
Kom op tegen Kanker  
financiert uw project 
Vernieuwende projecten in de thuiszorg  
en woonzorgcentra, voor mensen  
met kanker en hun mantelzorgers



Voornaamste voorwaarden
• Er is een link met kanker en het project draagt bij tot een betere 

levenskwaliteit voor mensen met/na kanker. 
• Het project speelt in op psychosociale, paramedische en/of sociale noden 

bij kanker.
• Het gaat om een zorg- of implementatieproject. 

Een zorgproject brengt vernieuwing binnen de eigen instelling of regio. Het 
project is een aanvulling op de bestaande zorg of het wil het bestaande 
aanbod duidelijk verbeteren.  
Een implementatieproject bestaat uit het actief uitrollen van een 
zorgaanbod, het invoeren van bewezen waardevolle innovaties. De 
vernieuwing moet een aanvulling zijn op het bestaande aanbod.

• Zonder commercieel doel
• Tevens relevant voor andere zorgorganisaties
• Er mag geen andere (reguliere) financiering voorhanden zijn of die moet 

onvoldoende zijn.
• Duurzaam karakter

Bent u vanuit uw thuiszorgorganisatie of woonzorgcentrum op zoek naar 
financiering voor een project dat mensen met kanker ten goede komt?  
Klop dan zeker eens aan bij Kom op tegen Kanker!

Kom op tegen Kanker steunt vernieuwende projecten die de bestaande zorg voor 
mensen met kanker en/of hun mantelzorgers verbeteren en die bijdragen tot een 
betere levenskwaliteit. Hebt u zo’n projectidee?  
Neem dan contact op met Inge Pelemans of Elia Wyverkens.



Enkele voorbeelden van mogelijke thema’s
• Psychosociale begeleiding op maat voor kwetsbare ouderen met 

kanker, thuis of in een woonzorgcentrum.
• Coaching en begeleiding van mantelzorgers van personen met kanker in de 

thuissituatie.
• Efficiëntere communicatie binnen de transmurale zorg voor mensen met kanker.
• De ontwikkeling van een nazorgtraject voor personen met kanker na afloop 

van de behandeling in het ziekenhuis: opvolging en verdere multidisciplinaire 
begeleiding thuis of in een woonzorgcentrum.

• Kanker beter bespreekbaar maken bij ouderen en hun mantelzorgers.
• Werken aan verstaanbare communicatie over kanker bij alle betrokken 

zorgverleners.



Hoe aanvragen?

Download het aanvraagformulier.

Bekijk de deadlines. 

Alle verdere informatie vindt u in de handleiding.

Tel. 02 227 69 69 of infopsc@komoptegenkanker.be

De aanvraagprocedure verloopt in twee fasen. Eerst dient u een korte beschrijving van het 
project in. Wordt die positief beoordeeld, dan kunt u een uitgebreid projectvoorstel indienen.

De financiering kan heel het jaar door aangevraagd worden. De commissie die de aanvragen 
beoordeelt, vergadert minimum acht keer per jaar. 

Contacteer Inge Pelemans of Elia Wyverkens van onze dienst externe projecten voor meer informatie over de 
financieringsmogelijkheden en advies bij het uitschrijven van uw projectvoorstel.

http://expro.komoptegenkanker.be/Login
http://www.komoptegenkanker.be/leden-van-de-psychosociale-commissie-vergaderdata-en-deadlines
http://www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/handleiding_voor_het_aanvragen_van_projecttoelagen_bij_kom_op_tegen_kanker_maart_2016.pdf
mailto:infopsc%40komoptegenkanker.be?subject=


Duurtijd en bedrag

Een project duurt maximum twee jaar. 
Kosten moeten worden bewezen, maar er is geen maximumbedrag vastgelegd per project. 
Personeels- en werkingskosten kunnen worden ingebracht, overheadkosten niet.

Meer info over de financiering vindt u in het reglement vernieuwende initiatieven.  

http://www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/reglement_vern_ini_070316_maart_2016.pdf

