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In de frontlinie, altijd
Rivarol zei ooit: “Kunst moet zichzelf een doel vooropstellen dat voort-
durend achteruitgaat.” In de strijd tegen kanker is het eigenlijk net zo. 
Een wetenschappelijke doorbraak is nooit een doel op zich. Het is slechts 
een etappe, van een reis waarvan we niet weten waar of wanneer die zal 
eindigen. Het is vaak een nieuw begin, omdat elke ontdekking nieuwe 
pistes opent. Maar elke etappe markeert wel een volgende stap, naar een 
hogere genezingskans of een betere levenskwaliteit. Daarom verdienen 
onderzoekers een pluim voor elke nieuwe ontdekking.

Hetzelfde geldt trouwens voor de manier waarop we naar de missies 
van de Stichting kijken: zoveel mogelijk vooruitgang proberen boeken, 
nieuwe paden banen, successen vieren… en dat alles zonder ooit op onze 
lauweren te rusten. 2018 is wat dat betreft een cruciaal jaar. Na een her-
valuatie van een aantal van onze diensten, realiseerden we ons dat we 
een nóg grotere en meer bestendige impact kunnen hebben op het ter-
rein. In 2013 zijn we gestart met de ondersteuning van sociale projecten. 
Kankeronderzoek financieren we al vele decennia. En voortaan zullen 
we ook financiële steun bieden aan projecten gericht op schoonheid en 
welzijn, en fysieke activiteiten voor kankerpatiënten. Meer over deze en 
andere nieuwigheden in het dossier ‘Grants’.

Stichting tegen Kanker evolueert, maar één ding verandert niet: de vrij-
gevigheid van onze donateurs. Zij zijn de motor van onze ambities en 
een ongelooflijke motivator. Dank aan iedereen die ons helpt om de we-
reld voor iedereen met kanker een beetje beter te maken.

Dr. Didier Vander Steichel        
Algemeen directeur    
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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 docu-
menten op eenvoudig verzoek toegankelijk zijn.

Gedrukt op milieu- 
vriendelijk papier



Lenterecept
Tagliatellesalade  
met spinazie
Deze pastasalade kunt u koud, warm of lauw eten. Een origineel 
recept om te werken met verse spinazie. Doordat de groenten 
rauw blijven, behouden ze maximaal hun voedingswaarden. 

Ingrediënten voor 4 personen
• 300 g tagliatelle

• 300 g gekookte en gepelde garnalen

• 200 g spinazie

• 3 tomaten

• 3 el + 1 kl olijfolie

• 2 el azijn

• 1 el magere room

• 1 teentje look

• 1 mespuntje zout

• peper

Bereiding
Kook de pasta gedurende vijf à acht minuten in kokend water. 
Laat hem uitlekken en besprenkel de pasta meteen met de kof-
fielepel olijfolie om te vermijden dat hij aan elkaar gaat plakken.

Was de spinazie, verwijder de steeltjes en de hoofnerven, droog 
de blaadjes vervolgens goed af en scheur ze in kleine stukken. 
Neem een grote slakom en meng de pasta met de spinazie en 
de garnalen.

Klop azijn en zout met een garde door elkaar, terwijl u de olie 
er druppelsgewijs aan toevoegt. Pel het lookteentje, pers het en 
voeg het bij de saus.

Dompel de tomaten even onder in kokend water, zodat u ze ge-
makkelijk kunt pellen. Snijd ze in kleine blokjes (haal de pitjes 
eruit) en voeg ze toe aan de saus.

Breng de saus op smaak met peper en klop de room erdoor. Giet 
de saus over de salade en meng alles goed door elkaar.

Smakelijk!

 SAMEN 
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Stichting tegen  
Kanker ontvangt 
Gezond Werken 
Award! 

Bij de Stichting proberen we 
de gezondheidsadviezen die 
we richting het brede publiek 
verspreiden ook dagelijks 
zelf toe te passen binnen ons 
Healthy@Work-programma. 
Zo organiseren we weke-
lijks een vegetarische dag, 

staat er altijd een fruitmand 
klaar, lanceren we gymworkshops, 

vergaderen we aan statafels en nog veel 
meer. Deze inspanningen trokken de aandacht 
van het Vlaams Instituut Gezond Leven, dat ons 
in december een Gezond Werken Award toekende 
in de categorie ‘Social Profit <100 medewerkers’. 
Een mooie beloning, die erkent dat we daad bij het 
woord voegen als het aankomt op het bevorderen 
van een gezonde levensstijl!

Schoonheidstuto
rials voor patiënten

Mooi én in behandeling zijn? Dat kan. Jessica 
vocht tegen borstkanker en werkte samen met de 
Stichting drie beautytutorials uit. Ontdek hoe u 
uw gezicht verzorgt, make-up aanbrengt, sjaaltjes 
knoopt en uw gezicht ondanks de ziekte kan laten 
stralen op www.kanker.be.



In de kijker: Contactgroep voor Myeloom en Waldenström Patiënten

“Omdat een luisterend oor 
soms wonderen doet”
Wie met een levensbedreigende ziekte zoals multipel myeloom of de ziekte van Waldenström wordt 
geconfronteerd, stelt zich ongetwijfeld vele vragen. Een patiëntenvereniging is voor verschillende 
mensen een belangrijke bondgenoot. Samen tegen kanker sprak met Erik Lenders, bestuurslid van CMP 
Vlaanderen, de Vlaamse contactgroep voor patiënten met beenmergkanker.
TEKST: SANDRA GYLES

Multipel myeloom (de ziekte van 
Kahler) en de ziekte van Waldenström 
zijn beide vormen van beenmergkan-
ker. Beenmerg speelt een rol bij het 
vormen van botweefsel en de aanmaak 
van witte en rode bloedcellen, en bloed-
plaatjes. Beenmergkanker is relatief 
zeldzaam: in België tellen we circa 750 
nieuwe gevallen van multipel myeloom 
per jaar en enkele tientallen patiënten 
met de ziekte van Waldenström.
Erik Lenders: “CMP Vlaanderen is  
bedoeld voor mensen die lijden aan de 
ziekte multipel myeloom of de ziekte 

van Waldenström, hun familie en 
vrienden. We vragen aandacht voor de 
ziekte door ze in de actualiteit te bren-
gen en laten via onze contactgroep 
lotgenoten weten dat ze niet alleen 
zijn met de ziekte en er voor hen iets 
gedaan wordt. Verder organiseren we 
lotgenotenbijeenkomsten, activiteiten 
en informatiesessies. Op 24 maart (net 
voor de verschijning van dit nummer) 
vond ons jaarlijks patiëntensymposi-
um plaats, waar we toehoorders op de 
hoogte brachten van de nieuwste ont-
wikkelingen en behandelmethoden.”

Voor mensen met een zeldzame aan-
doening is een patiëntenvereniging 
vaak een belangrijke bondgenoot. 
“Een luisterend oor doet inderdaad 
soms wonderen. Mensen vinden be-
grip voor hun unieke situatie, delen 
kennis en ervaringen… Bovendien: 
wie goed is geïnformeerd, maakt be-
tere keuzes over zijn zorg en heeft 
het gevoel het heft meer in eigen 
handen te hebben. Op onze web-
site vinden mensen ook een link 
naar een forum waar ze ervarin-
gen kunnen uitwisselen, over de 
ziekte en de behandelingen, of over 
praktische zaken, zoals werk, verze-
keringen, voorzieningen, voeding,  
relaties en veel meer.”

Myeloom en Waldenström-patiënten 
hebben lang niet altijd last van dezelfde 
klachten en symptomen. Ook de snelheid 
waarmee de ziekte al dan niet evolueert 
en de periode erna kunnen sterk ver-
schillen. Wat bijvoorbeeld te doen met de 
onzekerheid, lichamelijke ongemakken, 
een verlaagde immuniteit? “Stuk voor 
stuk onderwerpen die geregeld ter sprake 
komen. Ook al is een kant-en-klare oplos-
sing niet altijd voorhanden, soms is het 
delen van ervaringen al een stap vooruit.”
Op de website van CMP Vlaanderen 
ontdekt u uitgebreide informatie over 
de ziekte, de behandeling, nuttige tips, 
ervaringsberichten en de link naar het 
forum. Het eerstvolgende lotgenotencon-
tact vindt plaats op dinsdag 24 april in 
Leuven. Lid worden en inschrijven kan 
via www.cmpvlaanderen.be. 

Erik Lenders,  
bestuurslid van CMP Vlaanderen.

“Soms is  
het delen  
van ervaringen  
al een stap  
vooruit.”

BEGELEIDING
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De Mammotest bestaat al 17 jaar. 
Heeft de test zijn effectief bewezen?
Dr. Burion: “Het lijkt erop dat de 
uitkomst niet helemaal is zoals ver-
wacht. Met name wat betreft de 
werkelijke impact op de mortaliteit. 
Toen systematische opsporing via 
een borstmammografie werd inge-
voerd, was de consensus dat als ten 
minste 70% van de doelpopulatie zou 
deelnemen, de mortaliteit met 30% 
zou dalen. In werkelijkheid bedraagt 
die daling 20% en hangt de gunstige 
evolutie van het sterftecijfer eerder 
samen met de voortuitgang in de 
behandelingen en een multidiscipli-
naire patiëntenzorg. Systematische 
opsporing heeft minder impact dan 
gedacht. En er zijn ook nadelen, 
waaronder overdiagnose.”

Overdiagnose? Wat wil dit zeggen?
“Screening detecteert ook tumoren 
die als ze niet waren ontdekt nooit 
problemen zouden hebben veroor-
zaakt. Maar zodra een tumor is 
ontdekt, kunnen we niet anders dan 
behandelen, zelfs als is dat zwaar en 
zijn er mogelijk bijwerkingen. Van-
daag weten we dat twee op de tien 

vrouwen onnodig worden behandeld. 
Als men niets zou doen, zou dat voor 
hen gewoonweg niets uitmaken. Het 
argument luidt dan misschien dat 
de Mammotest voor de overige acht 
vrouwen zijn doel wel heeft bereikt. 
Maar dan nog is 20% overdiagnoses 
een vrij zware prijs om te betalen.”

Bedoelt u als publieke uitgave?
“Ook dat. Maar er is ook de fysieke 
pijn en het psychologisch lijden. 
Denk aan de vals positieven, wan-
neer de initiële test iets verdachts 
detecteert, maar latere onderzoeken 
uitwijzen dat er niets aan de hand is. 
In tussentijd moest de betrokkene 
tests ondergaan en met angst op de 
resultaten wachten. En dan zijn er 
nog de zogenaamde intervalkankers, 
die zich ontwikkelen tussen twee 
mammografieën in of die niet wer-
den gedetecteerd. Naar schattig is 
dit voor 25% van de vastgestelde kan-
kers het geval. Onderaan de lijn staat 
natuurlijk nog altijd die 75% van de 
kankers die men dankzij screening 
ontdekt. Daarom blijft de balans 
voorlopig in het voordeel van syste-
matische opsporing. Maar de prijs 

– letterlijk en figuurlijk – is aanzien-
lijk hoger dan men dacht.”

Hoe hoopt MyPEBS systematische 
screening te verbeteren?
“Het huidige systeem is niet be-
vredigend. Dezelfde strategie 
voorstellen aan elke vrouw, terwijl 
we weten dat het risicoprofiel sterk 
uiteenloopt, getuigt van een ge-
brek aan nuance. MyPEBS wil de 

 ENSEMBLE 
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In de jaren 80 ontstond in Europa het idee om borstkanker systematisch op te sporen. In België vertaalde dit 
zich in 2001 in de Mammotest, een radiologisch borstonderzoek dat men vrouwen van 50 tot 69 jaar om de 
twee jaar gratis aanbiedt. In januari 2018 ging het Europees project MyPEBS (My Personal Breast Screening) 
van start. Het doel van dit initiatief? De effectiviteit van de huidige screeningprogramma’s vergelijken met een 
meer gepersonaliseerde aanpak. Dr. Jean-Benoît Burion, hoofd van de Dienst Preventie en Opsporing aan 
het Jules Bordet Instituut, en coördinator van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker voor het Brusselse 
Gewest (Brumammo), geeft meer tekst en uitleg.
TEKST: THOMAS MAERTENS

Borstkankeropsporing
Stelt men het  
huidige systeem 
in vraag?

Dr. Jean-Benoît Burion



huidige strategie vergelijken met 
een meer individuele benadering, 
op basis van persoonlijke risicofac-
toren. De huidige screening houdt 
slechts met één element rekening: 
leeftijd. MyPEBS combineert drie 
verschillende soorten factoren, 
om het risico voor elke vrouw te 
verfijnen: algemene (leeftijd, per-
soonlijke en familiegeschiedenis), 
een histologische (borstdichtheid, 
aangezien er een link is tussen een 
hoge borstdichtheid en een ver-
hoogd borstkankerrisico) en een 
genetische factor.”

De integratie van deze genetische 
factor is een primeur, toch?
“Inderdaad. Vandaag weten we dat 
sommige genetische micromuta-
ties (SNP’s genaamd, wat staat voor 
single nucleotide polymorphisms) 
statistisch gelinkt zijn aan een ho-
ger borstkankerrisico. Let op, we 
hebben het hier niet over erfelijke 
BRCA- of andere genen, waar men 
het in de media vaak over heeft,  
bijvoorbeeld ten tijde van Angelina 
Jolie. In het geval van SNP’s gaat het 
om andere mutatietypes, waarvan er 
momenteel tussen de 100 en 200 vor-
men gelinkt zijn aan een verhoogd 
borstkankerrisico. Om deze SNP’s te 
vinden, kan men een DNA-analyse 
doen. Gebruikmaken van genetica 
voor routinescreening is inderdaad 
een primeur. Maar er rijzen wel 
ethische vragen. Daarom voorziet 
MyPEBS twee groepen wetenschap-
pers: een groep die kijkt naar de 
wetenschappelijke component en 
een andere die zich buigt over ethi-
sche kwesties.”

Hoe verloopt MyPEBS in de prak-
tijk en hoe kan men aan deze studie 
deelnemen?
“De studie is officieel gestart in janu-
ari 2018. Vanaf begin oktober gaan 
we 2,5 jaar lang kandidaten werven. 
De wie, wanneer en hoe, staan nog 
niet helemaal vast, maar wat we 
wel al weten, is dat de aanwerving 
door elke regio afzonderlijk wordt 
georganiseerd. Voor vrouwen tus-
sen 50 en 70 jaar is men van plan 
het huidige uitnodigingssysteem 
voor de screeningsmammografie te 
gebruiken en er een oproep aan toe 
te voegen voor deelname aan het 
MyPEBS-project. Voor jongere da-
mes gebeurt de werving meer op 
maat. Zoals ik al zei, is het precieze 
plaatje nog niet bekend. We hebben 
nog negen maanden de tijd. Er is een 
website gepland, evenals informatie-
campagnes in de media.”

Als de persoonlijkere benadering 
doeltreffend blijkt, wat zijn dan de 
volgende stappen?
“Het MyPEBS-project is een lan-
getermijnstudie die loopt over een 
periode van acht jaar. Gedurende die 
tijd verzamelen en analyseren we in-
formatie. Vervolgens leggen we onze 
aanbevelingen voor aan de Europese 
Unie. Dit belet lidstaten niet om hun 
screeningprogramma’s sneller aan te 
passen, als we kunnen aantonen dat 
de meer gepersonaliseerde strategie 
loont. Dat zullen we trouwens snel 
genoeg weten, nog voor het einde van 
de studie. Het is niet verplicht om te 
wachten op Europese aanbevelingen, 
die zijn sowieso niet bindend.”
Stichting tegen Kanker volgt de 
MyPEBS-studie vol belangstelling en 
houdt u op de hoogte van het vervolg, 
in het bijzonder over de werving van 
de deelnemers. n

BEGELEIDING
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Dringende behoefte aan extra financiering
In totaal is er voor de MyPEBS-studie 12 miljoen euro ter beschikking gesteld. België ontvangt hiervan 600 000 euro. Dat 
wil zeggen: 60 euro per deelnemer, voor een studie die acht jaar duurt. Als de nodige voorschriften worden gedekt door het 
RIZIV, moeten patiënten het remgeld in principe nog steeds zelf betalen. Dat is uiteraard niet wenselijk en hier zoeken de 
initiatiefnemers nog een oplossing voor. Er zijn reeds verschillende potentiële partners benaderd, waaronder mutualitei-
ten, maar er ligt nog niets concreets op tafel. Stichting tegen Kanker onderzoekt momenteel de mogelijkheid om financiële 
steun te verlenen aan dit project. We houden u op de hoogte. 
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Chemotherapie maakt gebruik 
van een of meerdere genees-
middelen om de kankercellen 

te vernietigen. De behandelrespons 
evalueert men vervolgens aan de 
hand van de grootte van de tumor. Er 
zijn drie scenario’s mogelijk. Ofwel 
reageert de tumor op de behandeling, 
slinkt hij en wordt hij vernietigd. 
Ofwel reageert de tumor niet op de 
behandeling en moet men andere 
behandelpistes overwegen. Ofwel 
reageert de tumor op de behande-
ling, neemt zijn omvang zodanig 
af dat men hem zelfs niet met me-
dische beeldvorming kan 
waarnemen, maar blijkt hij 
uiteindelijk toch niet hele-
maal te zijn vernietigd. Na 
een tijdje vormen de over-
blijvende kankercellen dan 
opnieuw een tumor die, dit 
keer, niet noodzakelijk meer 
reageert op de oorspronke-
lijke behandeling, noch op 
andere geneesmiddelen. Dit 
noemt men multitherapie-
resistentie.

Weerstand aan de buitenkant...
Om te kunnen werken, moet een 
geneesmiddel uiteraard zijn doel berei-
ken. In het geval van kanker bevindt 
dit zich vaak binnenin de cel. Het ge-
neesmiddel moet dus eerst door een 
beschermlaag heen dringen, plas-
mamembraan genaamd. Sommige 
geneesmiddelen geraken via diffusie 
de cel binnen. Het plasmamembraam 
vormt dan geen barrière. De meeste 
geneesmiddelen vereisen echter de 
tussenkomst van transporteiwitten 
(transporters) om doorheen het mem-
braan te breken.

In 1976 ontdekten de hoogleraren 
Juliano en Ling een van de eerste 
mechanismen die tumoren resistent 
maken tegen chemotherapie. Zij identi-
ficeerden een eiwit aan de oppervlakte 
van geneesmiddelenresistente cellen. 
Pas in 1987 vond men uit dat het om 
een transporter ging. Wanneer deze 
transporter is aangemaakt door een 
kankercel, vertoont hij resistentie-
kenmerken en is hij in staat om de 
moleculen van de gebruikte genees-
middelen zeer snel de tumorcel uit 
te werken of binnenin de cel in een 
compartiment op te sluiten. De genees-

middelen kunnen hun doel dan 
niet bereiken en de tumor dus 
ook niet vernietigen.

… en binnenin de cel
Resistentiemechanismen spe - 
len zich niet alleen af aan de 
oppervlakte van de kanker-
cellen, maar ook binnenin.  
Normaalgesproken worden ge- 
neesmiddelen door een reeks 
reacties omgevormd en uit-
gescheiden via de urine of 

 ONDERZOEK 

Kanker verwijst naar een groep ziektes gekenmerkt door een ongecontroleerde woekering van cellen waarin 
DNA-foutjes zijn opgetreden, die om een of andere reden niet zijn hersteld. Ondanks betere opsporingsmetho-
den, stelt men de ziekte nog te vaak in een laat stadium vast, wanneer de tumor reeds hard is gegroeid of er 
al uitzaaiingen zijn. De voorkeurbehandeling is in de meeste gevallen chemotherapie. Maar, soms is de tumor 
resistent. Hoe komt dat? En vooral: hoe kunnen we dit vermijden? Professor Gillet beantwoordt onze vragen.
TEKST: PROFESSOR JEAN-PIERRE GILLET, PhD (UNIVERSITÉ DE NAMUR)

Meer inzicht leidt tot betere behandelingen

Wat als kanker resistent is 
tegen chemotherapie?
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uitwerpselen. Die transformatie, meta- 
bolisme genaamd, is mogelijk dank-
zij bepaalde enzymen. Enzymen in 
kankercellen kunnen echter zijn ge-
muteerd en chemotherapieresistentie 
bevorderen. Erger nog: de enzymen 
kunnen in synergie gaan samenwerken 
met de oppervlakte-eiwitten. De be-
handelresistentie is dan des te sterker.
Een ander resistentiemechanisme 
speelt zich af in de celkern. Chemo-
therapiegeneesmiddelen zijn bedoeld 
om de kankercellen te vernietigen 
door hun DNA te beschadigen. Helaas 
worden de eiwitten die betrokken zijn 
bij het herstellen van DNA-schade in 
veel kankercellen tot overexpressie  
gebracht, waardoor ze nog resistenter 
zijn tegen chemotherapie.

De rol van de omgeving
De micro-omgeving van de tumor 
– de gebieden die net in contact 
of in de onmiddellijke nabijheid 
zijn – heeft eveneens invloed op de 
totstandkoming van geneesmiddelen-
resistentiemechanismen. Deze om-  
geving presenteert een netwerk aan 
bloedvaten met een abnormale struc-
tuur en, a contrario, een gebrek aan 
lymfevaten. Bovendien is er weinig 
zuurstof en is de omgeving zeer zuur. 
Dit bemoeilijkt de penetratie van ge-
neesmiddelen in de tumor en wijzigt 
hun chemische eigenschappen, wat 
kan leiden tot een verminderde effec-
tiviteit van de behandeling.

Tenslotte is aangetoond dat cellen die 
kampen met zuurstofgebrek veel van 
de eiwitten die betrokken zijn bij re-
sistentiemechanismen buiten sporig 
tot expressie brengen. De micro-
omgeving van de tumor speelt dus niet 
alleen een rol in de totstandkoming 
van multitherapieresistentie, maar 
versterkt ze ook. Bovenstaand over-
zicht illustreert ook de complexiteit 
waarmee we te maken krijgen als we 
kanker effectief willen behandelen.

Van het labo naar het bed van  
de patiënt
Een beter begrip van de mechanis-
men die aan de grondslag liggen van 
behandelresistentie is essentieel om 
resistentie te kunnen voorspellen, be-
strijden en uiteindelijk de tumor toch 
te vernietigen. Als we op voorhand 
kunnen uitvinden welke tumor wel en 
niet resistent is, hoeven we ook geen 
geneesmiddelen meer toe te dienen 
aan patiënten bij wie de behandeling 
sowieso niet zou aanslaan, en stellen 
we hen dus ook niet onnodig bloot aan 
ongewenste bijwerkingen.
Om de verschillende resistentieme-
chanismen precies te ontcijferen, moet 
men tumoren van patiënten bestu-

deren. Dit is makkelijker gezegd dan 
gedaan, omdat men monsters van tu-
moren nodig heeft in verschillende 
stadia van de ziekte: ten minste een 
monster vóór en een na de behande-
ling, wanneer de tumor resistent is 
geworden. Om ethische redenen is dit 
voor vele kankers echter niet mogelijk.

Tot slot
Er zijn verschillende soorten resisten tie- 
mechanismen die elkaar ook nog 
eens kunnen versterken. Gelukkig 
begrijpen we deze mechanismen steeds 
beter, mede dankzij de technolo gische 
ontwikkelingen van de afgelopen 
decennia. Toch weten we nog veel niet. 
Om alle vragen te beantwoorden en de 
resistentie mechanismen te ontcijferen, 
moeten we monsters bestuderen van 
dezelfde tumor, voor en na de behan-
deling. Ten slotte moeten we er ook 
voor waken dat de preklinische mo-
dellen, gebruikt in laboratoria, dicht 
aan leunen bij de klinische monsters, 
om het vermarkten van nieuwe ge-
neesmiddelen te versnellen. Als we 
deze grote uitdagingen het hoofd kun-
nen bieden, is het niet ondenkbaar dat 
we op een dag kanker kunnen ver-
slaan.  n

De auteur van dit artikel, professor Jean-
Pierre Gillet, is directeur van de afdeling 

biomedische wetenschappen en hoofd van 
het labo van moleculaire biologie aan de 

Universiteit van Namen.

De micro-omgeving van de tumor heeft eveneens invloed op de totstandkoming van 
geneesmiddelenresistentiemechanismen.
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Een journalist van Le Soir schreef in 
1988, het jaar van de eerste project-
oproep van de Stichting: “In tijden 

van crisis is de publieke financiering 
voor onderzoek bijzonder beperkt. Elk 
privéinitiatief om die lacune te com-
penseren is nuttig en welkom.” Deze 
bevinding ligt aan de basis van de eer-
ste projectoproep. Bijna dertig jaar 
later kondigt Stichting tegen Kanker 
een nieuwe oproep aan voor weten-
schappelijke onderzoeksprojecten en 
dit – dankzij de vrijgevigheid van onze 
donateurs – voor een totaalbedrag van 
22,6 miljoen euro. Voor onderzoeksla-
bo’s is deze hulp onmisbaarder dan ooit.

Lacunes vaststellen, actie onderne-
men en… het stokje doorgeven
De acties van de Stichting beperken 
zich niet tot de financiering van onder-
zoek. We leggen ons oor ook continu 
te luister om te weten te komen wat 

de behoeften van patiënten zijn. Dit 
gebeurt in drie stappen. Ten eerste 
houden we onze ogen en oren open om 
hiaten te identificeren. Zo stelden we 
in de jaren negentig vast dat er in zie-
kenhuizen vrijwel niets was geregeld 
rond schoonheids- en welzijnszor-
gen. Vervolgens zette Stichting tegen 
Kanker structuren op om deze lacune 
op te vullen, bijvoorbeeld middels ons 
programma ‘Goed verzorgd, beter ge-
voel’. Soms inspireren onze initiatieven 
anderen om actie te ondernemen, of 
overtuigen ze autoriteiten om meer 
structurele maatregelen te nemen. Dat 
is het moment waarop de Stichting het 
stokje doorgeeft en zich concentreert 
op andere missies.

Twee nieuwe types projectoproepen
Naast de reeds gevestigde en breed 
bekende wetenschappelijke en so-
ciale projectoproepen innoveert de 

Stichting in 2018 met de eerste oproep 
voor projecten gericht op het welzijn 
van patiënten. Na 27 jaar bestaan, wil-
len we de fakkel van onze dienst voor 
schoonheids- en welzijnszorgen, verze-
kerd door een netwerk van fantastische 
vrijwilligers, overdragen aan zieken-
huizen en autoriteiten. Onze wens is 
namelijk dat in de toekomst alle patiën-
ten van deze vorm van ondersteuning 
kunnen genieten.
In dezelfde geest lanceert de Stichting 
in 2019 een vierde soort projectoproep, 
namelijk rond fysieke activiteiten voor 
(ex-)patiënten, in lijn met ons Rekanto-
programma. Dit programma heeft de 
voordelen van fysieke activiteit tijdens 
en na ziekte reeds ruimschoots aange-
toond. Ook hier is het tijd om de fakkel 
over te dragen.

Meer over deze projectoproepen in 
de rest van dit dossier »

« Grants »

sp
eciaal dossier

speciaal dossie
r

Onderzoek, sociale projecten, welzijn, fysieke activiteit…
De projectoproepen van de Stichting

In 1988 kondigde de toenmalige Vereniging voor Kankerbestrijding en het Belgisch Werk tegen Kanker trots 
aan dat het bijna 10 miljoen Belgische franken (oftewel 250 000 euro) toekende aan onderzoek. Sindsdien 
dragen we het identificeren van lacunes in de strijd tegen kanker én in de ondersteuning van patiënten na 
aan het hart. Wat in 2013 resulteerde in de introductie van de oproep voor sociale projecten en in de nabije 
toekomst in nog andere nieuwigheden. 
TEKST: THOMAS MAERTENS
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De Grants van Stichting tegen Kanker laten universiteiten toe 
om te investeren in spitsapparatuur.

SPECIAAL DOSSIER GRANTS

De genezingskansen verbeteren

Een belangrijke bijdrage aan 
het Belgische onderzoek 
In de bijna dertig jaar bestaan van de Grants van Stichting tegen Kanker, wezen we in totaal bijna 150 miljoen 
euro toe aan circa 900 projecten. Om de twee jaar lanceert de Stichting een projectoproep richting Belgische 
onderzoekers. Geselecteerde projecten ontvangen financiële steun gedurende een periode van twee tot vier 
jaar. En dit allemaal zonder publieke middelen, enkel mogelijk gemaakt door onze donateurs. Zij maakten van 
de Stichting een van de grootste privéfinanciers van kankeronderzoek in ons land.
FOTO: JEF BOES

Onderzoek is de motor van voor-
uitgang tegen kanker. Daarom 
maakt Stichting tegen Kanker 

van onderzoeksfinanciering een priori-
teit, door alle even jaren een oproep te 
lanceren voor wetenschappelijke on-
derzoeksprojecten.

Een strikte selectieprocedure
In tijden waarin publieke middelen 
schaars zijn en subsidies van andere 
organisaties in vrije val, is het niet 
verrassend dat de Stichting bij elke 
projectoproep meer financieringsaan-
vragen ontvangt. Om ondanks de 
exponentiele toename een zorgvuldige 
analyse van elke aanvraag te garan-
deren, heeft de Stichting een streng, 
objectief en onafhankelijk selectiepro-
ces opgezet.
De eerste selectie gebeurt op basis van 
de intentieverklaringen van de kan-
didaten. Voor de tweede selectiefase 
moeten de weerhouden onderzoekers 
hun project veel gedetailleerder pre-
senteren. Elk project wordt vervolgens 
ter beoordeling voorgelegd aan vijf 
Belgische jury leden en drie buitenland-
se experts. De uiteindelijke keuze ligt bij 
onze onafhankelijke wetenschappelijke 
raden, samengesteld uit vooraanstaande 
Belgische onderzoekers en voorgezeten 
door buitenlandse experts. De win- 
nende onderzoeksteams krijgen vervol-
gens financiële steun gespreid over een 
periode van twee tot vier jaar.

Financiering van alle  
onderzoekstypes
Om kanker te verslaan, moeten we de 
ziekte op alle fronten aanvallen. Daar-
om ondersteunt de Stichting onderzoek 
in al zijn vormen, of het nu fundamen-
teel, klinisch of translationeel is.
Het doel van fundamenteel onderzoek 
is de biologische mechanismen ontcij-
feren die aan de grondslag liggen van 
het kankerproces. Het is de basis voor 
vooruitgang op de lange termijn in de 
strijd tegen kanker. Klinisch onder-
zoek is bedoeld om de effectiviteit van 
preventie, opsporing, diagnose en be-
handelmethoden te verhogen, en om 
de levenskwaliteit van patiënten te ver-
beteren. De resultaten ervan worden 

op korte of middellange termijn ge-
voeld. Translationeel onderzoek tot slot 
is de link tussen fundamenteel en kli-
nisch onderzoek. Het maakt dat men 
fundamentele bevindingen sneller kan 
vertalen in praktische toepassingen 
ten voordele van de patiënt, maar ook 
dat men nieuwe fundamentele vragen 
kan formuleren na klinische vaststel-
lingen.
De Stichting steunt tevens diverse 
medisch-wetenschappelijke projecten 
buiten laboratoria. Zo bieden we struc-
turele steun aan FAPA, een vereniging 
voor patiënten met adenomateuze 
polyposis, en aan EORTC, een Europese 
organisatie gespecialiseerd in het opzet-
ten en coördineren van klinische studies.
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Een specialist herkent men  
aan zijn tools
In 2010 en 2015 heeft de Stichting, naast 
haar traditionele projectoproepen, twee 
uitzonderlijke oproepen gelanceerd 
voor de financiering van hoogtechnolo-
gische platformen en spitsapparatuur. 
In België hebben we vele getalenteerde 
en inventieve onderzoekers. Maar om 
hun werk echt goed te kunnen doen, 
hebben ze steeds vaker nood aan zeer 
geavanceerde – en bijgevolg ook erg 
dure – apparatuur. De twee projec-
toproepen voor ‘Heavy Equipment’ 
maakten de aanschaf mogelijk van in 
totaal 11 miljoen euro waard aan ap-
paraten. Dit zorgt er ook voor dat onze 
onderzoekers in de voorhoede blijven 
op internationaal niveau.

Postdoctorale mandaten: een direc-
te link tussen labo en ziekenhuisbed
Postdoctorale mandaten geven artsen 

met een doctorstitel (PhD) die werken 
binnen een academische structuur 
(vaak een universitair ziekenhuis) 
de financiële mogelijkheid om naast 
hun klinisch werk aan het bed van 
de patiënt ook deeltijds onderzoek te 
voeren.
Dr. Sophie Servais van de Universi-
teit van Luik genoot in 2015 van een 
dergelijk mandaat. Voor haar was 
het een enorme troef: “Het stelde 
me in staat om contact te houden 
met patiënten, wat niet alleen nodig 
is voor mij als arts, maar ook rich-
ting geeft aan mijn onderzoek. Aan 
het bed van de patiënt ben ik me be-
wust van de praktische problemen 
en huidige beperkingen.”

Projectoproep 2018: op weg naar 
nieuwe records
Onderzoek vereist steeds meer mid-
delen om vooruitgang te boeken. 

Dat lijkt misschien paradoxaal, 
omdat we al zoveel nieuwe dingen 
hebben ontdekt. Maar het zijn juist 
al deze nieuwe ontdekkingen die 
op hun beurt weer nieuwe deuren 
en onderzoekspistes openen naar 
steeds effectievere behandelingen 
en screeningstools. Om die evolutie 
te ondersteunen, reserveert Stich-
ting tegen Kanker jaar na jaar een 
hoger bedrag (zie infografiek).

Tijdens de projectoproep van 2016 
ontving de Stichting bijna 300 kandi- 
daturen. 74 onderzoeksteams 
werden weerhouden en deelden 
uiteindelijk 21,5 miljoen euro. Voor 
de projectoproep van 2018 is in to-
taal 22,6 miljoen euro gereserveerd. 
De winnaars worden in december 
bekendgemaakt. Uiteraard houden 
we u via Samen tegen kanker op de 
hoogte. 

« Grants »

sp
eciaal dossier

speciaal dossie
r

€ 9 279 0002006

2008

2010

2012

2014

2015

2016

2017

2018

€ 10 240 000

€ 10 832 000

€ 12 500 000

€ 14 677 000

€ 21 500 000

€ 22 600 000

+ € 5 000 000 
Spitsapparatuur

+ € 2 400 000 
Postdoctorale mandaten

+ € 2 500 000  
Postdoctorale mandaten

+ € 5 905 300 
Spitsapparatuur

+ € 120 000 Postdoctorale 
klinische mandaten

Evolutie van de bedragen toegekend door de Stichting aan kankeronderzoek
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Kanker treft jaarlijks ongeveer 67 000 landgenoten. Iedereen wordt op een bepaald moment met de ziekte 
geconfronteerd, persoonlijk of via een naaste. Gelukkig neemt de genezingskans almaar toe, dankzij de  
vooruitgang in kankeronderzoek. Het lichaam helen, krijgt natuurlijk prioriteit, maar een gezonde geest is even 
belangrijk. Daarom heeft de Stichting sinds haar oprichting tal van acties en projecten georganiseerd of  
gefinancierd om de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten te verbeteren. In de toekomst richten we 
onze pijlen op nieuwe projectoproepen.

Innovatieve sociale projecten voor 
patiënten en hun naasten

De in 2013 gelanceerde oproep 
van de Stichting voor soci-
ale projecten heeft als doel de 

ondersteuning van mensen met 
kanker en hun dierbaren aan te 
moedigen. Ze worden om de twee 
jaar uitgereikt (in de oneven jaren), 
alternerend met de oproepen voor 
wetenschappelijke projecten.
In 2017 was het dus de derde edi-
tie van deze projectoproep. Dit 
keer richtte de Stichting zich tot 
welzijnscentra en ondersteunings-
diensten geïntegreerd in (of in 
nauwe samenwerking met) onco-
logische ziekenhuizen. Stichting 
tegen Kanker is namelijk overtuigd 
van het belang van een integrale 
benadering van de zorg voor kanker-
patiënten. Dit betekent dat we ons 
niet moeten beperken tot de behan-
deling van de ziekte, maar dat we 
ook rekening moeten houden met de 
psychologische, sociale en professio-
nele gevolgen.
Over de drie projectoproepen heen, 
genoten 57 innovatieve initiatieven 
financiële steun voor in totaal bij-
na 2,4 miljoen euro. Enkele mooie 

voorbeelden zijn het project rond 
werkhervatting na kanker, de re-
laxatieworkshops voor patiënten en 
naasten, een uitdrukkingsboekje 
voor kinderen in de rauw en de ont-
vangst- en ontmoetingsruimte voor 
ouderen met kanker.

Esthetische zorg en welzijn: een 
echte meerwaarde voor de patiënt
Schoonheidszorgen en welzijns-
behandelingen zijn goed voor 
iedereen; elke patiënt zou ervan 
moeten kunnen profiteren. Dat 
is wat de Stichting ertoe aanzette 
om in 1990 het programma ‘Goed 
verzorgd, beter gevoel’ te lanceren. 
Dankzij dit initiatief konden dui-
zenden kankerpatiënten tijdens hun 
ziekenhuisverblijf genieten van ont-
spannings- en welzijnsmomenten. 
Er was echter ook frustratie, omdat 
de dienst niet beschikbaar was voor 
ALLE patiënten.
De enige manier om dit te bereiken, 
is door de fakkel door te geven aan 
voorzieningen van oncologische 
zorg. Daarom hebben we een moei-
lijke knoop doorgehakt en wordt 
ons schoonheids- en welzijnsproject 
omgevormd naar een project oproep 

‘Beauty en welzijn’. De oproep is 
bedoeld voor onco-esthetische pro-
jecten in ziekenhuizen met een 
oncologisch zorgprogramma. De 
laureaten zullen een financiering 
ontvangen voor een specifiek project, 
of om een professionele schoon-
heidsspecialiste in te huren en een 
schoonheids- en welzijnsruimte te 
creëren.
Het doel is om sleutelfiguren in de 
gezondheidszorg alsook overheids-
instanties aan te moedigen en om 
onco-esthetische zorgen structureel 
in ziekenhuizen te implementeren. 
Om de organisatie van deze zorg te 
versnellen en ze onder leiding te 
brengen van competente instanties, 
zullen we tevens lobbyacties voeren 
richting de overheid.

Verwacht in 2019: projectoproep 
fysieke activiteit
Onder de naam Rekanto initieert 
en organiseert Stichting tegen Kan-
ker reeds meer dan tien jaar fysieke 
activiteiten voor kankerpatiënten. 
Het initiatief werd mogelijk ge-
maakt dankzij de inzet van vele 
monitoren. Maar net als zoals voor 
de schoonheids- en welzijnszorgen, 

De begeleiding van patiënten en naasten

Sociale projecten,  
welzijn en fysieke activiteit

SPECIAAL DOSSIER GRANTS
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In 2019 lanceert de Stichting voor de eerste keer in België een oproep om fysieke activiteiten voor (ex-) patiënten te steunen.

Bedankt aan alle donateurs!
Zoals u in dit dossier heeft kunnen lezen, is de Stichting op alle fronten in  
de kankerbestrijding actief. Of het nu gaat over de ondersteuning van onder-
zoek of van patiënten en hun naasten, we zullen altijd trachten om te blijven 
innoveren en hiaten op te vullen.
Het gemeenschappelijk – en een essentieel – element over al onze initiatie-
ven heen, zijn onze donateurs. Zonder de giften, legaten en andere vormen 
van ondersteuning van particulieren en ondernemingen zou de Stichting 
simpelweg niet de middelen hebben om zoveel verschil te maken. We ontvan-
gen bijna geen overheidssubsidies (uitgezonderd voor Tabakstop, onze gratis 
rookstopservice). Dit garandeert onze neutraliteit en maakt dat we compleet 
onafhankelijk kunnen kiezen welke projecten we ondersteunen.
De Stichting, dat is u en wij. Dus voor al diegenen die ons op een of andere 
manier steunen: uit de grond van ons hart bedankt!

« Grants »

sp
eciaal dossier

speciaal dossie
r

is ons doel dat andere organisaties 
de fakkel overnemen, op een zo 
groot mogelijke schaal, zowel orga-
nisatorisch als operationeel.

Om de overgang vlot te laten verlo-
pen, loopt het programma Rekanto 
nog tot eind 2018 in haar huidige 
vorm door. Vervolgens evolueert 
het naar de projectoproep ‘Fysieke 
activiteiten’. Nieuwe inschrijvin-
gen voor Rekanto zijn nog mogelijk 
tot einde augustus 2018. Alle per-
sonen die voor deze datum zijn 
ingeschreven, kunnen de lessen 
volgen tot einde december 2018.

Meer informatie op www.kanker.be.
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Het achtste seizoen van Levensloop gaat in april van start in Hasselt en Ronse. In totaal staan er 28 edities  
op het programma verdeeld over bijna alle Belgische provincies. Aan welke Levensloop neemt u deel?

Levensloop gaat weer van start!
SAMEN

Levensloop in het kort
Levensloop is een feestelijk evenement voor alle 
leeftijden, gericht op solidariteit en fondsenwer-
ving voor de strijd tegen kanker. De Vechters 
zijn de eregasten van Levensloop. Dit zijn 
mensen die kanker hebben overwonnen 
of nog steeds in behandeling zijn. Het 
evenement zet hen in de schijnwerpers 
en viert hun moed. Tijdens een estafette 
lossen leden van een gesponsord team 
elkaar 24 uur lang af op een parcours. Deze 
tijdsduur symboliseert het gevecht dat pa-
tiënten en hun naasten dagelijks leveren.
Wilt u Levensloop ondersteunen, een team 
vormen of vervoegen, of deelnemen als  
Vechter? Ga naar www.levensloop.be!

Stichting tegen Kanker
en het lokale Levensloop vrijwilligerscomité organiseren 

LEVENSLOOP
VIEREN  HERINNEREN   STRIJDEN

24 uur in actie tegen kanker

STK008_Levensloop_Broch_NL_03.indd   1 26/04/13   12:14
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H

Edegem 
29 en 30 september 

Editie 5

H

Beveren 
20 en 21 oktober 

Editie 4

H

Aalst 
22 en 23 september 

Editie 3

H

Mons 
12 en 13 mei 

Editie 4

H

Braine-l’Alleud 
19 en 20 mei 

Editie 8

H

Charleroi 
6 en 7 oktober 

Editie 8

H

Evergem 
16 en 17 juni 

Editie 3

H

Ronse 
28 en 29 april 

Editie 2

H

Kortrijk 
15 en 16 september 

Editie 5

H

Gent 
5 en 6 mei 

Editie 2

H
Brugge 

6 en 7 oktober 
Editie 3

H

H

Koksijde 
26 en 27 mei 

Editie 5



SAMEN TEGEN KANKER  MAART 2018  17  

SAMEN

Levensloop Datum Editie

Hasselt 28 en 29 april 4

Ronse 28 en 29 april 2

Gent 5 en 6 mei 2

Leuven 5 en 6 mei 5

Mons 12 en 13 mei 4

Braine-l’Alleud 19 en 20 mei 8

Liège 19 en 20 mei 4

Maaseik 19 en 20 mei 3

Koksijde 26 en 27 mei 5

Neteland 26 en 27 mei 3

ICB 2 en 3 juni 8

Visé 10 en 11 juni 5

Evergem 16 en 17 juni 3

Turnhout 23 en 24 juni 3

Kortrijk 15 en 16 september 5

Lommel 15 en 16 september 6

Aalst 22 en 23 september 3

Namur 22 en 23 september 4

Tessenderlo 22 en 23 september 5

Edegem 29 en 30 september 5

Genk 29 en 30 september 4

Verviers 29 en 30 september 7

Brugge 6 en 7 oktober 3

Charleroi 6 en 7 oktober 1

NIEUW

Sint-Truiden 6 en 7 oktober 8

Beveren 20 en 21 oktober 4

Brussel ULB 20 en 21 oktober 4

H

Hasselt 
28 en 29 april 

Editie 4

H

Sint-Truiden 
6 en 7 oktober 

Editie 8

H

Genk 
29 en 30 september 

Editie 4

H

Verviers 
29 en 30 september 

Editie 7

H

Tessenderlo 
22 en 23 september 

Editie 5

Edegem 
29 en 30 september 

Editie 5

H

Neteland 
26 en 27 mei 

Editie 3

H

ICB 
2 en 3 juni 

Editie 8H

BXL ULB 
20 en 21 oktober 

Editie 4H

Turnhout 
23 en 24 juni 

Editie 3

H
Visé 

10 en 10 juni 
Editie 5

H

Namur 
22 en 23 september 

Editie 4

H

Charleroi 
6 en 7 oktober 

Editie 8

H

Maaseik 
19 en 20 mei 

Editie 3

H

Lommel 
15 en 16 september 

Editie 6

H

Leuven 
5 en 6 mei 

Editie 5
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 PREVENTIE 

Eind 2017 toonde onderzoek het 
verband aan tussen suiker en de 
agressiviteit van kanker. Moeten we 
ons – wetende dat de voedingsmid-
delenindustrie bijna overal suiker 
aan toevoegt – zorgen maken?

Dr. Didier Vander Steichel: “Ten eer-
ste deze belangrijke nuance: de studie 
zegt niet dat suiker het ontstaan van 
een kanker bevordert. Wat de studie en 
andere onderzoeken aantonen, is het 
verschil in de manier waarop gezonde 
cellen dan wel kankercellen gebruik-
maken van suiker. Kankercellen 
consumeren enorme hoeveelheden sui-
ker, omdat de manier waarop ze suiker 
gebruiken om energie te produceren 
minder efficiënt is dan gezonde cellen 
dat doen. Bovendien lijkt suiker reeds 
aanwezige kankercellen agressiever te 
maken. Kort door de bocht genomen, 
zegt men dan dat suiker kanker ver-
oorzaakt. Maar volgens onze huidige 
kennis is niets minder waar.
Desondanks leiden dit soort studies 
wel tot valabele, concrete vragen. Is het 
misschien nuttig om de hoeveelheid 
suiker te beperken? Of om te kiezen 
voor zogenaamde ‘langzame’ suikers, 
die minder snel door het bloed wor-
den opgenomen? Het bewijs hiervoor 
is nog niet geleverd en er is ook geen 
ruimte voor improvisatie als het op 
het dieet van een kankerpatiënt aan-

komt. Het is en blijft belangrijk dat 
patiënten door een gespecialiseerde 
oncodiëtist worden opgevolgd. Maar, 
de drang naar suiker van kankercellen 
opent mogelijk wel de weg naar nieuwe 
behandelpistes, als het onderzoek erin 
slaagt de onderliggende mechanismen 
te ontcijferen.”

Verhoogt een onevenwichtige voeding 
(te veel suiker en/of vet) inderdaad 
het risico op kanker?
“Ook hier is het antwoord meer genu-

anceerd. Overgewicht is inderdaad 
een onmiskenbare risicofactor voor 
kanker. Het is zelfs de tweede belang-
rijkste risicofactor, na roken. Maar 
overgewicht kan het resultaat zijn van 
verschillende factoren, niet alleen van 
een onevenwichtige voeding, die te rijk 
is aan suiker of vet. Het kan ook zijn 
dat er sprake is van een gebrek aan 
fysieke activiteit, overmatig alcoholge-
bruik of metabolische aandoeningen. 
Bovendien mogen we ons niet blind 
staren op één element; kanker is 

Luchtvervuiling, pesticiden, voeding... Zodra men dit in verband brengt met kanker, springt de media er vaak 
bovenop, soms zelfs op een alarmerende wijze. Hoewel we de link met kanker niet kunnen ontkennen, is het 
goed om u eraan te herinneren dat onze levensstijl een nog grotere invloed heeft. Een gesprek met Dr. Didier 
Vander Steichel, directeur van Stichting tegen Kanker.

Onze omgeving, levensstijl en kanker

Verwijt de pot de ketel?

TEKST: THOMAS MAERTENS  – FOTO: STICHTING TEGEN KANKER/SHUTTERSTOCK

Glyfosaat is zeker en vast geen ongevaarlijk product. 
Maar wat kanker betreft, is passief roken bijvoorbeeld een veel grotere risicofactor.



SAMEN TEGEN KANKER  MAART 2018  19  

meestal het langetermijnresultaat van 
een combinatie van verschillende en 
soms zeer uiteenlopende risicofacto-
ren. Sommige wegen zwaarder door 
dan andere, maar als we ons kanker-
risico aanzienlijk willen inperken of 
vermijden – of op zijn minst vermin-
deren – moeten we rekening houden 
met alle verschillende factoren.
Voor alle duidelijkheid: een aantal ri-
sicofactoren gelinkt aan onze voeding 
speelt wel degelijk een belangrijke 
rol. Zoals het gebrek aan groenten en 
fruit bijvoorbeeld. Of het feit dat rood 
vlees en vleeswaren risicofactoren 
zijn voor colorectale kanker. Maar de 
invloed van deze specifieke voedings-
factoren is veel minder uitgesproken 
dan overgewicht. Suiker daarentegen 
is momenteel niet opgenomen in de 
lijst met risicofactoren voor kanker.”

Eind 2017 verlengde de EU de 
goedkeuring van glyfosaat voor vijf 
jaar. Het nieuws werd met woede 
en onbegrip ontvangen, omdat dit 
product kankerverwekkend zou 
zijn. Klopt dat?
“In realiteit weten we momenteel 
nog niet zeker of glyfosaat carcino-
geen is. Het product is in de eerst 
plaats schadelijk voor het milieu. In 
die zin zijn er dus genoeg argumen-
ten om het te verbieden. Maar dus 

niet vanwege een verhoogd risico op 
kanker...
Dat kanker en milieuvervuiling 
hand in hand gaan, is een feit, maar 
we moeten dit wel in het juiste 
perspectief plaatsen en rekening 
houden met ons individueel ge-
drag. Zo weten we dat fijnstof (van 
dieselmotoren, verwarming en de 
industrie) kankerverwekkend is. 
Maar de belangrijkste ‘vervuiler’ in 
termen van de impact op ons kanker-
risico blijft verreweg roken, actief of 
passief. We hoeven er geen tekening 
bij te maken: de schadelijke effecten 
van fijnstof vergelijken met die van 
tabak, is zoiets als de pot die de ketel 
verwijt dat hij zwart ziet.”

Maar is de blootstelling niet moei- 
lijker te vermijden dan aan veront-
reinigde lucht?
“Laten we onze redenering even af-
maken. De helft van ons autopark 
rijdt op diesel. Hoeveel mensen 
zouden ermee akkoord gaan om 
hun auto op te geven? En zelfs al 
schaffen we dieselmotoren van van-
daag op morgen af, dan nog blijven 
we kampen met luchtvervuiling.  
Momenteel rijzen er ook vragen 

rond de emissies van benzinevoer-
tuigen. Die beschouwt men nog niet 
als kankerverwekkend, maar in de 
toekomst mogelijk wel. Het is ge-
makkelijk om in één adem te zeggen 
‘dat luchtvervuiling een te belang-
rijke risicofactor is’. Maar zolang we 
onze levenswijze niet drastisch ver-
anderen, en zolang we verandering 
niet mogelijk maken (bijvoorbeeld 
door een meer efficiënt openbaar 
vervoer), hebben we weinig speel-
ruimte.”

Overschatten we de milieufactoren  
misschien en moeten we in onze 
eigen boezem durven kijken?
“De risico’s bestaan. Maar hun 
impact is – vergeleken met risico-
factoren gelieerd aan ons gedrag en 
onze levenswijze – eerder beperkt. 
Dit betekent niet dat we ons er geen 
zorgen over hoeven te maken! Mi-
lieufactoren hebben ook invloed op 
andere ziekten en uiteraard op onze 
leefomgeving. Maar om het risico op 
kanker te verminderen, is het vooral 
zaak om ons individueel gedrag aan 
te passen. Dat is het moeilijkste, 
maar er valt wel de meeste winst 
mee te behalen.” 

 PREVENTIE 

“Om het risico  
op kanker te  
verminderen, is het 
vooral zaak om ons  
individuele gedrag 
aan te passen.”

Ga te voet! Regelmatige fysieke activiteit helpt om u te beschermen  
tegen kanker en u helpt meteen ook de luchtvervuiling te reduceren.
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Smaakveranderingen komen heel 
vaak voor bij kanker en 
kankerbehandeling(en). Ze kunnen 
ervoor zorgen dat u plots een afkeer 
heeft van sommige, vaak sterk geuren-
de voeding. Ook kunnen er negatieve 
associaties ontstaan met bepaalde voe-
ding door slechte ervaringen tijdens 
de ziekte of de behandeling(en). Als 
u bijvoorbeeld misselijk werd kort 
nadat u de laatste keer uw lievelings-
gerecht at, kan het zijn dat u daar nu 
helemaal geen trek meer in heeft. Ge-
lukkig bestaan er oplossingen voor. 
Niet dat we de smaakveranderingen 
kunnen opheffen, maar er zijn wel 
trucjes om de voeding aan te passen 
en ondervoeding te vermijden. Dit kan 
namelijk een negatief effect hebben op 
de behandeling(en) of bijwerkingen 
versterken.

De belangrijkste prioriteit: eet!
We zeiden al dat niet alleen een ge-
zwel, maar ook de behandeling tegen 
kanker de inname van voldoende 
energie kan bemoeilijken. Wanneer 
de slokdarm wordt bestraald, kan 
dit het slikken bemoeilijken, terwijl 

bestraling van de darm tot diarree kan 
leiden. Chemotherapie geeft dan weer 
vaak aanleiding tot misselijkheid, 
braken en andere symptomen die 
de voedselinname bemoeilijken. Dit 
soort bijwerkingen veroorzaken vaak 
(tijdelijk) gewichtsverlies.
Het advies luidt: eet waar u zin in 
heeft. Voldoende energie opnemen, is 
op dit moment het belangrijkste, ook 
al haalt u de nodige energie niet altijd 
uit even gezonde dingen, zoals koekjes, 
snoep en chips. Vet is een energiebron. 

Kanker en smaakveranderingen 

Hoe leer ik opnieuw  
genieten van mijn eten?
Meer dan 80% van de kankerpatiënten krijgt te maken met smaakveranderingen. Dit vervelend feno-
meen kan veroorzaakt worden door de tumor zelf of door de behandeling. Smaakveranderingen zijn ook 
verschillend van patiënt tot patiënt en kunnen zelfs van week tot week veranderen. Om ondervoeding te 
voorkomen, is het belangrijk om met plezier te blijven eten.
TEKST: THOMAS MAERTENS & EVA DE WINTER (ONCODIËTISTE)

Praat altijd met een  
voedingsdeskundige 

De tips en informatie in dit artikel 
zijn algemeen. Elke patiënt ervaart 
voeding en smaakveranderingen 
anders en daarom is persoonlijk ad-
vies essentieel. Neem nooit zelf het 
initiatief om een speciaal dieet te 
volgen of voedingssupplementen te 
gebruiken. Praat altijd eerst met uw 
arts en/of een oncodiëtist. 
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Gebruik daarom liever geen magere of 
lightproducten.
Het is geen goed idee om uzelf te for-
ceren om iets te eten. Een bekende 
Amerikaanse professor verwoordde 
het als volgt: “Een gebrek aan eetlust 
is niet pijnlijk, maar geforceerd eten 
kan dat wel zijn.” Desalniettemin 
is het nuttig om aan een voedings-
deskundige of oncodiëtist(e) tips te 
vragen, zodat u de momenten waarop 
u wel trek heeft optimaal benut.

Verschillende soorten smaak-
veranderingen
De smaak kan op verschillende ma-
nieren zijn veranderd, afhankelijk 
van het type kanker en/of de behan-
deling. In het ene geval heeft het 
eten te veel of juist te weinig smaak. 
In een ander geval proeft het bitter, 
zuur, zout, zoet, metaalachtig of 
smaakt alles slecht.
Elke smaakverandering vergt een 
andere aanpak, te uiteenlopend 
om hier op te sommen. Volgende 
voorbeelden zijn dus algemeen en 
mogelijk niet van toepassing op 
uw individuele situatie. Bespreek 
eventuele eet- en smaakproblemen 
altijd met een professional, die kan 
u helpen met het vinden van een op-
lossing op maat.
Het algemeen principe is dat u de 
smaakverandering kan counteren 
met zijn ‘tegenpool’. Als alle gerech-
ten bijvoorbeeld te zout lijken, kan 
men minder of geen zout toevoegen 
of kiezen voor zoutarme producten. 
Wat ook helpt, is een beetje suiker 
toevoegen aan uw soep, puree of 
saus. In het omgekeerde geval, wan-
neer de zoete smaak overheerst (wat 
vaak een probleem is bij longkanker), 

kunt u een beetje zout of citroensap 
toevoegen.
Sommige smaakveranderingen worden 
veroorzaakt door tekortkomingen 
en daarom raden we u altijd aan om 
dit soort problemen met uw arts te 
bespreken. Als uw eten naar niets 
smaakt, kan dit bijvoorbeeld wijzen 
op een vitamine A en B3-, B12- of 
zinktekort. Die tekortkomingen aan-
vullen, kan de situatie verbeteren.

Enkele algemene tips
Hoewel elke smaakverandering een 
specifieke aanpak vereist, zijn er 
enkele algemene tips die u het le-
ven makkelijker kunnen maken. De 
eerste en soms de belangrijkste is 
om te zorgen voor een goede mond- 
en tandhygiëne. Dit kan samen met 
enkele andere eenvoudige trucs het 
verschil maken.
• Poets uw tanden met een zachte 
tandenborstel en een mild smakende 

tandpasta met fluor. Poets behalve 
uw tanden ook voorzichtig uw tand-
vlees en tong. Herhaal dit ’s morgens, 
voor en na elke maaltijd, en voor het 
slapengaan.
• Spoel uw mond gedurende de dag 
regelmatig met water en gebruik 
een mondspoeling. Spoel voor de 
maaltijd en zo nodig ook halfweg de 
maaltijd.
• Heeft u last van te weinig speek-
selvorming, bespreek dan met uw 
tandarts of het gebruik van een hy-
draterende mondgel of artificieel 
speeksel een uitkomst kan bieden. 
Met een droge tong en mond neemt 
u immers weinig smaken waar.
We hopen dat deze tips u helpen 
om weer met plezier aan tafel te 
zitten. Aarzel niet om uw eet- en 
smaakproblemen met uw arts en/of 
oncodiëtist(e) te bespreken. Ze zijn er 
om u te helpen. 

Specifieke tips en recepten op onze website. 
Op onze site vindt u een volledige rubriek gewijd aan smaakveranderingen met advies voor elk type smaakverandering 
en lekkere recepten: www.kanker.be/smaak. 

Een basisregel bij afkeer van voeding: forceer u niet en eet vooral hetgeen u lekker vindt.



8e editie van de jogging 
‘La Forme du Cœur’ in Luik
De zon was op 17 september 2017 van de partij voor de 
achtste editie van de jogging La Forme du Cœur, georgani-
seerd door BNP Paribas Fortis en de sportafdeling van de 
provincie Luik. 920 hardlopers – een record! – namen de 
straten van Luik in. Aan het einde van de race presenteer-
den Bernard Dubois, directeur Retail & Private Banking 
van BNP Paribas Fortis Luik, en Katty Firquet: provin-
ciaal afgevaardigde van de Dienst Sport en Gezondheid 
(rechts op de foto) een cheque van 9720 euro aan Annick 
Schoonbroodt, regiocoördinatrice van de Stichting. Deze 
som is bestemd voor de ontvangst en begeleiding van jon-
ge kankerpatiëntjes tijdens ons kinderkamp Tournesol.

 SAMEN 

Tempeliers trotseren de 
kou voor een goed doel
Op de laatste dag van het jaar, 31 december 2017, stonden 
649 deelnemers te trappelen aan de startlijn van twee par-
cours. Over 22 edities heen is de Jogging van de Tempeliers 
in Haneffe een must geworden voor alle sportievelingen 
in de regio. “De missies van de Stichting liggen me na aan 
het hart. Dit jaar doneren we voor elke inschrijving een 
euro aan Stichting tegen Kanker”, aldus organisator Alan 
Woolf. Dank aan Alain en alle hardlopers!

Hallmark,  
een loyale en genereuze partner
Bent u een van onze donateurs? Dan kent u ongetwijfeld 
de Hallmark-kerstkaarten die we elk jaar gratis aanbie-
den in de eindejaarsperiode. Hallmark is al vele jaren 
een trouwe partner van onze tombola en geeft ons elk 
jaar een mooie cheque van de verkoop van wenskaarten 
op hun site. Op 15 januari ontvingen we een cheque ter 
waarde van meer dan 26 000 euro!
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Van links naar rechts: Christa Alders, Business Development  
Director, Jan-Willem Koch, algemeen directeur Hallmark en  

Brigitte Demunter, Stichting tegen Kanker.

Ondanks de slechte weersvoorspelling  
tekenden 649 deelnemers present.

Wilt u een inzamelactie organiseren  
voor Stichting tegen Kanker  

of het initiatief van iemand anders ondersteunen?   
Dat kan via http://idonatefor.cancer.be.

Kruidvat stopt met verkoop  
tabaksproducten
Kruidvat stopt in de komende twee jaar met de verkoop van ta-
baksproducten. Hiermee wil Kruidvat het gebruik van tabak 
onder jongeren ontmoedigen. Kruidvat is de eerste grote retailer 
in Europa die zo’n beslissing neemt. De afbouw van de verkoop zal 
gefaseerd gebeuren. Kruidvat stelt als doel om na één jaar meer 
dan twee derde van haar winkels tabaksvrij te maken, de overige 
winkels volgen in 2019. In verbouwde of nieuwe Kruidvat winkels 
zijn tabakswaren niet meer te koop.



Belgium Fanclub 1895, nieuwe partner van de Stichting!
Vol trots kondigen we een nieuw 
partnerschap aan, namelijk 
met de officiële fanclub van 
de Rode Duivels! Samen voe-
ren we sensibiliseringsacties 
richting supporters om een ge-
zonde levenswijze te promoten, en 
organiseren we fondsenwervings-
acties ter ondersteuning van het 
kankeronderzoek. Tot ziens in de 
stadions!

SAMEN

Jongeren tegen kanker

Op 28 oktober ging de tweede editie van de 
Soepathlon door in Arendonk. Deze wordt geor-
ganiseerd door jongeren van 15-16 jaar en enkele 
volwassenen. Dit jaar schonken ze de opbrengst 
aan Stichting tegen Kanker met het doel om hun 
opbrengst van vorig jaar, 700 euro, te verdubbelen. 
De deelnemers verzamelden aan de oude fabriek 
waar vroeger soep werd gemaakt, om mee te 
doen met de kidsrun, soepboertoer of crocsrun. 
120 mensen namen uiteindelijk deel. Op 5 januari 
kwamen ze de cheque overhandigen op de Stichting. 
Ze zijn in hun missie geslaagd, de opbrengst werd 
verdubbeld en ze schonken ons 1500 euro!  
Hartelijk dank voor hun enthousiasme en inzet. 
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Emilie is niet meer bang voor naalden
De Prolongitudine-campagne deelt elke maand een nieuwe 
video met een tip om uw risico op kanker in te perken. Deze 
maand hebben we het over vaccins. Wist u dat sommige 
vaccins u kunnen beschermen tegen kanker? In sommige 
gevallen werkt een chronische infectie met bepaalde virus-
sen de ontwikkeling van kanker op latere leeftijd in de hand. 
Dit is het geval bij sommige stammen van het humaan 
papillomavirus (HPV) voor baarmoederhalskanker en bij 
hepatitis B voor leverkanker. Uw kinderen inenten tegen 
deze virussen biedt dus niet alleen bescherming tegen deze 
infecties, maar vermindert ook hun risico op 
kanker!

Vind alle video’s van de Prolongitudine
campagne op het YouTubekanaal van 
de Stichting.
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