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Stichting tegen Kanker 

onderschrijft  de Ethi-

sche Code van de VEF.

U beschikt over een recht op infor-

matie. Dit houdt in dat donateurs, 

medewerkers en personeelsleden 

automatisch op de hoogte worden 

gebracht van wat met de verwor-

ven fondsen werd gedaan en dat 

bepaalde documenten op eenvoudig 

verzoek toegankelijk zijn.

Gedrukt op 
milieuvriendelijk 
papier

Kunstmatige en 
emotionele intelligentie 

Aan de ene kant almaar technischere en complexere behandelingen, aan de ande-

re kant informatiebehoeft e, empathie en menselijkheid… En wat als de moderne 

oncologie beide extremen met elkaar weet te verzoenen?

Neem het voorbeeld van de doelgerichte geneesmiddelen die vandaag in volle ont-

wikkeling zijn, zoals ook blijkt uit de onderzoeksprojecten van twee van de onderzoe-

kers die een Wetenschappelijke Grant ontvingen (zie p. 18). Hoe geeft  men de juiste 

persoon op het juiste moment de juiste behandeling? Hiervoor moet men over een 

enorme database beschikken met uiterst nauwkeurige en betrouwbare gegevens. 

Vervolgens vergelijkt men de complexe informatie van elke individuele patiënt met 

die van andere patiënten in een vergelijkbare situatie. Zo kan men de behandeling 

aanpassen aan het stadium waarin de tumor zich bevindt, wat een aanzienlijke winst 

betekent in termen van effi  ciëntie en levenskwaliteit, omdat alleen een behandeling 

die eff ectief is, nog wordt ingezet. Wat een gigantische vooruitgang!

Terzelfdertijd zet een kankerdiagnose nog steeds levens op hun kop. Leven met of na 

de ziekte is een uitdaging voor zowel de patiënt als zijn naasten. Als aan de ene kant 

doelgerichte therapieën, die dankzij ‘kunstmatige intelligentie’ zijn ontwikkeld, steeds 

complexere behandelingsprotocollen mogelijk maken, kan dit aan de andere kant ook 

leiden tot nieuwe emotionele en praktische barrières voor de zieke en zijn naasten. 

Communicatieproblemen, misinformatie, angsten en onzekerheden bij elke wijziging 

in het behandeltraject, het beheer van nieuwe bijwerkingen, de behoeft e aan nieu-

we opvang- en zorgstructuren in het ziekenhuis en thuis… Patiënten, het zorgteam 

en naasten staan voor een uitdaging van formaat: een steeds complexere medische 

kennis verzoenen met levens- en communicatieve vaardigheden. Dat is bijzonder 

moeilijk op een zo emotioneel geladen gebied als kanker.

En dus zullen kunstmatige en emotionele intelligentie zich parallel naast elkaar moe-

ten ontwikkelen, naast elkaar moeten leren bestaan en elkaar alsmaar beter moeten 

aanvullen, om vorm te geven aan de oncologie van de eenentwintigste eeuw. ■

Dr. Didier Vander Steichel        
Algemeen directeur    

EDITO
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Op 16 januari 2019 kondigde de Alliantie voor een 

Rookvrije Samenleving1 in het UZ Leuven en het 

CHR Citadel Luik vol trots de geboorte aan van 

‘Generatie Rookvrij’. Een mooie baby, die nooit mag 

worden blootgesteld aan tabak...

Suzanne Gabriels, expert tabakspreventie 
bij Stichting tegen Kanker

Dankzij Generatie Rookvrij kunnen alle kinderen die 

geboren zijn vanaf 2019, eenmaal volwassen, luid en 

duidelijk beweren: “Wij zijn de eerste generatie zonder 

tabak!” Dat is in elk geval de ambitie van dit initiatief, door 

te bewerkstelligen dat kinderen roken níet normaal vinden 

en wegblijven van tabaksproducten. Om dit werkelijkheid 

te laten worden, moeten we ervoor zorgen dat op de meeste 

plaatsen waar jongeren komen niet wordt gerookt.

Om de geboorte van de eerste ‘Generatie Rookvrij’ te vie-

ren, kwamen kinderen, op initiatief van Stichting tegen 

Kanker, in twee ziekenhuizen samen (het UZ Leuven en 

CHR Citadel Luik) en tekenden ze wat het voor hen be-

tekent om op te groeien in een wereld zonder tabak. Om 

het bewustzijn van de voordelen van een rookvrij leven 

onder jonge ouders te vergroten, krijgen kersverse ma-

ma’s en papa’s via de Roze Doos een geïllustreerd boekje 

cadeau, gerealiseerd door Stichting tegen Kanker en de 

partners van Generatie Rookvrij. Zo willen we hun baby 

en alle pasgeborenen van 2019 (en daarna!) de kans geven 

om op te groeien in een rookvrije wereld.

Een wereld zonder tabak is de nieuwe norm
Het vertrekpunt voor dit initiatief, dat 18 jaar zal door-

lopen, is de vaststelling dat kinderen en jongeren het 

Stoppen met roken, kan 
heel moeilijk zijn. 

Generatie Rookvrij wil 
dat niemand nog begint!

HANDELEN
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Tabakstop is een dienst van 
Stichting tegen Kanker, met 
de steun van de overheid.

2018 was een succesvol jaar voor Tabakstop, de gra-

tis dienst van Stichting tegen Kanker om te stoppen 

met roken. Een initiatief dat zijn vruchten afwerpt, 

dankzij een team dat gemotiveerder is dan ooit om 

rokers te begeleiden naar een leven zonder tabak!

Ludivine Teller

Via het gratis nummer 0800 111 00 vervult Tabakstop 

twee belangrijke missies: het beantwoorden van elke 

vraag over roken (op werkdagen van 15 tot 19 uur, 

buiten die tijden kunnen mensen hun telefoonnummer 

achterlaten) en ondersteuning bieden aan iedereen die 

wil stoppen met roken. In 2018 beantwoordden onze taba-

kologen bijna 11 000 telefoontjes en bijna 1600 e-mails!

Coaching om te stoppen met roken
De telefonische coaching van Tabakstop was vorig jaar 

ook een groot succes. Ter herinnering: dit programma 

biedt rokers acht gesprekken met een vaste coach. 

De dienst telde 1267 nieuwe inschrijvingen (+ 20% in 

vergelijking met 2017!) en 7438 oproepen in 2018.

En met succes: 48% van de deelnemers stopte met 

roken aan het einde van de begeleiding. Dit percentage 

loopt zelfs op tot 53%, als we de mensen die gebruik-

maakten van zowel telefonische coaching als andere 

hulpmiddelen (zoals nicotinevervangers) erbij tellen. 

Het beste nieuws: 24% van de gecoachte mensen is na 

zes maanden nog steeds gestopt en 22% na één jaar. Dit 

resultaat is opmerkelijk, want wanneer rokers alleen 

proberen te stoppen, hebben zij ongeveer 5% slaagkans 

na één jaar. ■

 

gedrag van ouderen nabootsen, inclusief – helaas – roken. 

Met andere woorden: zien roken, doet roken en wekt de 

indruk dat roken ‘normaal’ is. Daartegenover staat dat 

àls een rookvrije wereld de norm is, kinderen minder 

geneigd zijn om te beginnen met roken.

Daarom vragen we volwassenen om het goede voorbeeld 

te geven en om, als ze nog roken, dit te doen uit het zicht 

van kinderen op de daarvoor bestemde plaatsen. Het is 

niet de intentie om rokers te stigmatiseren, integendeel. 

Generatie Rookvrij heeft  hun hulp nodig om onze kinde-

ren later niet verslaafd te doen geraken.

Uit de laatste Rookenquête van de Stichting2 blijkt dat 

66% van de rokers wil stoppen. In de groep jongeren tus-

sen 24 en 35 jaar – waaronder jonge ouders – is dat zelfs 

77%. Bovendien wil driekwart van hen niet dat hun kind 

ooit gaat roken. Kinderen zijn een motor voor verande-

ring en motiveren ons om gezondere gewoonten aan te 

nemen. Misschien komen we binnen niet al te lange tijd 

in een tijdperk terecht waarin de sigaret tot een ver verle-

den behoort... Laat het ons hopen! ■

Referenties:

1. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving, de organisatie achter Generatie Rookvrij, is een gezamenlijk initiatief van Stichting tegen Kanker, Kom op tegen 

Kanker, de Belgische Cardiologische Liga, het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Gezinsbond, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuber-

culosebestrijding, het Fonds des aff ections respiratoires, de Service d’Étude et de Prévention du Tabagisme en het Observatoire de la Santé du Hainaut. Tientallen ge-

zondheidsorganisaties en medische verenigingen ondertekenden een charter waarin ze beloven om samen met hun leden werk te maken van een rookvrije generatie.

2. www.kanker.be/nieuws/rookenquete-2
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Wereldkankerdag

“Onderzoek kost geld!”
Op 4 februari, Wereldkankerdag, organiseerde Stichting tegen Kanker een symbolische actie in het 

federale parlement. Het doel was om parlementariërs eraan te herinneren hoe hard wetenschappe-

lijk onderzoek afhankelijk is van externe fi nanciering.

  Carine Maillard

Wereldkankerdag is een perfecte gelegenheid om te 

denken aan mensen met kanker. Om te denken aan 

de ‘Vechters’ die momenteel met de ziekte worste-

len, aan personen bij wie de behandeling heeft  gewerkt en 

die nu kankervrij zijn, maar ook aan de mensen die helaas 

aan de gevolgen van kanker zijn overleden. Daarom organi-

seerde Stichting tegen Kanker een kaarsenceremonie, en dit 

op een zeer symbolische plaats: het federale parlement.

“De keuze voor deze locatie was uiteraard niet willekeurig: 

ons doel is om iedereen eraan te herinneren hoe hard 

wetenschappelijk onderzoek publieke fi nanciering nodig 

heeft , en dat dit een van de prioriteiten moet zijn van de 

federale overheid”, benadrukt Dr. Didier Vander Steichel, 

algemeen directeur van Stichting tegen Kanker. Een 

boodschap die onderzoekers alleen maar bekrachtigen. 

“Apparatuur en technologieën zijn steeds geavanceerder 

en daardoor ook steeds duurder”, zegt Françoise Horickx, 

onderzoekster aan de ULB. “Daarom moeten we kunnen 

rekenen op structurele fi nanciële steun, vooral van de 

overheid”, voegt Johan Swinnen, onderzoeker aan de 

KU Leuven, eraan toe. Het probleem is dat het groeiend 

aantal subsidieaanvragen (nodig om voldoende middelen 

bijeen te krijgen) ten koste gaat van de tijd die aan onder-

zoek kan worden besteed. “De administratieve druk om 

aanvragen voor fi nanciële steun in te dienen en subsidies 

op te volgen, is groot. Dit gaat ten koste van de tijd die 

we kunnen doorbrengen in het laboratorium”, betreurt 

Françoise Horickx.

De juiste randvoorwaarden creëren opdat onderzoekers 

op een eff ectieve manier aan onderzoek kunnen doen, is 

broodnodig om het expertiseniveau hoog te houden, zoals 

vandaag het geval is.

Zorg om kanker
Behalve onderzoekers kwamen ook twee Global Heroes 

of Hope – Cindy Menache en Johan Devroe – getuigen 

hoe noodzakelijk de ondersteuning van onderzoek is, 

HANDELEN
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maar ook hoe belangrijk het is om patiënten, hun familie-

leden en ‘overlevers’ te blijven helpen. Hun ervaring met 

de ziekte motiveerde hen om hun verhaal te vertellen, 

en uit de doeken te doen hoe het komt dat zij er nog zijn, 

dankzij de vooruitgang in behandelingen. Ze wilden ook 

de boodschap versterken die het leidmotief was van deze 

zeer speciale dag: onderzoek is essentieel, zodat we, in de 

strijd tegen kanker, hoop kunnen omzett en in realiteit!

De verkiezingen naderen en Stichting tegen Kanker had 

eerder al de gelegenheid om parlementariërs, ministers 

en andere politici een memorandum te bezorgen. Dit 

document beschrijft  de zes aanbevelingen1 die de Stichting 

als prioritair beschouwt in de strijd tegen kanker en die 

prominent op de partijagenda zouden moeten staan tijdens 

de komende verkiezingen. Wilt u meer weten over deze 

symbolische bewustheidsdag? Bezoek www.kanker.be2. ■

Referenties:

1. www.kanker.be/nieuws/onze-zes-prioritaire-aanbevelingen-

de-strijd-tegen-kanker

2. www.kanker.be/wereldkankerdag

Tournée Minérale, 
zoveel meer dan 
een campagne!
Na twee komt drie! Dat moeten de deelnemers van al-

weer de 3e editie van Tournée Minérale, een initiatief 

van Stichting tegen Kanker, hebben gedacht. Dit jaar 

lag de focus op de deelname als groep: met vrienden, 

collega’s, leden van dezelfde sportclub...

Carine Maillard

De uitdrukking Tournée Minérale is nagenoeg spreek-

taal geworden, een beetje zoals de beroemde ‘Bob’. Het 

is in elk geval het symbool van een golfbeweging, die 

‘Mineralisten’ aanmoedigt om stil te staan bij de plaats die 

alcohol in hun dagelijkse leven inneemt. Het doel is niet 

om een geheelonthouder te worden, maar wel om alcohol 

bewust en gecontroleerd te consumeren.

Onze mentaliteit evolueert
Zelfs de bars en cafés zijn aangepast aan deze 

beweging. Ze bieden meer en meer, en steeds 

creatievere, niet-alcoholische dranken aan, 

om een groeiende groep ‘Mineralisten’ voor 

zich te winnen. En dat is goed nieuws, want 

wie iets alcoholvrij wil drinken, hoeft  niet 

te kiezen voor water of frisdrank. Dat was 

drie jaar geleden, voor de eerste Tournée 

Minérale wel even anders!

Dankzij Tournée Minérale is ook 

beetje bij beetje onze mentaliteit 

aan het veranderen. We hoeven ons 

minder dan vroeger te verantwoorden 

als we een rondje overslaan. Vroeger 

kreeg men een spervuur aan vragen 

(“Voel je je niet lekker?”, “Ben je 

zwanger?”) en in het ergste geval 

werd men bespot. Vandaag is 

alcohol niet langer ondenkbaar in 

onze maatschappij of op een feestje.

Een positief bijproduct
Tot slot nog een kers op de taart: zelfs 

niet-drinkers lieten ons weten dat ze 

Tournée Minérale ‘kaapten’ om in de 

maand februari geen frisdrank of snoep te 

consumeren! Anderen hebben het geld dat 

ze bespaarden aan Stichting tegen Kanker 

geschonken, ten gunste van wetenschap-

pelijk onderzoek. We kunnen dus zonder 

twijfelen verkondigen: Tournée Minérale is 

een groot succes! ■

Doe mee aan Tournée Minérale en ontdek 

enkele smakelijke mocktailrecepten op 

www.tourneeminerale.be/nl/tips-en-recepten.
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Kankerinfo 

Mee met de tijd
Kankerinfo is een gratis dienst van Stichting tegen Kanker voor mensen met kanker en hun naasten. Ge-

zondheidsprofessionals beantwoorden al hun medische, psychologische en praktische vragen. Een onmisbare 

dienst in het kader van de missie van de Stichting.

Carine Maillard

Wie geconfronteerd wordt met kanker, als zieke of 

als naaste, krijgt een stortvloed aan vragen over 

zich heen. Vragen over de ziekte, de behandelin-

gen, de bijwerkingen, de kans op herstel... Maar ook vra-

gen over het dagelijkse leven. Hoe zit het bijvoorbeeld met 

sociale hulp? Met medische kosten? De verplaatsingen? 

Om nog maar te zwijgen over een onzekere toekomst, 

gevoelens van eenzaamheid, angst en woede. Kortom: alle 

psychologische aspecten van de ziekte. Kankerinfo biedt 

een luisterend oor voor al deze vragen en geeft  oplossin-

gen of op zijn minst goede tips. Iedereen kan de gratis lijn 

bellen of een e-mail sturen.

Een nieuwe manier van contact
“Mensen communiceren tegenwoordig op verschillende 

manieren, veelal digitaal. Daarom is Kankerinfo sinds 

februari 2019 via Messenger bereikbaar op de Facebook-

pagina van Stichting tegen Kanker. Met de nieuwe 

berichtendienst wil Kankerinfo inspelen op de groeiende 

publieke belangstelling voor nieuwe technologieën en 

laten zien dat het in staat is om te innoveren. Goed om we-

ten: de gezondheidsprofessionals van Kankerinfo reageren 

tijdens werkdagen zo snel mogelijk op Messenger-berich-

ten, maar het is geen live chat”, verduidelijkt Marie-Noëlle 

Rasson, manager van Kankerinfo. ■

Kankerinfo in 2018
In 2018 telde Kankerinfo 10 870 contactmomenten, 

waaronder 5 916 e-mails en 4 954 telefoontjes. 

Dat zijn 43 contacten per werkdag!

De helft  van de mensen die Kankerinfo contacteerden 

was tussen de 50 en 70 jaar oud.

42% van de vragen 

was medisch van aard, 

26% ging over de activiteiten 

van de Stichting, 

18%  van de bellers zocht 

psychologische 

ondersteuning, 

8% had vragen 

over sociale hulp en, 

6% over screening 

en preventie.

HANDELEN
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Dikkedarmkankermaand maart

Help ons de trend ombuigen!
Elk jaar is de maand maart gewijd aan bewustwordingsacties rond dikkedarmkanker. De voorspellingen over 

de evolutie van dit type kanker zijn immers ronduit pessimistisch. U kunt de trend helpen ombuigen. Hoe? 

Heel eenvoudig: door u te laten screenen!

 Carine Maillard

In 2016 was colorectale kanker de tweede meest gediagnos-

ticeerde kanker bij vrouwen en de derde bij mannen, met 

respectievelijk 3754 en 4714 nieuwe gevallen.1

 

In datzelfde jaar stierven 2778 mensen aan colorectale 

kanker (1492 mannen en 1286 vrouwen).2 Dit komt niet 

alleen doordat deze kanker vaak voorkomt, maar ook 

doordat men colorectale kanker vaak pas laat ontdekt, als 

er al symptomen zijn en de kanker verder gevorderd is. 

Dit verlaagt de herstelkans enorm.

“Een internationale studie toonde aan dat als er niets 

verandert, we wereldwijd te maken zullen krijgen met 

60% meer overlijdens door dikkedarmkanker en 71,5% 

meer door rectumkanker. Deze toename heeft  te maken 

met de vergrijzing, daar het risico op colorectale kanker 

toeneemt naarmate we ouder worden”, vertelt Dr. Anne 

Boucquiau, woordvoerster van Stichting tegen Kanker. 

“Dat is onaanvaardbaar in een land als het onze, waar de 

behandelingen toegankelijk zijn en de overheid een gratis 

en eff ectief screeningsprogramma organiseert. Dit pro-

gramma spoort de voorstadia van kanker en pretumoren 

op. In dit stadium bedraagt de herstelkans nog 90%!”3

Screening in de praktijk
In de blauwe dikkedarmkankermaand maart willen we u 

eraan herinneren dat u – indien u tussen de 51 en 74 jaar 

oud bent (vanaf 2020 tussen 50 en 74 jaar) en in Vlaande-

ren woont, of tussen 50 en 74 jaar voor Brusselaars – auto-

matisch een uitnodiging krijgt per post om deel te nemen 

aan het gratis screeningsprogramma. U kunt er ook bij 

uw huisarts om vragen.

De screening is zeer eenvoudig. Het enige wat u als Vla-

ming hoeft  te doen, is een staal van uw stoelgang nemen 

met de afnameset die u ontving en deze samen met het 

deelnameformulier terugsturen via de bijgevoegde bubbel-

envelop. Een postzegel is niet nodig. Woont u in Brussel, 

dan kunt u met uw uitnodigingsbrief de afnamekit ‘Colo-

test’ gratis ophalen bij de apotheek. Het labo onderzoekt 

het staal en binnen de 14 kalenderdagen ontvangen u en 

uw huisarts het resultaat.

Meedoen is dus makkelijk, en toch zijn er maar weinig 

Belgen, vooral aan Franstalige kant, die gebruikmaken 

van de gratis test, die nochtans zijn eff ectiviteit heeft  

bewezen als u hem om de twee jaar doet. Willen we een 

positieve impact zien op de mortaliteit, dan moet min-

stens de helft  van de mensen die voor gratis screening in 

aanmerking komen aan het programma deelnemen. Tot 

2014 was dit slechts... 10%!4 We rekenen op u! Geef om uw 

gezondheid en doe de test. ■

Referenties:

1.  Cijfers 2016 van de Stichting Kankerregister

2.  Cijfers 2016 van het Belgisch Statistiekbureau Statbel

3.  Araghi M et al. Global trends in colorectal cancer mortality: projections to 

the year 2035. Int J Cancer. 2018 Dec 10 [Epub ahead of print]. doi: 10.1002/

ijc.32055. PMID: 30536395

4.  htt p://educationsante.be/article/colorectal-correction-request-

program-in-federation-wallonia-brussels
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Kent u Levensloop al?
In 2018 organiseerden 27 Belgische steden een Levensloop, andere zullen dit jaar hun allereerste editie organi-

seren. Om de bekendheid van Levensloop te vergroten bij een breder publiek voert Stichting tegen Kanker dit 

jaar een grootscheepse informatiecampagne. 

Carine Maillard / Sandra Gyles

Levensloop is een van oorsprong Amerikaans initiatief 

(Relay for Life) dat ondertussen wereldwijd meer dan 

6000 evenementen kent in ongeveer 30 landen. Het 

Levensloop-seizoen in België loopt van begin april tot 

einde juni en van begin september tot half oktober. Elke 

Levensloop duurt 24 uur. Tijdens een Levensloop staan de 

Vechters – mensen die kanker hebben of hebben gehad – 

centraal. Levensloop is een avontuur dat een jaar lang een 

lokale gemeenschap in beweging brengt. Het Levensloop-

weekend is het hoogtepunt van een jaar vol activiteiten. 

Met Levensloop zamelt Stichting tegen Kanker geld in 

voor wetenschappelijk kankeronderzoek en voor projecten 

die bijdragen aan het welzijn van patiënten en naasten. 

Om dit alles mogelijk te maken, zett en enthousiaste teams 

van vrijwilligers hun schouders onder Levensloop, in een 

geest van vrijgevigheid, solidariteit, respect en liefde. Het 

weekend van Levensloop lijkt het wel of er een klein dorp 

neerstrijkt. Er is een parcours uitgezet voor wandelaars en 

hardlopers, die elkaar 24 uur lang afl ossen, ruimte ge-

maakt voor de stands van verschillende teams, een podium 

voor evenementen en zelfs een springkasteel voor de kin-

deren... Kortom: het is een feestelijk en gratis event voor 

de hele familie, waar zeker ook een traantje mag worden 

weggepinkt. Wilt u meer weten? Maak dan via dit artikel 

beter kennis met Levensloop en kom meer te weten over 

wat deelnemers, vrijwilligers en sympathisanten drijft .

Gemotiveerde teams
Een gedreven vrijwilligerscomité is essentieel 

om voorbereidingen in het kader van 

Levensloop te treff en én het 

grote Levensloop-weekend 

te organiseren. Zonder 

hen zou dit alle-

maal niet mogelijk zijn. Fabienne Princen is covoorzitster 

van Levensloop Luik en lid van het organisatiecomité 

van Verviers. Haar baan als oncologisch/radiologisch 

verpleegkundige aan het Universitair Ziekenhuis Luik 

maakte haar bewust van de noodzaak om iets voor pati-

enten te doen. 

“Ik maak deel uit van het oncologisch ondersteunings-

team. Naast het behandelen van de ziekte als zodanig, 

gaat onze aandacht tevens naar de levenskwaliteit van 

patiënten, hun sociaal en psychologisch welzijn, gezonde 

voeding enzovoort. Wat men noemt een integrale zorg. 

Het zijn die menselijke aspecten die me roeren en me 

zo aantrekken in Levensloop. Ik kende Levensloop niet, 

maar toen een collega me erover vertelde, wilde ik op 

een of andere manier betrokken zijn. Ik werd kapitein 

van een team in Visé en geraakte tijdens het Levensloop- 

weekend zo geboeid door de sfeer en de emotie, dat ik 

besloot om het jaar erna zelf een team 

samen te stellen, in Ans. Vervolgens 

werd ik lid van het organisatiecomité. 

Het leek me logisch om me ook op die 

manier in te zett en.”

Fabienne Princen is vooral geraakt 

Fabienne Princen, covoorzitster van Levensloop Luik

Behalve het emotionele, is het vooral het feestelijke 
element dat Levensloop zo bijzonder maakt10  |  WWW.KANKER.BE
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door het menselijke aspect, voor patiënten, maar ook 

voor hun naasten: “Dit is wat Levensloop – en Stichting 

tegen Kanker – zo uniek maakt: alle ingezamelde fondsen 

dragen niet alleen bij aan de fi nanciering van weten-

schappelijk kankeronderzoek, maar zijn ook bedoeld om 

sociale en psychologische projecten voor patiënten en 

hun naasten te ondersteunen!”

Wandelen of lopen, zonder competitie
Chris Tahon is de enthousiaste teamkapitein van ‘de 

bende van d’Ostendsche Chris’. Voor ze in 2013 de diag-

nose borstkanker kreeg, liep ze drie keer per week vijf 

kilometer hard. Meedoen als Vechter met het team van 

het ziekenhuis, was voor haar vanzelfsprekend. Een jaar 

later voelde ze zich sterk genoeg om een team te leiden 

en anderen te enthousiasmeren. Dat is ook de rol van een 

teamkapitein: mensen verzamelen en aanmoedigen om 

mee te doen als team en elkaar tijdens het Levensloop- 

weekend 24 uur lang, wandelend of lopend, af te lossen. 

“Levensloop… Daar sta ik mee op en ga ik mee slapen. 

Ik wil een voorbeeld zijn voor de mensen die pas de 

diagnose kanker krijgen. 

Hen laten zien dat er licht 

is aan het einde van die 

donkere tunnel. Het posi-

tivisme en enthousiasme 

dat uitgaat van Levensloop 

geeft  ons allemaal een 

boost van energie in de 

strijd tegen kanker.” In 

het team van Chris zitt en 

haar gezin, familie, enkele 

leden van de harmonie, 

een hele resem vriendin-

nen en haar beste vrien-

din, die sinds november 

2018 ook borstkanker 

heeft . “Maar iedereen is 

welkom. Samen stappen 

we kanker klein!” 

Bedrijven in de bres
Levensloop is een solidariteitsevenement dat ieder-

een raakt. Vechters, familie, vrienden, naasten en… 

collega’s. Zo ook bij baggeronderneming Jan De Nul 

(JDN). Yves Bosteels, directeur Knowledge, Processes 

& Innovation, vertelt: “Ik leerde Levensloop kennen via 

een collega die zelf getroff en werd door de ziekte en die 

samen met haar broer Levensloop naar Aalst bracht. 

Samen met mijn collega Geert De Brouwer nam ik het 

initiatief om Jan De Nul hierbij te betrekken. 

De directie steunde het initiatief vanaf het begin, als 

sponsor, maar vooral als logistieke hulp. De diensten 

die we leveren zijn cruciaal. Ik denk dat zonder onze 

hulp niet te veel lichtjes zouden branden tijdens Le-

vensloop Aalst (lacht). Verder zijn we vooral sportief 

erg betrokken. Het eerste jaar hadden we iets meer 

dan 70 deelnemers, maar het jaar erop en bij de laatste 

editie waren dat er al ruim 

200 en vestigden we een 

nieuw afstandsrecord in die 

24 uur. Na onze familiedag 

is dit het grootste evene-

ment waarop medewerkers 

van Jan De Nul samenko-

men.

In 2019 zijn we er zeker 

weer bij! Verder proberen 

we ook andere onderne-

mingen te enthousiasmeren 

die op zoek zijn naar een 

maatschappelijk relevant 

evenement dat hen in alle 

gelederen raakt.” ■

Chris Tahon

Het team Jan De Nul
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Alle teams geven niet alleen het beste van zichzelf die 

dag, maar zamelen het hele jaar door geld in.

In 2019 is Chris voor het vijfde (!) jaar op rij teamkapitein. 

“Mijn droom is om 5000 euro op de Levensloopteller van ons 

team te zien. Daarom organiseerden we enkele nieuwe acti-

viteiten: een wintermarkt in een ziekenhuis, een sportmara-

thon en op zondag 3 februari deed ik een solo survivalwalk 

van Oostende naar Koksijde, als symbolische viering vijf 

jaar na mijn laatste chemo.” 

De kaarsenceremonie, een hoogtepunt
Christiane Vranken is een Vechter en organiseert de 

Kaarsenceremonie. Een 

moment dat werkelijk 

uniek is, vindt Fabienne 

Princen: “Er hangt dan 

iets in de lucht dat niet te 

verklaren valt. In dat ene 

moment lijkt alles samen 

te komen: emotie, mense-

lijke connecties, solidari-

teit... Christiane Vranken 

is het daarmee eens: “Ik 

kende de ceremonie van 

vorig jaar. Het was een 

hoogtepunt, omdat het 

niet alleen de mensen 

eert die er niet meer zijn, maar ook zij die leven. Elk vlam-

metje vertegenwoordigt voor mij de hoop dat een persoon 

geneest... Het is heel ontroerend, omdat er een dubbele 

betekenis achter schuilgaat: herdenking en hoop. Omdat 

je ondanks de ziekte en het gevoel dat je verdrinkt in de 

behandelingen en de onzekerheid, je altijd die hoop moet 

blijven hebben. Het lijkt wel of iedereen tijdens Levens-

loop een nieuw pakketje energie de wereld instuurt, de 

energie om te geloven dat we er ons wel doorheen zullen 

slaan. Positieve energie, die voor mij persoonlijk bevestigt 

dat ik er goed aan heb gedaan om te vechten, omdat het 

leven mooi is. En die Vechters verbindt, vooral tijdens de 

kaarsceremonie.”

Gemeentelijke steun essentieel
Het weekend van Levensloop strijkt er net een klein dorp 

neer in een gemeente of stad. Om dit in goede banen te 

leiden, is een goede samenwerking met de gemeente 

essentieel.

Wim Dries, burgemeester van de stad Genk, was meteen 

voor Levensloop gewonnen. “De voorzitt er van Levens-

loop, Frans Loos, heeft  enorm veel overtuigingskracht. 

Hij doet het met passie, koestert een enorme liefde voor 

de zorg en heeft  een heel sterk team rond zich. Niet voor 

niets is hij verkozen tot Genkenaar van het jaar! Levens-

loop wordt in Genk gedragen door een grote en enthou-

siaste groep vrijwilligers. Daarnaast hebben duizenden 

Financiering van lokale initiatieven
Stichting tegen Kanker besteedt het grootste deel van 

haar inkomsten aan de fi nanciering van wetenschappe-

lijk onderzoek. Kankeronderzoek is namelijk essentieel 

om betere behandelingen te kunnen voorstellen, ervoor 

te zorgen dat meer mensen genezen en de levenskwali-

teit van zieken tijdens hun behandeling te verbeteren. 

Maar kanker heeft  ook een eff ect op het dagelijkse 

leven van patiënten en hun naasten. Er zijn de prakti-

sche gevolgen, psychologische, esthetische, sociale... 

Hierdoor krijgen zij te maken met nieuwe behoeft en. 

Sommige daarvan kunnen via lokale initiatieven wor-

den ingevuld. Om ze te kunnen ondersteunen, heeft  

Stichting tegen kanker vorig jaar een nieuwe formule 

gecreëerd: de Levensloop Grants. 

Een deel van de ingezamelde fondsen kan voor de 

ondersteuning van lokale initiatieven ten goede van 

patiënten en hun naasten worden gebruikt. Alle 

Levenslopen georganiseerd tussen april en einde juni 

2018 maakten het mogelijk om 39 lokale projecten te 

fi nancieren voor een totaal van 153 355,40 euro.

Een virtuele fi etstocht 
Thibaut Degrave, hoofdverpleegkundige in het Univer-

sitair Ziekenhuis van Luik, was een van de laureaten 

van deze Levensloop Grants. “De meeste patiënten op 

de afdeling hematologie verblijven tijdens hun behan-

deling enkele weken in het ziekenhuis. We willen hen 

de mogelijkheid bieden om even te ‘ontsnappen’, via 

een virtuele fi etstocht in een veilige omgeving, terwijl 

ze een fysieke activiteit uitoefenen die aan hun conditie 

is aangepast. Dit draagt bij tot een beter herstel.” ■

Ontdek de ondersteunde projecten op 

www.kanker.be/gefi nancierde-projecten/laureatenlevensloopgrants-2018.

Christiane Vranken

12  |  WWW.KANKER.BE
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bezoekers plezier en genieten ze van de gezelligheid en 

de sfeer. Maar het belangrijkste, dat zijn de Vechters. Zij 

krijgen een ereplaats.”

De burgemeester erkent dat gemeentelijke steun essen-

tieel is. “Frans en zijn team kunnen elk jaar rekenen op 

materialen van onze Uitleendienst, hulp van de Tech-

nische Diensten bij de opbouw, drukwerken… Naast de 

stedelijke ondersteuning krijgt Levensloop veel lokale 

steun, van het Atlascollege, van bedrijven, van KRC Genk 

enzovoort. Genk is een warme stad. Dat voel je tijdens 

Levensloop. Levensloop maakt kanker ook bespreekbaar. 

Het zet mensen aan om screenings te volgen, att ent te 

zijn voor zijn of haar eigen gezondheid, om over de ziekte 

met anderen te spreken.” Tenslott e vindt Wim Dries het 

bijzonder hoe Levensloop Genkenaren verbindt. “Ver-

binden is geen hype, maar een werkwoord. Levensloop 

werkt daar fantastisch aan mee!” ■

U hoort nog van ons!
In het hele land vinden er edities van Levensloop plaats. 

En elk jaar komen er edities bij. Om Levensloop breder 

bekend te maken en mensen te mobiliseren die nog niet 

vertrouwd zijn met deze solidariteitsbeweging, besloot 

Stichting tegen Kanker de 

boodschap ‘aan de grote klok 

te hangen’. 

In de week voorafgaand aan 

elke Levensloop zullen op 

lokale radiostations spots 

van de Levensloop in de 

buurt te horen zijn. Het doel 

is om het brede publiek aan 

te moedigen om Levensloop 

te bezoeken. Als ze zich 

aangesproken voelen door 

het goede doel en de sfeer 

kunnen ze vervolgens beslui-

ten om vrienden en familie 

te mobiliseren en het jaar 

daarna samen een team te 

vormen. Zo kan iedereen een 

steentje bijdragen aan effi  ci-

entere behandelingen en een 

beter welzijn van patiënten 

en hun naasten, ondanks 

kanker... ■

Doe ook mee! Breng een bezoekje aan de stands, proef 

lokale producten, drink iets met vrienden en woon de 

ceremonies bij. Levensloop is een feest vol emotie, met als 

leidmotief: blijf altijd hopen!

ICW*
04/05

Leuven
18/05

Aalst
05/10

Beveren
19/10

Edegem
12/10

Braine-l'Alleud
01/06

BXL ULB
12/10

Tournai
18/05

Ottignies-LLN
07/09

Eupen
29/06

Verviers
28/09

Visé
22/06

Maaseik
11/05

Koksijde
01/06

Liège
18/05

Levensloop
2019

Namur
05/10

Kortrijk
28/09

Charleroi
12/10

Gent
27/04

Brugge
05/10

Hasselt
18/05

Genk
12/10

Tessenderlo
28/09

Mons
01/06

Turnhout
22/06

Neteland
29/06

Lommel
21/09

Sint-Truiden
05/10

* International Community & Waterloo

Burgemeester Wim Dries (links) en Frans Loos, de voorzitt er van 
Levensloop (rechts)
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Prachtige portretten, fabelachtige illustraties en één bijzonder verhaalPrachtige portretten, fabelachtige illustraties en één bijzonder verhaal

Warriors against cancer – Cirque Ancien is een project 

van Warriors vzw dat in het leven is geroepen voor en 

door jonge kinderen met kanker. Het is de titel van een 

prachtig vertelboek waarin dappere kankerpatiëntjes de 

hoofdrol spelen. Twaalf kleine Warriors kropen voor dit 

project in de huid van twaalf mysterieuze circusartiesten 

en tonen voor de lens van fotograaf Bram Mönster hun 

ware kracht. Aan de hand van deze schitt erende foto-

reeks creëerde schrijfster Nikkie Van Lierop voor elk van 

deze circusartiestjes een eigen personage en bracht hen 

samen in één magische vertelling. De illustraties van 

Lisiane Moerman brengen de wereld van het circus ver-

der tot leven. ■

U kunt het Cirque Ancien-vertelboek bestellen 

via de website van Warriors against Cancer 

(htt ps://warriors againstcancer.be) 

voor € 28. Voor elk verkocht boek schenkt 

de organisatie een exemplaar gratis aan 

een ziekenhuis, school of familie. 

Van dezelfde fotoreeks zijn ook wenskaarten 

beschikbaar (€ 3 per stuk) 

en individuele kunstportrett en op groot formaat. 

Portima overhandigt cheque van 
€ 1600 aan Stichting tegen Kanker
Elk jaar organiseert het feestcomité van Portima een 

pannenkoekenslag. Ongeveer 120 collega’s van het infor-

maticabedrijf uit Watermaal-Bosvoorde kunnen genieten 

van een lekkere pannenkoek, waarbij het geld naar het 

goede doel gaat. Bovendien verdubbelde de directie het 

bedrag, waardoor er € 1600 werd ingezameld voor Stich-

ting tegen Kanker. Bedankt! ■

Regionieuws
 In het heleland zett en mensen hun schouders mee onder de strijd tegen kanker. Hier enkele recente initiatieven.
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Viering 5 jaar Think Blue
Think Blue, de patiëntenvereniging voor mannen met 

prostaatkanker en hun partners, vierde eind 2018 zijn 5-jarig 

bestaan. Momenteel telt de lotgenotengroep 566 leden over 

gans Vlaanderen. Mede dankzij de steun van Stichting te-

gen Kanker konden ze er op 1 december een bijzondere dag 

van maken, met interessante lezingen, leuke voorstellingen, 

live muziekoptredens en een bezoek van Sinterklaas voor 

de aanwezige kinderen en kleinkinderen. Think Blue stelde 

ook zijn charter voor, waarin heel concrete actiepunten 

staan geformuleerd die de verenging bij de overheid en voor 

belanghebbenden wil aankaarten en verdedigen, zoals de 

erkenning en subsidiëring van prostaatverpleegkundigen, 

de vraag naar expertisecentra, een betere samenwerking en 

dialoog tussen de verschillende partners uit de gezondheids-

zorg en de steun van fundamenteel onderzoek. ■

think-blue-vlaanderen1.webnode.nl

De Warmste luisteraars
De laatste week van december stond weer in het teken 

van de Warmste Week. Radiopresentatoren Michèle 

Cuvelier, Eva De Roo en Ott o-Jan Ham draaiden een 

week lang de favoriete plaatjes van de luisteraars 

in ruil voor geld voor hun gekozen goede doel. 

Ook dit jaar werden records verbroken. Met meer 

dan 12 495 acties voor 1 986 goede doelen werd er 

in totaal 17.286 122 euro opgehaald!.

Veel mensen kozen ervoor om een actie te orga-

niseren voor Stichting tegen Kanker. Zo werden 

er onder andere koekjes gebakken, enorm veel 

gesport en 12 uur gevolleybald. Het eerste deel van ons 

eindbedrag is nu bekend: € 98 215,82. Bedankt! 

Wij kijken alvast uit naar de volgende editie van 

De Warmste Week. Hopelijk jullie ook! ■

IRIS Platform voor palliatieve zorg 
valt in de prijzen
“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen da-

gen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.” 

Daar draait palliatieve zorg om en is ook precies waar 

het IRIS Platform naar streeft . Dit pilootproject, mede 

ondersteund door Stichting tegen Kanker, viel tijdens het 

congres van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 

tweemaal in de prijzen. Het ontving de 1e prijs voor ‘meest 

innovatief masterproject’ en de 2e prijs voor ‘Passie voor 

Palliatieve Zorg’. Momenteel nemen 18 huisartsen uit 

Berchem deel. Zij maken hiervoor gebruik van het IRIS 

Palliatief Zorgdossier, een multidisciplinair communica-

tieplatform tussen huisartsen, (thuis)verpleegkundigen, 

het palliatieve team en andere betrokken zorgverleners 

– uniek in België. Binnenkort start ook een grootschalig 

proefproject met alle Antwerpse ziekenhuizen. ■

www.irisplatform.be

Dank aan de vzw Vriendenkring Kinrooi 
voor hun gulle gift van € 10 000 !
Begin dit schooljaar mochten we een cheque van 

10 000 euro ontvangen van vzw Vriendenkring Gemeen-

teschool uit Kinrooi. De Vriendenkring verzorgt school-

vervoer voor gehandicapte kinderen uit Kinrooi en 

organiseerde 

een speciale ac-

tie in het kader 

van Levensloop 

Maaseik. Wij 

wensen hen 

van harte te be-

danken voor de 

gulle gift . Dat 

anderen hun 

voorbeeld mo-

gen volgen! ■

MOBILISEREN
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De heer Philippe Voisin, CEO van Crelan, presenteerde namens alle 
sporters en de Crelan Foundation een mooie ronde cheque van 

€ 10 000 aan de Stichting. 

Steun van de bedrijfswereld!
Een groot deel van de inkomsten van Stichting tegen Kanker is afkomstig van particulieren. Maar ook bedrij-

ven, groot en klein, zett en zich in. Hier enkele voorbeelden.
Brigitt e Demunter, corporate fundraising

Hallmark: van tombola tot wenskaarten 
Als trouwe partner van Stichting tegen Kanker zett e 

Hallmark ook in 2018 de schouders onder de strijd tegen 

kanker. Zo zorgt Hallmark elk jaar opnieuw voor mooie 

loten voor de Tombola van de Stichting. In de donkerste 

dagen van het jaar worden traditioneel warme kerstwen-

sen uitgewisseld. Het kerstassortiment van Hallmark is 

daarbij een prima keuze: een deel van de verkoopopbreng-

sten wordt aan de Stichting overgemaakt. Zo werd het jaar 

2018 afgesloten met een mooie cheque ter waarde van 

20 108,34 euro! Bedankt Hallmark! ■  www.hallmark.be

Brigitt e Demunter (Stichting tegen Kanker) en Christa Alders 
(Business Development Director Hallmark Belux)

Crelan Foundation: tegen kanker!

Eind januari verzamelden alle Crelan-medewerkers zich in het 

stadion van RSC Anderlecht om de afsluiting van het jaar 2018 

te vieren. Een jaar waarin de Crelan Foundation verschillende 

acties organiseerde ten voordele van Stichting tegen Kanker, 

voorgedragen door de medewerkers als hun goed doel. De 

Crelan-teams zijn het hele jaar door in de weer geweest om 

geld in te zamelen: tijdens de 20 km van Brussel, verschillende 

Warmathons en de Crelan (voetbal) Cup, sportieve en leuke 

evenementen ondersteund door verschillende enthousiaste 

Crelan-teams met een warm hart. ■  www.crelan.be

De donaties vliegen door de lucht
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de commandant 

van de 2e Tactische Wing van Florennes overhandigde 

kolonel vlieger stafbrevethouder Didier Polomé Stich-

ting tegen Kanker een cheque van 10 000 euro. Dr. Anne 

Boucquiau (woordvoerster van Stichting tegen Kanker) 

sprak de vele militairen en burgers toe en onderstreep-

te hoe noodzakelijk het in de strijd tegen kanker is om 

wetenschappelijk onderzoek te blijven steunen. ■

www.mil.be

Degroof Petercam: allen in het zadel!
Het bevlogen Degroof Petercam Cycling Team heeft  

zich ook in 2018 opnieuw in het zadel gehesen en fi etste 

van het Degroof Petercam-kantoor in het Groothertog-

dom Luxemburg dwars door België naar het kantoor in 

Knokke. De driedaagse fi etstocht met tussenstops langs 

verschillende vestigingen werd gesteund en gefi nancierd 

door collega’s, vrienden en sympathisanten van alle deel-

nemers. De actie werd gesteund door het directiecomité 

die de inzet van het personeel verdubbelde. Het mooie 

bedrag van 24 563 euro werd op die manier bij elkaar 

gefi etst ten voordele van Stichting tegen Kanker. ■

www.degroofpetercam.be

Dr. Anne Boucquiau, woordvoerster Stichting tegen Kanker
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AG: bestorming van een mythische pas

MOVE4Cancer is een groep personeelsleden van AG 

Insurance. Ze organiseren jaarlijks verschillende acties 

ten voordele van de strijd tegen kanker. Als orgelpunt 

beklimmen ze, met de fi ets of te voet, een mythische 

col, onder het mott o: “Voor ons is opgeven geen optie. Zo 

steunen we de kankerpatiënten die elke dag opnieuw vol-

houden.” Met de beklimming van de Cormet de Roselend 

(1968 m) in 2018 werd de tiende verjaardag van dit mooie 

initiatief gevierd. Het resultaat van zoveel doorzett ings-

vermogen en vrijgevigheid zal ook bijblijven: 68 089 euro. 

Een record is gesneuveld! ■  www.aginsurance.be

EG: waardevolle wensen
EG zett e tijdens de eindejaarsperiode een speciale actie 

op om via elektronische wenskaarten vrienden en fa-

milieleden vooral een goede gezondheid te wensen. De 

actie maakte deel uit van de campagne “Het meisje en de 

Viking”. Voor elke gepersonaliseerde video die mensen 

verzonden of deelden, konden ze kiezen voor een goed 

doel, waaraan EG dan een bedrag overmaakte. Stichting 

tegen Kanker ontving de mooie som van 18 239 euro van 

Jef Hus, algemeen directeur van EG, en zijn team. ■

htt ps://viking.eg.be

Partner in de kijker: 

Erik Wood, bezieler van #micellorca
Wat positieve energie met een mens kan doen, hoeven we Erik Wood niet te vertellen. 

Als oprichter van Eventonline en MICE-magazine is hij een vaste waarde in de Belgi-

sche eventsector. En als Vechter en herboren sportieveling vindt hij het 

‘maar wat normaal’ om zijn connecties in te zett en voor het goede doel 

en met fi etsevent #micellorca zoveel mogelijk anderen te inspireren. 

Sandra Gyles
“In 2019 gaan we met #micellorca voor de derde keer naar Mallorca. Zelfde opzet, zelfde 

goede doel, maar we hebben de lat nog hoger gelegd. In plaats van 17 afi cionados, fi et-

sen er dit keer 31 mee. Onze uitvalsbasis wordt het gloednieuwe Park Hyatt  in Mallor-

ca in de mooie vallei van Cap Vermell. Waarom we kozen voor Stichting tegen Kan-

ker? De Stichting is nationaal actief. In die zin leunt dit dicht tegen mijn bedrijf aan. 

Uiteraard is er ook mijn persoonlijke ervaring met de ziekte (Red. 

Erik overwon teelbalkanker). Ik nam me voor om sterker uit die 

beproeving te komen en had de motivatie om niet alleen mezelf, 

maar ook anderen te inspireren om gezonder in het leven te 

staan. Wat startt e als een fi etstocht onder vrienden heeft  onder-

tussen een serieus staartje gekregen. Het allermooiste vind ik 

de energie die er hangt. Het is fantastisch om mijn passie 

met mensen uit de sector te kunnen delen, hen dichter 

bij elkaar te brengen en tegelijk zo’n som te kunnen op-

halen (vorig jaar bijna 45 000 euro!). Dit helpt de Stich-

ting weer een stap vooruit, voor de fi nanciering van

onderzoek en ter ondersteuning van de patiënt.

Want beide zijn broodnodig.” ■

htt ps://idonatefor.cancer.be/projects/micellorca19
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Wetenschappelijke Grants

Een uitzonderlijk jaar!
Dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs kon Stichting tegen Kanker eind vorig jaar een recordbedrag 

toekennen aan Belgische onderzoekers.

Carine Maillard / Sandra Gyles

75 onderzoeksprojecten geselecteerd door onze we-

tenschappelijke raden in kader van de project-

oproep voor Wetenschappelijke Grants 2018 

ontvingen in totaal meer dan 25 miljoen euro. Dit is een 

recordbedrag sinds Stichting tegen Kanker startt e met 

het fi nancieel steunen van kankeronderzoek, ondertussen 

alweer 30 jaar geleden!

Het gaat hier om zowel fundamentele, klinische als trans-

lationele onderzoeksprojecten. Alle drie de types onder-

zoek zijn namelijk broodnodig om diagnoses te verfi jnen, 

innovatieve en eff ectieve behandelingen te ontwikkelen, 

en patiënten een betere levenskwaliteit te brengen. In 

dit artikel geven we twee voorbeelden van projecten 

die voor de Wetenschappelijke Grants 2018 werden 

geselecteerd.

Waardoor zijn sommige tumoren resistent 
tegen behandelingen?
Fundamenteel onderzoek heeft  één eenvoudig en 

tegelijk zeer complex doel: begrijpen. Hiervoor 

moeten onderzoekers de onderliggende mecha-

nismen zien te ontrafelen die betrokken zijn 

bij de ontwikkeling van kanker en de 

resistentie van tumoren tegen verschil-

lende behandelingen. 

Het domein van professor Patrizia 

Agostinis (KU Leuven) focust zich 

onder meer op bepaalde verdedigings-

mechanismen die worden bewerkstel-

ligd door normale (niet-kankerachtige) 

bloedvatenendotheelcellen in de tumor. 

“Met de Grant die eind 2018 werd toege-

kend, kan fundamenteel onderzoek worden 

voortgezet dat ons begrip over de mechanis-

men van therapieresistentie in de tumor verder 

verbetert.”

Sommige types kanker blijken meer resistent 

tegen behandelingen dan andere. “Melanoom 

is een zeer agressieve vorm van huidkanker die 

vaak verschillende behandelingen weerstaat”, 

zegt professor Patrizia Agostinis. In tegen-

stelling tot wat vaak wordt gedacht, spelen 

naast de kankercellen ook normale cellen in 

de tumor een belangrijke rol bij de resistentie. 

Deze uitwerking wordt steeds meer erkend 
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zoek zijn namelijk broodnodig om diagnoses te verfi jnen, 

innovatieve en eff ectieve behandelingen te ontwikkelen, 

en patiënten een betere levenskwaliteit te brengen. In 

dit artikel geven we twee voorbeelden van projecten 

die voor de Wetenschappelijke Grants 2018 werden 

geselecteerd.

Waardoor zijn sommige tumoren resistent
tegen behandelingen?
Fundamenteel onderzoek heeft  één eenvoudig en

tegelijk zeer complex doel: begrijpen. Hiervoor
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nismen zien te ontrafelen die betrokken zijn 
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Prof. Dr. Patrizia Agostinis
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en daarmee neemt ook de aandacht toe vanuit de weten-

schap. Het vooruitstrevende onderzoek van het team van 

Patrizia Agostinis probeert in kaart te brengen hoe het 

gedrag van juist deze normale cellen de werkzaamheid 

van behandelingen beïnvloedt. 

“Ons onderzoeksproject richt zich specifi ek op de rele-

vantie van bloedvatenendotheelcellen in de tumor die de 

eff ectiviteit van anti-melanomatherapieën, zoals immu-

notherapie, beïnvloeden. In dit kader onderzoeken we een 

belangrijk proces in cellen, genaamd autofagie. Dit is een 

soort afvalopruimsysteem dat zorgt voor de afbraak van 

schadelijke celbestanddelen. Autofagie kreeg de laatste ja-

ren al veel aandacht. Ondertussen bestaan er medicijnen, 

zoals chloroquine, die autofagie kunnen remmen en zijn 

er andere in een ontwikkelingsfase.” Dat autofagie een 

relevante rol speelt in tumorprogressie wordt geïllustreerd 

door voorgaande preklinische studies die suggereren dat 

autofagieremming de melanomagroei vertraagt. Dit wordt 

vaak toegeschreven aan het eff ect op kankercellen, maar 

recente studies van het team van Patrizia Agostinis en 

anderen bevestigen dat autofagie in de niet-kankerachtige 

cellen in de tumor, zoals de bloedvatenendotheelcellen, tu-

morprogressie bevordert. “Autofagie wordt meer en meer 

geassocieerd met de communicatie tussen cellen die bepa-

lend kan zijn hoe goed een tumor op behandeling reageert. 

De werkzaamheid van immunotherapie wordt namelijk 

mede bepaald door de mate van tumorinfi ltrerende cellen 

van ons afweersysteem die kankercellen kunnen her-

kennen en doden. De bloedvatenendotheelcellen vormen 

hierbij het eerste contact met deze cellen en spelen dus 

een cruciale rol bij de resistentie tegen immunotherapie.”

Het doel van het onderzoeksteam van Patrizia Agostinis is 

om de rol van autofagie in de bloedvatenendotheelcellen in 

de tumor verder te onderzoeken. “Hierbij focussen we ons 

op diens bijdrage aan resistentiemechanismen die thera-

pie kunnen dwarsbomen. Het unieke van dit onderzoek 

is dat er juist nog maar heel weinig is geweten over de rol 

van autofagie in bloedvatenendotheelcellen en de impact 

die dit heeft  op de groei van een tumor en therapieresis-

tentie”, aldus professor Patrizia Agostinis. ■

Ingrijpen voor er uitzaaiingen worden gevormd
Translationeel onderzoek van zijn kant heeft  tot doel 

de opgedane kennis te vertalen in concrete voordelen 

voor de patiënt. Bijvoorbeeld in de vorm van een betere 

diagnose, een betere behandeling of een betere beheer-

sing van de bijwerkingen. Dit is het onderzoeksdomein 

van professor Frédéric Kridelka, hoofd van de afdeling 

Obstetrie en Gynaecologie van het Universitair Zieken-

huis van Luik en eveneens een van de laureaten.

Professor Kridelka behandelt patiëntes met gynaeco-

logische kankers, waaronder baarmoederhalskanker. 

Ondanks de behandelingen, ontwikkelen sommige 

patiëntes uitzaaiingen, waarbij kankercellen via de 

dichtstbijzijnde lymfeklieren ontsnappen aan de pri-

maire tumor en zich nestelen in andere organen. “Dit 

verklaart waarom een chirurgische behandeling bestaat 

uit het operatief verwijderen van de primaire tumor in 

de baarmoederhals, alsook de nabijgelegen lymfeklieren. 

Deze worden vervolgens in het laboratorium geanaly-

seerd. Als ze geen sporen van kankercellen bevatt en 

– en ze dus ‘negatief’ zijn – dan kan de radiotherapie 

beperkt blijven tot de zone rond de baarmoederhals en 

zijn onmiddellijke omgeving. Zijn ze echter positief (en 

dus aangetast door kankercellen), dan is er een groter 

TROUVER

ERRATUM
In december 2018 schreven we over een veelbelo-

vende ontwikkeling in de behandeling van pros-

taatkanker. Om eventuele misverstanden te 

vermijden, willen Stichting tegen Kanker en 

dr. Valérie Fonteyne benadrukken dat niets een 

raadpleging bij de arts vervangt! De medische situ-

atie van iedere patiënt is uniek. Het medisch team 

dat de patiënt begeleidt, is het best geplaatst om de 

meest geschikte behandeling voor te stellen. ■
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risico op uitzaaiingen. Om dit risico te verlagen, zal men 

een groter gebied bestralen en de behandeling aanvullen 

met chemotherapie. Het probleem is dat een uitgebrei-

dere bestraling en de verwijdering van lymfeklieren 

bijwerkingen veroorzaken die de levenskwaliteit sterk 

beïnvloeden. Zo kunnen vrouwen last krijgen van lymf-

oedeem (zwelling van de ledematen door ophoping van 

lymfevocht), alsook van seksuele, urinaire en spijsverte-

ringsproblemen”, aldus professor Kridelka.

Het risico voorspellen
Het doel is om behandelingen te personaliseren en 

zware behandelingen enkel te moeten voorstellen aan 

patiëntes met een hoog risico op uitzaaiingen. Daarom 

probeert het onderzoeksteam van professor Kridelka 

de ontwikkeling van uitzaaiingen te voorspellen, nog 

voordat de lymfeklieren zijn aangetast. “We ontdekten 

dat een kankercel voordat hij de tumor verlaat een soort 

‘dialoog’ heeft  met de lymfeklieren, om hen op zijn komst 

voor te bereiden: ‘Maak u klaar, ik kom eraan’. Als we 

erin slagen om bij elke patiënte te kunnen vaststellen of 

deze voorbereidende dialoog al dan niet plaatsvindt, dan 

kunnen we de behandelingen beter personaliseren, in 

functie van een vroegere en meer nauwkeurige risico-

voorspelling op uitzaaiingen. Zo vermijden we aan de 

ene kant onnodige bijwerkingen, terwijl we aan de ande-

re kant potentiële uitzaaiingen aanpakken vooraleer de 

lymfeklieren zijn aangetast”, vervolgt professor Kridelka. 

“Zonder de Grant van Stichting tegen 

Kanker hadden we dit onderzoek 

gewoonweg niet kunnen voeren”, 

benadrukt de specialist. ■

ONDERZOEK

Volgend op de projectoproep voor Wetenschappelijke Grants 2018 

ontvingen 75 projecten een totale som van € 25 043 607.

Er werden 30 fundamentele onderzoeksprojecten geselecteerd, 

voor in totaal € 13 795 611.

Daarnaast ontvingen 39 translationele en klinische 

onderzoeksprojecten samen 9 658 954 .

Tot slot delen 6 projecten de gerich-

te Grants voor asbestgerela-

teerd onderzoek 

€ 1.589 000. ■

U ontdekt alle laurea-
ten van de Wetenschap-
pelijke Grants 2018 op 
www.kanker.be/
gefi nancierde-projecten/
projectoproep-grants-2018-
laureaten.

Dankzij uw giften...

Prof. Dr. Frédéric Kridelka
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Een legaat aan Stichting tegen Kanker 

Een ultiem cadeau 
Kanker maakt helaas deel uit van het leven van Jacqueline 

Decadt. Haar besluit om Stichting tegen Kanker een legaat 

na te laten, was tegelijkertijd ook een keuze voor de hoop 

die wetenschappelijk onderzoek mogelijk maakt.

Kelly Coudijzer 

Vorig jaar verloor de 72-jarige Jacqueline Decadt haar 

man aan kanker. Het koppel heeft  geen kinderen, dus 

wilde Jacqueline haar erfenis graag schenken aan haar 

nichtje. Helaas stapte zij enkele maanden geleden uit het le-

ven. En alsof dat nog niet genoeg was, kreeg Jacqueline ook 

nog eens te horen dat ze borstkanker had. “De gebeurtenis-

sen volgden elkaar snel op, in nog geen acht maanden tijd. 

Vier maanden na de dood van mijn man kreeg ik te horen 

dat ik borstkanker had. Ik had waarschijnlijk al kanker toen 

hij nog leefde. Maar gelukkig heeft  hij dat nooit geweten.

Een bewuste keuze
Toen mijn nichtje deze wereld verliet, besloot ik om 

een legaat te schenken aan Stichting tegen Kanker. 

Ik vond het altijd belangrijk om iets tegen de ziekte 

te doen. Dat is waarom ik regelmatig aan Stich-

ting geld doneerde. Maar dit legaat is mijn ultieme 

gift . Er zijn veel ziektes en alle zieken verdienen het 

om geholpen te worden. Maar voor mij was het logisch 

om voor de strijd tegen kanker te kiezen, omdat ik er van 

zo dichtbij mee ben geconfronteerd. Mijn ventje zei altijd: 

‘Je moet geloven in het medisch kunnen, ze kunnen al 

veel hoor!’

Nadat ik contact opnam met de Stichting, kwam Greta 

Van Der Gracht (coördinator Legaten) snel langs. We had-

den zo’n goed gesprek! Ze heeft  me op weg geholpen met 

mijn testament en daarna ben ik naar de notaris gegaan 

om het te registreren. Ik ben opgelucht nu alles geregeld 

is en hoop dat veel mensen mijn voorbeeld volgen. Er is 

namelijk nog veel geld nodig om kanker klein te krijgen.

Een moeilijk gesprek
Zulke gesprekken zijn best zwaar. Wij spraken vroeger 

nooit over de dood. Als je allebei gelukkig bent, dan zijn 

dat dingen waar je niet aan denkt. Soms vragen mensen 

zich af waar ik mee bezig ben en of ik niet te snel ga. 

Maar hierover heb ik toch goed nagedacht. Het is iets dat 

volledig van mij komt en ik voel mij daar goed bij. 

Voor velen is 

een testament 

opmaken taboe, maar voor mij niet. Ik heb graag alles 

onder controle en de beslissing om Stichting tegen Kanker 

een legaat te schenken, is er een die ik zelf heb gemaakt. 

Het zorgt er ook voor dat ik gerustgesteld ben. Ik hoop 

natuurlijk dat ik nog lang leef, maar ondertussen is er een 

last van mijn schouders en weet ik dat het geld goed zal 

worden besteed. Dat is het belangrijkste.” ■

Heeft  u vragen of wilt u meer weten over legaten? 
Contacteer Greta Van Der Gracht, coördinator legaten, via 02 743 37 15 of  

gvandergracht@stichtingtegenkanker.be.

INFORMEREN
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Een antwoord op 
uw juridische vragen

Wie met kanker wordt geconfronteerd, krijgt vaak 

ook met een aantal juridische kwesties te maken. 

Onder andere rond tewerkstelling. Hier twee voor-

beelden. Chantal Goossens, juriste bij Stichting tegen Kanker

Een vlotte terugkeer 
Voor het eerst werd er in België rechterlijk erkend dat 

de blijvende gevolgen van kanker een handicap kunnen 

zijn. Concreet wilde een werkneemster, die wegens 

kanker lange tijd afwezig was, haar werkzaamheden 

progressief hervatt en, mits een aangepast schema. De 

werkgever weigerde dit en besloot de persoon te ont-

slaan. In het vonnis van 20 februari 2018 oordeelde de 

Arbeidsrechtbank van Brussel dat het ontslag discrimi-

nerend was, omdat de werkgever ten onrechte geen re-

delijke aanpassingen had gedaan om tegemoet te komen 

aan de beperking van de werknemer.

Volgens Unia (een openbare instelling die tegen discri-

minatie vecht) zou deze jurisprudentie een basis kunnen 

zijn voor andere werknemers die herstellende zijn van 

kanker en hun werkgever om aangepaste arbeidscondi-

ties willen vragen. ■

Beginnen met een schone lei?
Vlaanderen heeft  een belangrijk gebaar gesteld richting 

ondernemingen die een ex-kankerpatiënt aanwerven. 

Vanaf 1 januari 2019 is de doelgroep van de Vlaamse 

Ondersteuningspremie, kortweg ‘de VOP’, namelijk 

uitgebreid met patiënten die in remissie of nog in behan-

deling zijn. 

Als aan alle subsidievoorwaarden is voldaan, ontvangen 

deze bedrijven gedurende twee jaar een premie gelijk 

aan 20% van het salaris van de werknemer, om het mo-

gelijke stukje rendementsverlies in die onzekere periode 

te compenseren. ■

Meer informatie op:

www.werk.be/online-diensten/vlaamse-ondersteuningspremie-vop.

RECEPTJURIDISCHE INFO

Volkorenpasta 
vogelnestjes met 
7-groentesaus

Ingrediënten 
(voor 48 stuks)
Voor de nestjes:

400 g volkoren pasta, 

zachtgekookt 

1 ei 

1 el melk 

2 el geraspte 

Emmentalerkaas 

Olijfolie, om 

cupcakebakvorm 

in te vett en 

Voor de zevengroentesaus:

1 el olijfolie 

1 grote zoete ui 

½ venkel 

½ courgett e 

1 rode paprika 

1 gekookte rode biet 

2 dikke jonge wortels 

700 ml tomatencoulis  

1 klein potje 

Tomatenconcentraat

1 snuifj e zout 

Peper 

2 kl honing 

1 tl oregano 

Garnering:

24 kwarteleitjes, 

hardgekookt  

Bereidingswijze
De saus:

Pel de ui, snij fi jn en stoof aan in olijfolie. Was en schil de 

overige groenten en snijd ze elk afzonderlijk fi jner in een 

keukenmachine. Stoof mee met de ui. Breng op smaak 

met peper, een snuifj e zout en oregano. Bevochtig met 

de coulis. Laat de saus 20 min. sudderen met het deksel 

op de pan. 

De vogelnestjes:

Vet een bakvorm in met olijfolie. Meng de afgekoelde 

pasta met alle ingrediënten goed onder elkaar. 

Verdeel in de vormpjes en druk goed aan. Bak 15 min. 

op 195 °C. 

Afwerking:

Doe 2 koffi  elepels saus over elk vogelnestje. Werk af met 

een half kwarteleitje. 

Smakelijk
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ZWEEDSE  PUZZEL

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

DRONKEN
 

KUNSTGREEP

AUTOMA-
TISERING

STREMSEL 

VROUWEN-
VERBLIJF

PLEK 

ENGELSE 
TITEL

BEJAARDE

1

VRUCHTEN-
MOES

DUITSE 
OMROEP

VERBOD
 

WAPEN

NOOT
 

BROCHE

VAN WIE

5

RIST 

VREEMDE 
MUNT

LEVEN
 

DIEET 3

OOSTERS 
GERECHT

DIEREN-
GELUID

SPEELGOED
 

VOGEL

WATER
 

PECH 6

KLEUR
 

NAGALM

KINDER-
LEDIKANT

8

GRAVURE
GEEST

 

DRANK

AFDANKING STEUNBALK

4

NIET 
VOLTOOID

WATERDIER 

SPORT-
ARTIKEL

DREEF
TIJDJE

 

ONGEWOON

SCHRIJF-
GEREI 

COUREUR

BAK 

EVENREDIG-
HEID 9

MODEGRIL

SINAASAPPEL
LIED

 

TOVERGODIN

SOORT 

SPAANSE 
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Stichting
tegen Kanker

Dankzij 
uw steun, 
boekt de strijd 
tegen kanker 
vooruitgang
Een van de belangrijkste missies 

van Stichting tegen Kanker is het 

ondersteunen van wetenschap-

pelijk kankeronderzoek in België. 

Het doel van kankeronderzoek is 

de onderliggende mechanismen 

van kanker beter begrijpen en die 

kennis gebruiken om de preven-

tie, opsporing, diagnose en behan-

delingen te verbeteren. Ons land 

is toonaangevend op dit gebied.

85 000 levens gered in België 
sinds 1990
In ons land overlijden er jaarlijks 

ongeveer 27 000 mensen aan de 

gevolgen van kanker. Dit aantal 

neemt gestaag af. Tussen 2004 en 

2008 daalde het aantal overlijdens 

met 4,16% en deze neerwaartse 

trend zet zich voort. De daling is 

signifi cant groter voor mannen 

dan voor vrouwen (gemiddeld 

2,1% per jaar voor mannen tegen-

over 0,9% voor vrouwen).

Wilt u levens helpen redden? 

Steun de strijd tegen kanker 

door geld te doneren via 

BE45 0000 0000 8989. ■

Oplossing: Hint:
Een van de belangrijkste missies van 

Stichting tegen Kanker is het steunen van...
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