, waar ze zich naar eigen
zeggen tegenwoordig volledig in onderdompelt. Samen met haar team zoekt
dr. Servais namelijk naar manieren
om de kans op complicaties na een
hematopoietische stamceltransplantatie te verminderen.
Dr. Servais: “Mijn onderzoek is
gewijd aan hematopoietische stamceltransplaties, beter bekend als
beenmergtransplantaties. Dit is een
effectieve behandeling tegen verschillende soorten bloedkanker, waaronder
bepaalde vormen van leukemie. De
behandeling start met (radio)chemotherapie, om het zieke beenmerg van de
patiënt te vernietigen, gevolgd door een
transplantatie met normaal beenmerg
afkomstig van een gezonde donor. Dit
gezonde beenmerg bevat stamcellen
(de moedercellen van alle bloedcellen)
die geleidelijk het beenmerg van de patiënt herbevolken.
In deze stamcellen zitten immuun
cellen van de donor. Die zijn zeer
belangrijk, omdat ze tumorcellen kun-

nen aanvallen. Bovendien helpen ze
het immuunsysteem van de patiënt
mee heropbouwen en verhogen ze zijn
afweer tegen infecties. Helaas gebeurt
het dat de immuuncellen van de donor gezonde organen van de ontvanger
aantasten. Dit is een ernstige complicatie, soms – en nog te vaak – met een
fatale afloop.

De combinatie van
mijn rol als
onderzoeker en als
arts geeft me de kans
om me bewust te zijn
van de realiteit op de
ziekenhuisvloer.
Ons laboratoriumonderzoek richt zich
op dit fenomeen, dat men graft-versushostziekte noemt. Om deze complicatie
te voorkomen en te behandelen, moeten we beter leren begrijpen wat er
precies gebeurt. In mijn project zijn we
specifiek geïnteresseerd in een bepaalde subpopulatie van de immuuncellen,
de zogenaamde Th17-lymfocyten. Dit
is een subtype van witte bloedcellen
gespecialiseerd in ontstekingen, die
mogelijk een rol spelen in de reactie
van het donortransplantaat tegen de
gastheer.

De combinatie van mijn rol als onderzoeker en als arts geeft me de kans om
me bewust te zijn van de realiteit ‘op de
ziekenhuisvloer’, de echte praktische
problemen en de beperkingen van de
medische kennis en de huidige behandelingen. Bezig zijn met onderzoek
maakt dan weer dat ik op de hoogte
blijf van de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen en deze indien
mogelijk naar het bed van de patiënt
kan brengen. Ik ben de Stichting en de
donateurs dan ook oprecht dankbaar
voor hun vertrouwen in onze projecten. Meer financiële steun betekent ook
meer morele steun.” n

Dr. Sophie Servais
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Levensloop

Maak kennis met
twee trotse peetvaders
Met de herfst in aantocht starten we een nieuw Levensloop-seizoen. Verschillende edities van dit solidariteits
evenement worden vaak onder de vleugels genomen van Belgische persoonlijkheden. Gerenommeerd
cardioloog Pedro Brugada en presentator François De Brigode vertellen ons waarom ze graag peter werden.
INTERVIEWS: STEVEN DE BONDT & LUDIVINE TELLER
FOTO’S: STEVEN DE BONDT & STÉPHANE DE COSTER

“FEEST VIEREN VOOR HET
GOEDE DOEL”
Gerenommeerd cardioloog prof. Pedro
Brugada is peter van Levensloop Aalst.
Hij draagt Levensloop een warm hart
toe om verschillende redenen.
Pedro Brugada: “Als dokter en believer
in preventie en gezondheidscampagnes kon ik geen ‘Nee’ zeggen toen men
mij vroeg om peter te worden. De oorzaken van kanker en die van hart- en
vaatziekten vertonen veel overeenkomsten. Maar bij het hart kunnen we al
heel wat herstellen, terwijl kanker veel

complexer is. Sommige vormen van
kanker zijn al heel goed te behandelen,
maar andere, zoals longkanker, blijven
heel moeilijk behandelbaar.
Ik ken Levensloop al langer. Vorig
jaar deden mijn kinderen actief mee.
Ze waren heel enthousiast. En zoals
zovelen werden ook wij in de familie
geraakt door kanker: mijn schoonvader
overleed eraan. Ik was dus meteen
overtuigd om mijn steun aan Levensloop te verlenen.”

Fondsen werven is levensbelangrijk

“Het is prachtig dat Levensloop geld
inzamelt voor wetenschappelijk onder-

Prof. Brugada, peter van Levensloop Aalst, samen met Karolien Devos, regiocoördinatrice.
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zoek. Fondsen werven voor onderzoek
is levensbelangrijk, want de middelen
zijn te beperkt. Wat Levensloop doet, is
dus heel goed. Wat nog beter zou zijn?
Moest de overheid de ingezamelde
som van Levensloop matchen. Stel dat
Levensloop – ik zeg maar iets – tien
miljoen euro inzamelt en de overheid
zou evenveel bijleggen. Dan toont ze dat
ze het meent, dat ze gelooft dat wat de
burger doet belangrijk is.”

Levensloop:
twee vliegen in één klap

“Levensloop leeft echt in Aalst. Het is
niet alleen een evenement voor het
goede doel, het is ook een sociaal evenement in Aalst. De mensen nemen
er graag aan deel. Ik vind het heel
belangrijk dat mensen zich buiten verzamelen, dat ze met elkaar omgaan
en interageren. Zo’n sociaal leven, dat
ontbreekt vandaag soms een beetje.
Aalstenaren zijn mensen die graag
feest vieren en graag contact maken.
Levensloop is daarvoor een ideaal excuus. En bovendien doe je iets voor het
goede doel!
Deelnemen aan Levensloop is dus
dubbel en dik goed: je bent buiten en
je zet je in voor het goede doel. Levensloop is een heel belangrijk fenomeen
aan het worden in Aalst.”

LEVENSLOOP

SAMEN

24 uur in actie tegen kanker

VIEREN

HERINNEREN

© www.StephaneDeCoster.be

François De Brigode, peter van Levensloop ULB
STK008_Levensloop_Broch_NL_03.indd
“DE
MOED VAN DE VECHTERS1
IS VOOR IEDEREEN EEN
LEVENSLES”

L’Université Libre de Bruxelles
organiseert al enkele jaren haar
eigen Levensloop. RTBF-presentator
François De Brigode is een van de
peters van de volgende editie, op 14 en
15 oktober.
François De Brigode: “Ik ken Levensloop van mond-tot-mondreclame. Een
fotograaf met kanker benaderde me.
Ze vecht tegen de ziekte, vroeg me of
ik geïnteresseerd was om me te engageren en bracht me in contact met het
organisatiecomité.
Levensloop ondersteunen, is voor mij
een bescheiden manier om een hand
toe te steken en te helpen om anderen bewust te maken van de ziekte.
Als ULB’er is het ook een manier om
mijn universiteit te helpen. Als mijn
reputatie als presentator dit solidariteitsevenement een duwtje in de rug
kan geven, dan is dat ook een van de
rollen die ik moet spelen.”

Een gelegenheid om Vechters te
steunen

“Dit is mijn eerste deelname aan Levensloop. Het concept raakt me, vooral

STRIJDEN

omdat mijn moeder stierf aan een
nogal vernietigende kanker en verschillende van mijn collega’s vechten
tegen de ziekte. De mentale kracht van
Vechters heeft altijd al indruk op me
gemaakt. Petje af!
Een collega en goede vriendin van
me vecht al 14 jaar tegen borstkanker.
Haar onaflatende energie en de manier
waarop ze zegt ‘Ik ga ervoor, tot het
eind’ verbaast me dagelijks. Sterker:
het is een levensles. Eigenlijk ben ik
het niet die Levensloop helpt, maar zijn
het de Vechters die mij helpen. Ze leren
me de dingen in een perspectief zetten
en kleine tegenslagen relativeren.”

Is onderzoek vooruithelpen ook een
motivator?

“Absoluut. Onderzoek naar kanker
is belangrijk. We zullen nooit te veel
aan onderzoek doen. Om een ernstige
ziekte zoals kanker te verslaan, zullen
we onderzoek ook continu moeten blijven ondersteunen, omdat de publieke
middelen gewoon niet toereikend zijn.
Om mensen bewust te maken, zijn
evenementen als Levensloop ideaal.
Deelnemers ervaren van dichtbij waar
Vechters mee kampen en wat voor
moed er nodig is om de ziekte het hoofd
te bieden.” n
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Tessenderlo

23 en 24 september

Brussel Bedrijven
en Aalst
30 september en
1 oktober

Stichting
tegen Kanker
Brugge en
Sint-Truiden

en het lokale Levensloop vrijwilligerscomité organiseren

7 en 8 oktober

Brussel ULB,
Edegem en Genk
14 en 15 oktober

Beveren

21 en 22 oktober
www.levensloop.be

LEVENSLOOP
24 uur in actie tegen kanker

VIEREN

HERINNEREN

STRIJDEN

Vind alle data en locaties van Levensloop op www.levensloop.be.
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DOSSIER KINDEREN EN KANKER

29e Kinderkamp Tournesol

Een betoverende
setting!
Kinderkamp Tournesol van Stichting tegen Kanker biedt
55 jonge kankerpatiënten een week ontspanning en
avontuur in de gezonde buitenlucht. De 29e editie van
dit initiatief vond plaats in juni, onder het meterschap
van chef-kok Sofie Dumont.
TEKST: LUDIVINE TELLER
FOTO’S: DAILLY MEISER

Dit jaar pakten de kinderen hun koffers uit in Val d’Arimont, in Malmedy.
Een echte duik in de natuur, aangezien
ze mochten overnachten in bungalows
middenin het bos. De hele week stonden er activiteiten op het programma
voor verschillende leeftijden: een
zeepkistenrace, een initiatie circus en
theater, kookworkshops en schoonheidsateliers, een bezoekje aan een
chocoladefabriek... en de voorbereiding
op de afsluitende show natuurlijk, met
als thema ‘betoverende boswezens’.
Valentine Smeyers, coördinatrice van
het kamp: “Ons doel is om kinderen
te laten genieten van een vakantie
weg van het ziekenhuis, waar ze – met
instemming van de arts – kunnen deelnemen aan activiteiten die ook andere
kinderen van hun leeftijd doen.”

ten sommige recepten worden
aangepast aan het voedingsregime
van jonge kankerpatiënten met een
verzwakt immuunsysteem, een kolfje
naar de meesterlijke hand van de koks
van Val d’Arimont. Valentine Smeyers:
“In het kamp mogen de kinderen hun
ziekte vergeten, maar wij, achter de
schermen, kunnen dat uiteraard niet.
Op elk moment en voor elke activiteit
moeten we met de medische condi-

tie van de kinderen rekening houden.
De monitoren zijn hier speciaal voor
opgeleid en medisch personeel is permanent aanwezig.”
Kinderkamp Tournesol is volledig
gratis voor de deelnemers, dankzij de
vrijgevigheid van de donateurs en partners van de Stichting, én de inzet van
bijna 50 gemotiveerde vrijwilligers.
Hartelijk dank allemaal!

Samen koken

Sofie Dumont, meter van deze editie:
“Ik wilde er zijn voor de kinderen en
ze voor even hun ziekte doen vergeten.
Samen hebben we de lekkerste dingen klaargemaakt: chocolademousse,
cakejes, fruitspiesen, ijs... Het is zo
belangrijk dat deze kinderen ook gewoon ‘kind’ kunnen zijn.” Zoals voor
al het eten in het kamp geldt, moes10 WWW.KANKER.BE

Chef-kok Sofie Dumont, meter van de 29e editie van het kinderkamp Tournesol,
samen met de jongste groep.

DOSSIER KINDERENBEGELEIDING
EN KANKER

Geproefd en goedgekeurd door de kinderen van kinderkamp Tournesol!

Lactosevrije chocolademousse zonder ei

Een recept van Sofie Dumont
Ingrediënten voor een zeer grote schaal (bijvoorbeeld voor een kinderfeestje):
• 1,5 kg goed gekoelde en opklopbare sojaroom
• 250 ml agavesiroop (als vervanger voor de honing, een product dat verboden is voor
mensen met een verzwakt immuunsysteem)
• 500 g lactosevrije chocolade (te vinden in het dieetrayon)
• 100 g suikervrije cacaopoeder
• Vanille-essence (of de zaadjes van 2 vanillestokjes, indien toegestaan)
Bereiding
Smelt de chocolade in de magnetron of au bain-marie (opgepast voor oververhitting!).
Klop de room stevig op en voeg de agavesiroop en vanille gaandeweg toe. Meng de opgeklopte room in twee delen al
roerend door de gesmolten chocolade. Versier de schaal met cacaopoeder, kersen of bosbessen.

“Veel bereikt, nog meer mogelijk”
Kanker is bij kinderen veel zeldzamer dan bij volwassenen. Toch worden er in
België jaarlijks ongeveer 400 kinderen jonger dan 14 jaar met de ziekte gediagnosticeerd. Dat is bijna één kind per dag! Kanker is in westerse landen ook nog
steeds de tweede doodsoorzaak bij kinderen tussen 1 en 15 jaar, na ongevallen.
In ons land sterven er jaarlijks 60 à 70 kinderen aan kanker.
Prof. dr. Geneviève Laureys (UGent): “Leukemie en hersentumoren komen bij
kinderen het vaakst voor. Dit zijn natuurlijk verzamelnamen. De ene leukemie
of hersentumor is de andere niet, noch qua behandeling en noch qua prognose.
Wat het grote verschil is tussen kinderkanker en kanker bij volwassenen? Het
gaat om andere soorten weefsels en cellen die meer overeenkomst vertonen
met stamcellen. Vandaar dat pediatrische tumoren vaak veel sneller groeien.

Een leuke familiedag
Traditiegetrouw vindt op zondag 1 oktober de Familiedag plaats in dierenpark
Planckendael. Uitgenodigd zijn: jonge
kankerpatiënten (tot 18 jaar) in behandeling of tot drie jaar na de beëindiging
ervan, samen met hun broers, zussen
en ouders. In het decembernummer
brengen we een verslag! n

De behandeling van kinderkanker is dringender, terwijl er bij volwassenen
vaak meer tijd is tussen de diagnose en de behandeling. Men moet er ook rekening mee houden dat het om een kind gaat. Een kind dat nog groeit en hiertoe
ook de mogelijkheid moet krijgen. Een kind dat nog een hele toekomst voor zich
heeft, wat de langetermijneffecten veel belangrijker maakt. De laatste decennia
hebben we gelukkig veel bereikt. Zo is de genezingskans enorm gestegen. Was
dat halverwege de 20ste eeuw slechts 5%, steeg dit in de jaren 70 naar 50% en
schommelt dit nu zelfs rond de 80%. Voor sommige kinderkankers liggen de
kansen hoger, voor andere jammer genoeg veel lager.
Verder kankeronderzoek is dus nog steeds nodig, naar de oorzaken, om therapieën te verbeteren en verfijnen, maar ook om risicogroepen beter te definiëren
en zo de behandelingen te kunnen afbouwen voor jonge patiënten die minder
therapie nodig hebben of juist te versterken bij een slechte prognose. Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar eigenschappen die specifiek zijn voor
een bepaalde tumor en die daardoor aanknopingspunten vormen voor heel gerichte therapie. Dit is nog toekomstmuziek, maar wel veelbelovend.”
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Hoe met kinderen over
kanker praten?

“Twijfel niet aan
uw eigen intuïtie”
Kan men over kanker maar beter zwijgen tegen kinderen of moet men er juist over praten?
En hoe pak je dat dan het beste aan? Het zijn maar enkele van de vragen die families
geconfronteerd met kanker zich stellen. Olga Dupré, oncopsychologe en samen met
collega Denis Walravens auteur van het boek Leons mama is ziek, vertelt ons meer.
INTERVIEW: LUDIVINE TELLER

O

p de eerste vraag luidt het
antwoord van Olga Dupré
meteen overtuigd: “Uiteraard
dat we over kanker moeten praten,
maar dan op het niveau van het
kind, aangepast aan zijn emotionele
rijpheid en aan de manier waarop
dat kind op een stressvolle situatie
reageert. Met een kind van twee
praat je anders dan met een tiener.
Het belangrijkste is: benoemen wat
de familie doormaakt.
De term ‘kanker’ heeft weinig betekenis voor een jong kind. Bij
volwassenen daarentegen is het
al snel een taboewoord, dat men
associeert met de dood, met lijden en
met pijn, en met een hele reeks aan
beelden die onze beleving ‘vervuilen’. Een kind van twee of drie jaar
oud denkt bij het woord kanker niet
aan ‘de dood’ of aan ‘fysiek of psychisch lijden’.
Het eerste wat een kind zal storen,
is dat mama of papa moe en minder
beschikbaar is. Het is een natuurlijke
ouderlijke reactie om kinderen zo
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veel mogelijk te beschermen en
hun dagelijks leven zo min mogelijk
overhoop te gooien. Maar of men het

nu wil of niet, bepaalde dingen zullen veranderen. Dus kan men die
dingen maar beter benoemen.”

Een lievelingsknuffel of pop verzorgen, werkt voor een kind heel therapeutisch.

DOSSIER KINDEREN EN KANKER

Elke dag wordt ‘het monster’ kleiner
Sophie is in remissie: “Ik had echt geen zin om de kinderen rond de tafel te zetten met een ‘Ik moet jullie iets vertellen…’ Mijn moeder gaf me
het boek Grote boom is ziek. Dat hebben we in één keer samen uitgelezen.
Eén tip uit het boek was goud waard: het bouwen van een ‘monster’ uit
constructieblokken. Elke chemobehandeling stond voor een bepaalde
kleur en elk dag namen we een blok van die kleur weg. De kinderen
vonden het superleuk en ik ook.”

Wat voor angsten komen er bij
kinderen naar boven?

“De impact op kinderen zal nooit
dezelfde zijn als op volwassenen.
Kinderen zijn vrij routineuze wezentjes. Routine schept zekerheid en alles
wat hun verwachtingen verstoort,
kan stress of angst veroorzaken.
Maar als we kinderen de ruimte
geven om hun angsten te uiten, is het
soms verbazingwekkend hoe anders
ze reageren. Dan krijg je misschien
reacties zoals ‘Maar dan kan je niet
naar mijn schoolfeest komen!’ of
‘Mag ik dan geen verjaardagsfeestje
geven?’ Ze kennen heel andere
bezorgdheden.”

Zijn er kinderen die weigeren om
te praten?

“Absoluut. Er zijn kinderen die elk
gesprek uit de weg gaan, door te
zeggen dat ze er niet over willen praten of door te ‘ontsnappen’ in hun
spel. Als dat gebeurt, moet men dat
respecteren. Zie het als een signaal
dat het op dat moment te veel is, maar
houd de deur open. Het is cruciaal om
duidelijk te maken dat kanker nooit
een taboeonderwerp is. Dit geldt ook
voor andere volwassenen: familie,
peetouders, grootouders, leerkrachten... Breng de leraar of lerares op
de hoogte, zodat die persoon ook
adequaat weet te reageren. Wilt u
toch een dialoog tot stand brengen,
dan helpt het vaak om dit op een
speelsere manier aan te pakken, bijvoorbeeld met een dokterskoffertje.
Behandel een familielid, een lievelingsknuffel of een pop en maak er
een therapeutisch spel van. Dat is

voor een kind indirecter en minder
emotioneel. Er bestaan hiervoor ook
verschillende hulpmiddelen: spelletjes, muzikale poppen, boeken... Kies
wat uw kind het meeste aanspreekt.
U kent uw kind het best, twijfel
dan ook niet aan uw eigen intuïtie.”

Moeten we onze eigen emoties verbergen?

“We willen altijd de best mogelijke ouder zijn, maar het heeft geen
zin om onszelf op te zadelen met
allerlei schuldgevoelens omdat we
niet aan onze eigen verwachtingen
voldoen. Het is niet omdat men op
een bepaald moment te moe of erg
verdrietig is, dat men geen goede
ouder meer is. Kunt u een hele dag
niets anders meer dan huilen, dan is
dat misschien een teken dat u extra
hulp nodig heeft. Maar moeilijke
momenten met uw kinderen delen,
is niet verboden, op voorwaarde dat
u uitlegt wat er gebeurt. Vertel uw
kind gerust waarom u vandaag
emotioneel of ‘een beetje verdrietig’
bent. Ouders zijn vaak verbaasd over
kinderen hun aanpassingsvermogen
en veerkracht. Praat er alleen
niet elke maaltijd over. Doseer de
gesprekken. Vertel wat er aan de
hand is en ga dan weer verder met
dagelijkse activiteiten. Een ouder
vertrouwde me eens toe dat ze voor
haar kind in huilen uitbarstte. Toen
ze uitlegde waarom ze zo verdrietig
was, kwam haar kind haar troosten.
Ze hebben er nog even over gepraat
en tien minuten later zaten ze samen
te spelen.” n

Leons mama is ziek
Dit kleurrijke en humoristische
boek vertelt het verhaal van Leon,
een kleine babygiraf die samen
met zijn mama en papa een vrolijk
leventje leidt op de savanne. Tot
zijn mama ziek wordt en de behandelingen de vlekken van zijn
mama doen verdwijnen.
Olga Dupré: “Er bestonden al
verschillende boeken over dit onderwerp, maar ik kon niet zo veel
vinden voor erg jonge kinderen.
Dit boek is een mooie aanleiding
om een gezellig moment samen te
delen en tegelijk een dialoog aan
te gaan.”

Samen een boek lezen, is ideaal om een
dialoog aan te knopen.

Een handige boekenlijst
Op www.kanker.be/kindvriendelijkcommuniceren vindt u een lijst met
Nederlandstalige boeken voor alle leeftijden over de behandeling van kanker
van een ouder of een kind, of bel naar
Kankerinfo op 0800 15 802.
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Scholen in actie

“We zetten de strijd van onze
klasgenoot verder!”
Toen kanker een van hun medeleerlingen trof, kwam eerst de hele klas en vervolgens
de hele school in actie. “Omdat iedereen, van gelijk welke leeftijd, zich betrokken voelt”,
aldus Maïa en Mehdi, twee leerlingen van het Sint-Bartholomeuscollege in Luik en
de initiatiefnemers van een herdenkingsactie voor hun vriend Nils.
TEKST: LUDIVINE TELLER

O

p 28 juni brachten we een
bezoekje aan het Sint-Bartho
lomeuscollege. Een bruisende
dag, waarop leerlingen en hun
ouders elkaar verdrongen om het
eindejaarsrapport in ontvangst te
nemen. In het midden van de ingang,
direct zichtbaar, stond er een stand
en een doos vol armbanden met de
volgende boodschap: “Beloof me
gelukkig te zijn...”
“Een zin van Nils, vlak voordat hij
dood ging”, verklaarden Maïa en
Mehdi, twee van zijn klasgenoten
en dikke vrienden. “In maart 2016,
toen we in het vijfde middelbaar
zaten, kreeg Nils te horen dat hij
een Ewingsarcoom had. Dat is een
zeldzame, maar heel agressieve vorm
van botkanker. We waren allemaal
geschokt dat kanker iemand zo lief
en tegelijk zo jong kon treffen. De
meesten van ons kregen eerder al
wel eens met kanker te maken, van
ver weg of dichtbij, maar nooit met
14 WWW.KANKER.BE

iemand van onze leeftijd. Plots was
kanker ook voor ons heel reëel.
We probeerden Nils zo veel mogelijk
te steunen en er voor hem te zijn.
We namen ook samen deel aan
Levensloop, waar we voor het eerst in
contact kwamen met de Stichting.
Een jaar lang vochten Nils en zijn
familie keihard tegen de ziekte.
Op een gegeven moment leken de
resultaten bemoedigend en een paar
weken lang dachten we zelfs dat Nils
misschien terug naar school kon
komen. Maar helaas, ondanks alles
is onze vriend op 11 maart 2017 gestorven. Dat was vlak voordat we op
schoolreis vertrokken, waar we zijn
verjaardag zouden vieren. Toen hebben we T-shirts laten maken, om te
dragen tijdens onze reis, ter ere en ter
nagedachtenis van Nils.”

De strijd gaat verder

De dag voor onze ontmoeting op
27 juni vond het eindejaarsbal plaats.

Nils was in ieders gedachten. Mehdi:
“Men vroeg me om een speech te
geven. Dat was een hele eer, maar
wel moeilijk. De emoties hingen in
de lucht. Met onze klas wilden we de
strijd tegen de ziekte verderzetten,
ter herinnering aan Nils en voor
andere mensen die tegen kanker
vechten. We besloten armbandjes te
verkopen met een boodschap erop.
We vroegen € 2 per stuk. Zo zamelden
we € 4200 in voor Stichting tegen
Kanker. De actie was onge
looflijk
succesvol, we hadden zelfs niet genoeg
armbandjes om aan de vraag te
voldoen! We zijn erg trots en blij dat we
zoveel mensen konden mobiliseren,
andere leerlingen, ouders, maar ook
buren en kennissen. Bedankt ook aan
de directie van onze school. Zij hebben
ons echt gesteund en bijvoor
beeld
ook de kosten voorgeschoten om de
armbanden aan te kopen.”

DOSSIER KINDEREN EN KANKER

Laurent Pressia, leraar wetenschappen en de klastitularis van Nils in 2016

“Toen ik hoorde dat Nils ziek was, heb ik me meteen goed geïnformeerd. Ik wist dat er veel vragen zouden komen van Nils
zijn klasgenoten. En inderdaad, er kwamen er veel. We hebben een en ander ook besproken in de klas. De ziekte evolueerde
heel snel. Nils overleed minder dan een jaar na zijn diagnose. De dialoog gaande houden, was in die periode erg belangrijk.
Gelukkig was het een hele hechte klas. De andere leerlingen stonden voor Nils klaar en waren altijd bereid om te helpen.
Ze namen vaak zelf het initiatief: ze zochten hem op, gaven hem leuke petjes en hoedjes toen hij zijn haar verloor,
zamelden geld in… De solidariteit was echt voelbaar. Ik denk dat de magnitude van hun reactie een levensles is geweest
voor ons allemaal.”

Levensloop op school

voorstellen aan de leerlingen, hun op
een begrijpelijke manier uitleggen wat
kanker is en kinderen en hun ouders
sensibiliseren over preventie en het
belang van een gezonde levenswijze.
De Levensloop Internationale Gemeenschap in Brussel was in 2011 een
van
de
eerste
drie edities van
fundraising
Levensloop georga‑
niseerd in België.
physical
education
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In mei organiseerde St. John’s
International School in Waterloo hun
tweede ‘mini-Levensloop op school’.
Ook deze editie was een enorm succes
op alle niveaus: voorlichting, preventie
en fondsenwerving! Het doel van dit initiatief was Levensloop en de Stichting

leerkrachten van de school organiseerden een hele dag gewijd aan kanker en
aan Levensloop. Op het programma stonden workshops, gezonde voeding, het
decoreren van de zakken voor de kaarsen, yoga en een initiatie mindfulness.
En natuurlijk een mini-Levensloop: een
parcours waar kinderen samen kunnen
lopen tegen kanker, onder het toeziend
oog van hun ouders!
Ongeveer 67 kinderen van 3 tot 6 jaar
en 206 kinderen van 7 tot 11 jaar losten elkaar af op de baan. De leerlingen
van de middelbare school waren
verantwoordelijk voor de praktische
organisatie. In alle gezinnen werd er
gesproken over de strijd tegen kanker
en over Levensloop. Met de steun van
de Little Heroes en hun families werd er
meer dan € 10 200 ingezameld voor de
strijd tegen kanker.

Meer scholen in beweging
Dat Levensloop binnen verschillende scholengemeenschappen leeft, bewijzen ook de volgende mooie voorbeelden:
• Er kan een boekje worden uitgebracht met alle acties en leuke initiatieven die het team
‘Achilles supportersclub’ allemaal georganiseerd en verwezenlijkt heeft. Eentje die er
uitsprong was de mini-Levensloop in de Gemeenteschool van Latem-Deurle, om een
van de Vechtertjes op school te steunen. De flinke Achilles kwam zelf het ingezamelde
mooie bedrag van € 2300 ophalen en schonk het aan Levensloop Gent.
• Ook in Aalst doen verschillende scholen acties ten voordele van Levensloop.
GO! Atheneum Aalst verkocht bijvoorbeeld een hele week bananen ten voordele van
Levensloop Aalst. Ideaal als tussendoortje voor de leerlingen die de lessen nog aandachtig
moeten volgen of die de laatste eindspurt richting zomervakantie (examens) al ingezet
hadden. De laatste dag werden er zelfs bananencupcakes gebakken! n 	
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Uitgezaaide borstkanker onder de loep

“Metastasen willen niet
zeggen dat het gedaan is!”
Josiane vecht al vier jaar tegen uitgezaaide borstkanker. De ziekte heeft haar prioriteiten
verlegd en bracht zeker ook moeilijke tijden, maar Josiane blijft vechten met verve en
geniet van de positieve momenten. Met dank aan een geweldig team: haar man,
zorgverleners, familie en vrienden.
INTERVIEW: LUDIVINE TELLER – FOTO: FRANÇOIS RIBAUCOURT

“In 2013 kreeg ik last van mijn linkerbeen. Mijn klachten werden niet echt
serieus genomen. Maar mijn been bleef
maar pijn doen en ik had ook steeds
meer moeite met lopen. In december
dat jaar struikelde ik over het tapijt en
brak ik mijn dijbeen. In het ziekenhuis
had de anesthesiste meteen door dat
het om botmetastasen van borstkanker
ging. Een week later, toen ik een beetje
hersteld was van de operatie, was het
officieel.
Mijn eerste reactie was ‘Dat was het
dan’. Voor mij betekende kanker met
uitzaaiingen het einde. Maar de anesthesiste, waarmee ik een beetje een
band had opgebouwd, nam me bij de
schouders: ‘Vandaag kunnen we nog
jaren leven met uitzaaiingen. Je moet
je niet zomaar gewonnen geven.’ Ik besloot hem te vertrouwen.
Ik startte met hormoontherapie. Maar
dat beviel niet echt en mijn lever had
er echt onder te lijden. Nog geen week
later gingen we al over op een andere
behandeling. Sindsdien volgen de behandelingen elkaar op, naargelang
nieuwe resultaten en de ontwikke16 WWW.KANKER.BE

lingen van de metastasen. Afgelopen
dinsdag vernam ik dat de huidige hormonale therapie niet werkt tegen de
gelokaliseerde metastasen in mijn
lever. Ik moet weer aan de chemotherapie.
Gelukkig heb ik een fijne oncologe.
Elke keer als hij een nieuwe behandeling voorstelt, legt hij duidelijk de
voor- en nadelen van de verschillende
opties uit en laat hij me kiezen. Mijn
volgende chemokuur kan ik bijvoorbeeld thuis of in het ziekenhuis doen.
Ik vind het belangrijk om een rol te
hebben in het beslissingsproces. Ik ben
goed geïnformeerd en heb zelf ook veel
gelezen. Hierdoor heb ik het gevoel dat
ik meer controle heb.
Aan andere mensen met uitgezaaide
kanker wil ik zeggen: ‘Vecht. En laat
u goed omringen.” Voor mensen die
niet ziek zijn, is het moeilijk om zich in
onze situatie in te leven. Soms voel ik
me goed en zegt iedereen ‘Maar je ziet
er zo goed uit?’ Op andere momenten
ben ik zó moe. Veel mensen hebben
ook hetzelfde idee over metastasen als
ik eerst had. Ze distantiëren zich, voe-

len zich ongemakkelijk of weten niet
wat zeggen. Dan kan het nuttig zijn om
contact te zoeken met mensen die hetzelfde meemaken.
Ik krijg veel morele steun van andere
patiënten. Mensen die ik ontmoette in
het ziekenhuis of via het programma
Rekanto van de Stichting. Ik heb veel
nieuwe vrienden gemaakt in de lessen
aquagym. We zijn met een kleine groep
en zien elkaar ook daarbuiten. We nemen de lessen echt wel serieus hoor,
maar we lachen ook veel, helpen en
steunen elkaar. Dat is goed voor onze
moreel.
Mijn man is fantastisch. Hij vergezelt
me steeds naar het ziekenhuis. Vooral
in het begin was dat cruciaal. Door de
schok hoorde ik soms niet wat er gezegd werd. Het drong gewoon niet door
ofzo. Ik ben diegene die ziek is, maar
mijn man lijdt er ook onder. Ons leven
is op zijn kop gezet en ik betreur dat er
nog steeds zo weinig initiatieven zijn
om naasten te steunen.”
Lees de volledige getuigenis van Josiane op
www.kanker.be/getuigenissen.
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Onderzoek doen vooruitgaan

Dankzij de steun van onze donateurs konden in 2012 en 2016 twee onderzoeksteams een Grant in ontvangst nemen voor hun
onderzoek naar uitgezaaide borstkanker.

Het team van professor Luc Dirix
• Sint-Augustinus GZA
• Bedrag toegekend in 2012: € 199 500 over 3 jaar

Team van professor Geert Carmeliet
• KU Leuven
• Bedrag toegekend in 2016: € 287 584 over 4 jaar

Dit onderzoek was erop gericht om in het geval van metastatische borstkanker niet aan de hand van een chirurgische
biopsie, maar via een eenvoudige bloedproef te bepalen om
welke subcategorie het gaat. Eenmaal de subcategorie is
geïdentificeerd, kan men de meest geschikte behandeling
voor de patiënt bepalen.

Borstkanker kan uitzaaien naar het bot. De eerste resultaten van dit onderzoek geven aan dat tumorcellen van
borstkanker meer kans hebben om te overleven in het bot
als ze er voldoende voedingsstoffen aantreffen. Het doel is
nu om het metabolisme van die tumorcellen te analyseren
en zo manieren te ontdekken om uitzaaiingen te voorkomen of de ontwikkeling ervan te vertragen.

Wat is een metastase?

Een tumor bestaat uit abnormale
cellen die zich ongecontroleerd vermenigvuldigen. Soms gebeurt het
dat kankercellen de primaire tumor
verlaten en zich (bijvoorbeeld via de
bloedvaten) verspreiden naar andere
organen. Daar vermenigvuldigen ze
zich verder en vormen ze secundaire
tumoren, ook uitzaaiingen of metastasen genoemd.

De primaire tumor

Het vertrekpunt zal altijd de kanker
bepalen. Een borstkanker die is uitgezaaid naar het bot zal bijvoorbeeld
altijd een borstkanker blijven en ook zo

behandeld worden. Borstkanker transformeert niet in botkanker. Een ‘echte’
botkanker is een heel ander soort gezwel, dat start in de cellen van het bot.

Onvervulde behoeften van patiënten met uitgezaaide borstkanker

Zoals we reeds aankondigen in ons
maartnummer voert de Stichting momenteel een studie onder patiënten
met metastatische borstkanker. Het
doel: hun ervaringen, verwachtingen,
behoeften en de impact van de ziekte
op hun leven en dat van hun familie
leden beter begrijpen. Aan de ronde
tafel georganiseerd in 2016 werd in 2017
een vervolg gegeven via een online enquête. De resultaten van dit onderzoek
presenteren we tijdens de infovoormiddag over borstkanker in november
(info en inschrijvingsformulier op de
volgende pagina). 
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Infovoormiddag

Borstkankers
Stichting tegen Kanker, Europa Donna en Borstkanker Vlaanderen
nodigen u uit voor een infovoormiddag over borstkankers op
vrijdag 10 november 2017. Een ideale gelegenheid om te weten te
komen wat de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied zijn en
een antwoord te krijgen op uw vragen.

B

orstkanker is de meest voorkomende
kanker in België. Eén vrouw
op negen krijgt er persoonlijk
mee te maken. Daarom organiseren
Stichting tegen Kanker en haar partners
opnieuw een infovoormiddag voor het
brede publiek.

Tijdens deze voormiddag vertellen experts
u alles over de risico’s en voordelen van
gepersonaliseerde screening, en over de
huidige behandelingen. De eventuele
impact van hormoonverstoorders op de
ontwikkeling van borstkanker komt
eveneens aan bod, alsook actuele
thema’s zoals: werkhervatting, de rol
van de psycholoog bij de behandeling
van lymfoedeem en thuishospitalisatie.

Verder geven we het woord aan een
vertegenwoordigster van Borstkanker
Vlaanderen, het platform van verschillende
patiëntenverenigingen. Zij zal toehoorders
meer vertellen over de mogelijke ondersteuning tijdens en na de ziekte. Tot slot
krijgt u tijdens twee vraag & antwoordsessies uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen.
Schrijf u snel in!
Geïnteresseerd? Schrijf u dan snel in. Het
aantal plaatsen is immers beperkt. Dit kan
via het inschrijfformulier hieronder of via
www.kanker.be/infovoormiddag-2017.
Het programma is beschikbaar via
voorgaande link of via 02 743 37 36. ■

✂

INSCHRIJFFORMULIER - INFOVOORMIDDAG
‘Borstkankers 2017’, vrijdag 10 november 2017, van 9 tot 13:15 uur,
Lamot Congres & Erfgoedcentrum, Mechelen
Gelieve deze antwoordstrook vóór 3 november ingevuld
terug te sturen naar Stichting tegen Kanker,
Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel
of via fax: 02 734 92 50.
Deelnamekosten
• € 15: entreekaart in voorverkoop
(betaling tot en met 3 november)
• € 25: inschrijving na 3 november
• Gratis toegang voor Vrienden van de Stichting
• € 5 conferentieboekje (ter plaatse beschikbaar)*

In samenwerking met

Naam: 				Voornaam:
Vereniging / Organisatie :
Adres: 		
Postcode: 		

Gemeente:

Telefoon:
E-mail:
Ik ben Vriend van de Stichting:  ja  nee
Lidnummer:

Ik schrijf …............... mensen in en bestel ............... conferentieboekjes. Ik stort vandaag nog de som van ..............… euro op rekeningnummer
BE46 0682 4232 6336 van Stichting tegen Kanker, met als mededeling ‘Infovoormiddag 10/11/2017 + uw naam’.
Ik geef Stichting tegen Kanker de toestemming om dit e-mailadres te gebruiken om mij verder te informeren: O ja O nee
* Het conferentieboekje kunt u vanaf 19 november gratis downloaden via www.kanker.be.
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Grote Herfsttombola
Ten voordele van de strijd tegen kanker

Speel en win:

eek in de
Een draoaonmsew Republiek!
Dominic

Maak kans op 500 fantastische prijzen
op www.kanker.be/tombola
De prijzen worden ons aangeboden door onder andere:

Wilt uw onderneming ons steunen door prijzen beschikbaar te stellen? Dat kan!
Contacteer Marleen De Mulder via 02 743 37 30 of mdemulder@stichtingtegenkanker.be

Foto’s niet bindend

500
prachtige
prijzen
te winnen
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Veranderingen op til, om meer patiënten te kunnen helpen

Schoonheidszorgen: missie
volbracht voor de Stichting
In 1990 lanceerde de Stichting schoonheids- en welzijnszorgen voor kankerpatiënten (via het
programma ‘Goed verzorgd, beter gevoel’). 27 jaar later heeft dit initiatief zijn meerwaarde
meermaals bewezen. Vandaag is het tijd voor de volgende stap, waarin de Stichting de fakkel
doorgeeft aan enerzijds de ziekenhuizen en aan anderzijds de autoriteiten, opdat alle patiënten
van deze vorm van begeleiding kunnen genieten.
TEKST: NELE VAN DEN CRUYCE, MANAGER SOCIAAL DEPARTEMENT

Zoals u in ons juninummer in het dossier over integratieve geneeskunde kon
lezen, promoot Stichting tegen Kanker
een medische aanpak die rekening
houdt met de totale persoon en dus
ook met de psychologische en sociale
aspecten in kader van een kankerbehandeling. Deze visie weerspiegelt zich
in de verschillende ondersteunende
diensten die wij al jaren aanbieden.

De Stichting als initiator
en drijvende kracht

De afgelopen decennia was Stichting
tegen Kanker de initiator en drijvende
kracht achter schoonheids- en welzijnszorgen voor kankerpatiënten.
Deze twee diensten zijn een toegevoegde waarde in een integratieve aanpak
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van een behandeltraject. Patiënten zijn
zeer tevreden over deze diensten, wat
ook blijkt uit de vele dankberichten
die we regelmatig ontvangen. Sindsdien zagen verschillende nieuwe
initiatieven het daglicht, waaronder
de wellnesscentra van de Mimi Ullens
Foundation. Een professionele vereniging voor schoonheidsspecialisten (het
IFPC) ontwikkelt momenteel ook een
programma voor esthetische zorgen
buiten het ziekenhuis. Voor de Stichting zeggen dit soort projecten: ‘Missie
volbracht, tijd om de fakkel met een gerust hart over te dragen.’

Nog meer patiënten helpen

Betekent dit dat de Stichting zich niet
langer zal bezighouden met esthetische

Verschillende nieuwe
initiatieven zagen
het daglicht, wat
voor de Stichting
betekent: ‘ Missie
volbracht, tijd om de
fakkel met een gerust
hart over te dragen.’

BEGELEIDING

Een enorme DANK U!

Via deze weg wil de Stichting
alle vrijwilligers en professionals
die betrokken zijn bij de
schoonheids- en welzijnszorgen
nogmaals van harte bedanken.
Hun inzet en de enthousiaste
reacties van patiënten bewijzen
dat deze diensten ontegensprekelijk een plek verdienen binnen
een kwalitatief hoogwaardige
integratieve geneeskunde. Wees
ervan overtuigd dat al onze
pijlen er nu op zijn gericht om
ervoor te zorgen dat deze diensten een onderdeel zijn van
de ondersteuning tijdens een
kankerbehandeling, zodat alle
patiënten in ons land er zo snel
mogelijk van kunnen profiteren.

zorgen voor patiënten? Zeker niet.
Wij zijn ervan overtuigd dat schoonheids- en welzijnszorgen voor alle
kankerpatiënten nuttig kunnen zijn
en dat iedereen van de voordelen ervan
zou moeten kunnen genieten. Omdat
iedere patiënt – zonder uitzondering
– de beste zorg moet krijgen. Daarom
heeft Stichting tegen Kanker ervoor
gekozen om haar pijlen te richten op
de systematische integratie van deze
diensten in het zorgtraject van alle
patiënten getroffen door kanker.

Mimi Ullens Foundation een project
oproep voor de financiering van een
twintigtal schoonheids- en welzijnscentra op of in nauwe samenwerking
met de oncologische diensten. Het doel
is om de belangrijkste spelers in de
zorgsector en overheden te stimuleren
om de fakkel over te nemen en oncoesthetische zorgen structureel aan te
bieden via de ziekenhuizen. We zullen
ook een lobby opstarten richting de
overheid om het proces te versnellen
en ervoor te zorgen dat dit op een goede
manier wordt aangepakt.

Welke concrete stappen neemt de
Stichting vanaf 2018?

• Projectoproep richting ziekenhuizen
Stichting tegen Kanker organiseert een
projectoproep richting ziekenhuizen
met een oncologisch zorgprogramma.
De oproep, georganiseerd in samen
werking met de Mimi Ullens
Foundation, biedt kandidaat-ziekenhuizen een cofinanciering aan voor de
aanwerving van een in oncologische

zorgen gespecialiseerde schoonheidsspecialiste. Op die manier willen we
ervoor zorgen dat alle patiënten tijdens
hun behandeling toegang hebben tot
professionele schoonheids- en welzijnszorgen van een hoge kwaliteit.
Net zoals bij onze andere project
oproepen selecteert een onafhankelijke
jury samengesteld uit experts van buiten onze organisatie de laureaten.
Dit om een neutrale selectie van de
projecten met de meeste impact en een
trans
parant proces te kunnen waarborgen. In de volgende nummers van
Samen tegen kanker houden wij u verder
op de hoogte.
• Lobby richting de overheid
Ondertussen werkt de Stichting
ook hard aan het opstellen van een
lobby
dossier voor de erkenning van
oncoschoonheidszorgen als een fundamenteel onderdeel van een integratieve
geneeskunde. Het doel: ervoor zorgen
dat schoonheidsspecialisten deel uitmaken van de multidisciplinaire teams
binnen ziekenhuizen. 

Het promoten van een integratieve
aanpak op het terrein

Na een grondige analyse zijn we tot
de conclusie gekomen dat we dit doel
enkel kunnen bereiken, door actief
bij te dragen aan de integratieve aanpak op het terrein. Daarom zullen we
het aanbod van esthetische zorgen via
onze vrijwilligers in zijn huidige vorm
tegen einde december van dit jaar beëindigen. Tegelijkertijd lanceert de
Stichting in samenwerking met de

Dank aan al onze vrijwillige schoonheidsconsulentes voor hun fantastische werk!
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Levenslooplied van Paul Bruna
Charmezanger Paul Bruna zorgde voor een feestelijk hoogtepunt
tijdens de slotceremonie van Levensloop Koksijde. Als peter van
Levensloop Koksijde bracht hij zijn Levenslooplied. Paul Bruna
kreeg drie jaar geleden zelf de diagnose prostaatkanker te horen. Gelukkig is alles goed verlopen. Vandaag hoopt hij met zijn
Levenslooplied anderen een hart onder de riem te steken.

De Stichting rockt
Op 12 en 13 augustus vond in Kortrijk de tiende editie van het
Alcatraz-festival plaats. Alcatraz is een groot hardrock & metalfestival dat circa 15 000 bezoekers trekt en met (als we de kenners
mogen geloven) een zeer mooie line-up! Dit jaar wilde de organisatie inzetten op sensibilisering rond uv-bescherming. Stichting
tegen Kanker werd gevraagd om een ‘smeerstand’ te bemannen,
waar we informatie gaven over uv-bescherming en waar mensen
zich konden insmeren. De organisatie en de concertgangers waren zeer enthousiast. De afspraak voor volgend jaar is al gemaakt!
www.alcatraz.be

Tournée Minérale:
een eerste stand van zaken
Het einde van de alcoholvrije Tournée Minérale-maand dateert
alweer van 28 februari. Stichting tegen Kanker wilde graag te
weten komen hoe deelnemers de actie hebben ervaren. Daarom
vroegen we de Universiteit Gent (UGent) om via een enquête na
te gaan of de campagne bepaalde gewoonten of mensen hun houding ten opzichte van alcohol veranderde. De volledige resultaten
van het onderzoek zijn pas tegen het einde van dit jaar bekend,
maar een aantal interessante bevindingen komen nu al aan het
licht. www.tourneeminerale.be

!
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Infrabel moedigt atleten aan
én ondersteunt de Stichting
De medewerkers van Infrabel nemen elk jaar deel
aan de 20 km door Brussel. In 2017 kwam het bedrijf met het idee om deelnemers de mogelijkheid
te bieden om een bedrag gelijk aan het inschrijfgeld
te doneren aan een goed doel. Een veertigtal deelnemers gingen op het voorstel in en kozen er na een
interne stemming voor om Stichting tegen Kanker
te begunstigen. Proficiat aan alle sporters en dank
jullie allemaal voor de mooie cheque van € 1050!
www.infrabel.be

Johan Swinnen naar
Compostela
Professor Johan Swinnen is kankeronderzoeker aan de
KU Leuven en peter van Levensloop Leuven. Hij is ook
papa van een zoon met kanker, Pieter, die in 2011 de diagnose van kanker kreeg. Johan nam zich voor om ‘iets
zots’ te doen als hij Pieter na vijf jaar nog bij zich had.
Wat begon als ‘iets zots’ bleek lang niet zo’n gek idee en
groeide uiteindelijk uit tot de Post voor Compostela-actie
ten voordele van het Leuvens Kankerinstituut LKI. Op
maandag 21 augustus begon Johan aan een looptocht
van Gasthuisberg naar Santiago de Compostela, met in
zijn rugzak brieven en berichten van mensen die vechten
tegen kanker of die de gevolgen hiervan moeten dragen.
Om zijn project te steunen kan je een kilometer van zijn
route aankopen, sponsor worden of zelf een actie op touw
zetten. www.post-voor-compostela.be

Wilt u een inzamelactie organiseren voor Stichting tegen Kanker of het initiatief van iemand anders ondersteunen?
Dat kan via http://idonatefor.cancer.be.
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Fietsen tegen kanker
Het Degroof Petercam Cycling Team overhandigde een
cheque van € 27 457 aan Koen Van Damme, coördinator
partnerships bij Stichting tegen Kanker. De Degroof
Petercam-collega’s gingen in september de sportieve
uitdaging aan en maakten een fietstocht van 609 kilometer
langs hun Belgische kantoren. Dit allemaal om fondsen
in te zamelen voor het goede doel. De actie kreeg de volle
steun van het directiecomité, dat besloot om het bedrag
ingezameld door het personeel te verdubbelen. Nogmaals
proficiat aan onze wielrenners en een gemeende dank u
aan alle vrijgevige schenkers! www.degroofpetercam.be

Axa Hearts in Action
Als onderneming die aandacht besteedt aan Corporate
Responsibility, maar ook als verzekeraar gericht op preventie
en bescherming van haar klanten, stond bij AXA dit jaar de
Corporate Responsibility Week in het teken van ‘Empowering
people to live a better life’. In België werd de highlight hiervan
traditioneel gevormd door een wandeling voor het goede doel.
Maar liefst 1060 medewerkers in zes vestigingen wandelden
samen met AXA Hearts in Action, het vrijwilligersprogramma
binnen AXA, voor onder andere Levensloop. www.axa.be

Twee projecten ondersteund door
de Stichting ontvangen een
Agoria eHealth Award
De Agoria eHealth Awards zetten innovatieve e-gezondheidsprojecten
in de kijker. In 2017 werd de award toegekend aan vijf initiatieven,
waaronder twee projecten die in 2015 een sociale Grant ontvingen
van Stichting tegen Kanker.
• De Cliniques universitaires Saint-Luc kreeg voor haar online
platform JMGR (Je me gère) een award voor Best Mobile Health
Project. Deze tool helpt patiënten om de bijwerkingen van een
behandeling beter te beheren en draagt bij tot een betere levenskwaliteit. Kort gezegd kunnen patiënten informatie ingeven
(zoals de ernst van bijwerkingen of hun welzijnsniveau) en via een
kleurcodering een evolutie terugzien. De verzamelde statistieken
geven ook meer inzicht in geneesmiddelen en hun bijwerkingen,
waardoor de behandeling almaar beter op de patiënt kan worden
afgestemd.
• Het digitaal Onco-Platform (DOP) van het UZ Gent werd bekroond met een e-Health Award voor Beste Innovatieproject op
het vlak van dienstverlening aan de patiënt, responsabilisering
van de patiënt of ondersteuning van de medische praktijk.
www.ehealthawards.be

Team SAB deed mee
aan de Tournee Minérale
Leerlingen, oud-leerlingen, personeels
leden, partners en ouders van Team SAB
(Sint-Augustinusinstituut Bree) wilden
graag een actie opzetten om Stichting tegen
Kanker te steunen. Ze kozen ervoor om via
http://idonatefor.cancer.be/projectstournee-sab mee te doen aan de Tournée
Minérale, een initiatief van Stichting
tegen Kanker, en vroegen iedereen om
het geld dat ze normaal gedurende de
maand februari zouden uitgeven aan
pintjes, bubbels en wijntjes te storten
aan het goede doel. Deelnemers konden
zich ook laten sponsoren of zichzelf
verplichten om bijvoorbeeld € 5 op te
leggen als ze toch een keertje ‘zondigden’.
Zo werd er in totaal € 3140 ingezameld ten
voordele van de strijd tegen kanker.
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“Ik ben 80 jaar.

Heeft een behandeling tegen
kanker nog wel zin?”

Elke maand beantwoorden we
meer dan 1000 vragen over kanker.
Heeft u ook een vraag?
Contacteer ons dan gerust!

Stichting
tegen Kanker
Stichting van openbaar nut

