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Niemand staat alleen in de strijd tegen kanker. 
De gedreven inzet van medewerkers, 
(ex-)patiënten, onderzoekers en vrijwilligers 
het voorbije jaar was weergaloos én werkt 
aanstekelijk. Die solidariteit en gedrevenheid 
zet Kom op tegen Kanker ertoe aan te blijven 
opkomen voor kankerpatiënten. In 2017 
werden bestaande zorgprogramma’s verder 
uitgebouwd, maar ook nieuwe initiatieven 
zagen het licht. Allemaal met hetzelfde doel: 
kanker vermijden, bestrijden of verzachten. 

Tijdens de roadshows waarin het Toekomstplan 
werd voorgesteld, werd meteen duidelijk dat 
het ambiteuze plan op veel steun kon rekenen. 
Het gaf medewerkers, vrijwilligers en onder-
zoekers energie en kracht om samen de uit-
dagingen aan te gaan. 

De veelbelovende woorden werden omgezet in 
daden, wat resulteert in belangrijke initiatieven 
binnen de pijlers van het Vijfjarenplan. 

Samen 
in de strijd

tegen kanker

Dit doen we als organisatie uiteraard niet 
alleen. Kom op tegen Kanker wil samen met 
patiënten streven naar de beste zorg voor 
elke kankerpatiënt. Sinds enkele jaren maken 
patiënten deel uit van onze werking. Zo maakt 
Kom op tegen Kanker nu ook gebruik van de 
expertise van patiënten bij de beoordeling van 
biomedische onderzoeksprojecten. Want wie 
weet beter dan de patiënt zelf hoe het is om 
te leven met en ook na kanker? Door het 
oprichten van een patiëntencommissie willen 
wij onderzoekers stimuleren om doelgericht 
onderzoek uit te voeren met een centrale rol 
voor de patiënt.

Iedere kankerpatiënt in onze diverse samen-
leving heeft recht op de zorg waar hij of zij 
nood aan heeft. Daarvoor verrichten onder-
zoekers en medewerkers hard werk. Via de 
meldcampagne 70+ riepen we 70-plussers en 
hun naasten op om hun verhaal te doen. 
Dankzij deze informatie uit de eerste hand, 
kunnen we de zorg nog beter afstemmen op 
de noden van elke patiënt. Als het over gezond-
heid gaat, is leeftijd of achtergrond van geen 
tel.
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De gedrevenheid waarmee (ex-)patiënten 
meewerken aan campagnes, onderzoeken en 
zorginitiatieven is bewonderenswaardig. 
De inzet en verbetenheid waarmee experten 
hun onderzoeken voeren is indrukwekkend. 
De records die op de sportieve events en 
traditionele acties verbroken werden, zijn al 
even adembenemend. Door die massale steun 
en solidariteit van en onder de bevolking kan 
Kom op tegen Kanker niet anders dan zich 
blijven engageren en inzetten om op te komen 
voor de kankerpatiënt. 

In 2017 zijn grote stappen gezet om de doel-
stellingen in het vijfjarenplan te realiseren. 
Zonder de vele hardwerkende medewerkers, 
onderzoekers en vrijwilligers was dit niet 
mogelijk. Laten we ook volgend jaar met 
dezelfde moed, energie en kracht samen 
opkomen voor minder kanker, meer genezing 
en betere levenskwaliteit. 

Em. Prof. Jean-Jacques Cassiman
Voorzitter Kom op tegen Kanker

Pief, poef, Pasta! Kinderkamp
Lees meer p.36
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Binnen 
roken is 

nooit oké
Met deze campagne - die van start ging in 2016 
en doorliep in 2017 - moedigt Kom op tegen 
Kanker ouders die roken aan om dat steevast 
buiten te doen. Twee verschillende tv-spots 
op de Vlaamse zenders, een folder, een poster 
en een website werden daarvoor in de strijd 
gegooid. 

Dat de spots het publiek wel degelijk 
beroerden, blijkt uit de gouden Non-Profit 
Topspot Award die door de VTM-kijker in 2017 
werd uitgedeeld. Maar dat de campagne haar 
effect niet heeft gemist, blijkt nog meer uit de 
resultaten van de enquête over het rookgedrag 
in Vlaamse gezinnen die Kom op tegen Kanker 
in 2018 voor de derde keer al liet uitvoeren door 
een onafhankelijk onderzoeksbureau. 

Daaruit blijkt immers dat het aantal Vlaamse 
kinderen dat dagelijks in de tabaksrook van 
hun ouders leeft, sterk is gedaald: van 68.000 
in 2014 tot 36.000 in 2018. Ouders geven aan 
dat ze hun rookgedrag wel degelijk aanpassen 
door de preventiecampagne Binnen roken is 
nooit oké. 60 % van de ondervraagde ouders 
waarvan een of beide ouders roken, heeft één 
van de spotjes minstens één keer gezien.

De helft van de bereikte ouders zegt daarbij 
zijn gedrag te hebben aangepast. Eén op de 
drie bereikte ouders geeft aan dat ze door de 
campagne niet meer binnen roken, ook als de 
kinderen niet thuis zijn.

Deze campagne liep in samenwerking met het 
Vlaams Instituut Gezond Leven, kinderartsen, 
huisartsen, apothekers, Kind en Gezin en wijk-
gezondheidscentra. Op de website
nooitbinnenroken.be vind je informatie over de 
schadelijke gevolgen van binnen roken voor 
kinderen en krijg je concrete tips.

http://www.nooitbinnenroken.be
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Rocken ja, 
roken nee!

In concertzalen is al jaren een wettelijk rook-
verbod van kracht. Het zijn namelijk gesloten 
publieke ruimtes. Helaas wordt het verbod nog 
te vaak met de voeten getreden. Kom op tegen 
Kanker en verschillende concertuitbaters, zoals 
AB en de Sportpaleisgroep, willen concert-
gangers aanmoedigen om het rookverbod 
in concertzalen na te leven. 

Rocken in plaats van roken dus. Roken heeft 
een rock-’n-roll-imago en juist dat stoere imago 
wil onze organisatie onderuit halen. Zo zetten 
we opnieuw een stap in het denormaliseren 
van de sigaret en in de richting van een rook-
vrije samenleving voor toekomstige generaties.

Vlaamse 
vloggers versus 

sigaretten
Al twee jaar (2016-2017) voert Kom op 
tegen Kanker met succes de campagne
vloggersvssigaretten.be waarbij jonge 
YouTubers jongeren duidelijk maken welke 
schadelijke stoffen er in tabaksrook zitten. 
De doelgroep waarop de campagne zich richt, 
zijn jongeren van 12 tot 15 jaar, met extra aan-
dacht voor jongeren uit de B-stroom en het 
BSO. 

Uit onderzoek van Kom op tegen Kanker blijkt 
dat de Vlaamse jeugd nog altijd heel wat mis-
vattingen heeft over roken. Tabaksrook bevat 
meer dan 4.000 chemische stoffen, waarvan er 
250 giftig en minstens 50 kankerverwekkend 
zijn. Jongeren zijn het er vrij eensgezind over 
dat roken slecht is, maar dat blijft abstract.
De gevolgen zijn immers iets voor véél later. 
Bij veel jongeren leeft bovendien het idee dat je 
toch niet zó snel verslaafd raakt en dat enkele 
sigaretten geen kwaad kunnen. 

Tegelijkertijd hoort roken voor sommigen bij 
volwassen worden. Roken is voor hen een vorm 
van experimenteren en er gaat een fascinatie 
van uit. 

http://www.vloggersvssigaretten.be
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Omdat het geen gemakkelijke doelgroep is om 
te bereiken werd gekozen voor “peer-to-peer”– 
communicatie: een campagne van jongeren 
voor jongeren, die gedragen wordt door de 
doelgroep. Om jongeren duidelijk te maken hoe 
vies en ongezond sigaretten eigenlijk zijn, werkt 
deze aanpak het best. 

Ook in 2018 loopt de campagne verder en wordt 
er zelfs een versnelling hoger geschakeld. In 
de vierde campagnegolf werkt Kom op tegen 
Kanker samen met de populaire jonge rapper 
Soufiane Eddyani die via zijn muziek de bood-
schap overbrengt. Ook VRT-radiozender MNM 
besteedt in het jongerenprogramma Generation 
M extra aandacht aan de problematiek.

Dat de campagne wel degelijk werd opge-
merkt, blijkt uit het aantal views van de trailers 
en filmpjes op de socialmediakanalen. In het 
najaar van 2017, wanneer een reeks nieuwe 
filmpjes werden gelanceerd, bleken we onder 
andere via Facebook 259.000 jongeren of 81 % 
van alle jongeren op Facebook bereikt te 
hebben. Via Instagram bereikten we 80 % van 
alle jongeren met een account en via Snapchat 
was dat 90 %.  

Daarnaast leren we uit een online bevraging 
bij de doelgroep (na de lancering van de extra 
filmpjes in het najaar van 2017 én na de vierde 
campagnegolf met rapper Soufiane Eddyani) 
dat 62 % van de bevraagde jongeren de cam-
pagne herkent wanneer die getoond wordt. 
De jongeren voelen zich wel degelijk aan-
gesproken en geven aan dat de boodschap 
duidelijk is. 

Bovendien zorgt de campagne voor stof tot 
nadenken én om over te praten. 37 % van de 
jongeren heeft een nog negatiever beeld 
gekregen over roken. Niet-rokers worden 
duidelijk bevestigd in hun overtuiging en 67 % 
van de niet-rokers gebruikten de campagne 
zelfs om anderen te overtuigen om te stoppen 
met roken. 

Voor dit initiatief werkt Kom op tegen Kanker 
samen met de Stichting tegen Kanker, het 
Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse 
Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg 
en Tuberculosebestrijding (VRGT). De campagne 
is mogelijk gemaakt dankzij de steun van Kom 
op tegen Kanker en de Vlaamse overheid. 
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Onze aanpak 
loont

Op 18 mei 2018 heeft de Vlaamse regering een 
rookverbod in voertuigen met kinderen tot 
zestien jaar goedgekeurd. Een maatregel 
waarover de Nationale Coalitie tegen Kanker 
gehoord werd in de Commissie Volksgezond-
heid. Ook in het opiniestuk Dweilen met de
tabakskraan open! dat verscheen in De 
Standaard van 7 maart 2017, pleitten Hedwig 
Verhaegen, directeur Kennis en Beleid van Kom 
op tegen Kanker en Manu Keirse, Gezinspolitiek 
Secretaris Gezinsbond, voor een strenger 
tabaksbeleid. 

In dat artikel gaat het niet alleen over het 
rookverbod in voertuigen met kinderen, maar er 
wordt ook gepleit voor een totaalaanpak om de 
tabaksindustrie een halt toe te roepen. 
Kom op tegen Kanker wil namelijk vermijden 
dat jongeren beginnen met roken en dat 
kinderen buiten hun wil worden blootgesteld 
aan tabaksrook. Verschillende maatregelen die 
daartoe kunnen leiden, zijn: een totaalverbod 
op reclame voor rookwaren, een uitstalverbod 
in de winkels en een beperking van het aantal 
verkooppunten, het invoeren van neutrale 
sigarettenpakjes, de minimumleeftijd om tabak 
en sigaretten te kopen tot 18 jaar omhooghalen 
en een forse verhoging van de tabakstaksen. 

De goedkeuring van het rookverbod is een 
belangrijke stap voorwaarts. Onze aanpak loont 
dus. Er is nog veel werk aan de winkel, maar we 
blijven ons inzetten voor een kankervrije wereld. 

Kom op tegen Kanker ijvert onder andere voor 
het recht van mensen op een gezonde leef-
omgeving en wil de risico’s op kanker zo veel 
mogelijk beperken. Om dat te bereiken gooit de 
organisatie verschillende middelen in de strijd: 
ze zet niet alleen campagnes op touw om het 
grote publiek te bereiken, maar wordt onder 
andere ook gehoord in de Commissie Volks-
gezondheid en verspreidt haar ideeën via 
artikels in de pers. 
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Luister hier naar 
haar verhaal

Evelien

36 jaar
Professor in immuuntherapie

“Op de middelbare school al merkte 
ik dat ik het heel onrechtvaardig 
vond dat jonge mensen sterven 
aan kanker en dat ik mij daar heel 
graag voor wilde inzetten. 
Daarom wilde ik heel graag 
kankeronderzoeker worden.”

©
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ar
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ns

Lees meer over de onderzoeken
en projecten die Kom op tegen 
Kanker steunt op de volgende 
pagina’s.

https://youtu.be/GgRMMjhF0d4
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Biomedisch 
onderzoek:

12 miljoen euro 
voor patiëntgericht 
kankeronderzoek

Op 11 december 2017 reikte Kom op tegen 
Kanker de beurzen Emmanuel van der 
Schueren uit aan beloftevolle jonge kanker-
onderzoekers. Ook de toelagen voor innove-
rende en patiëntgerichte onderzoeksprojecten 
werden uitgereikt. In totaal ging ruim 12 miljoen 
euro naar 27 projecten en 26 beurzen voor 
biomedisch onderzoek. 

Beurzen en projecten

De gesteunde onderzoeksprojecten vertalen 
inzichten uit fundamenteel of klinisch onder-
zoek naar de klinische praktijk. Zo willen zij de 
overleving en de levenskwaliteit van de 
kankerpatiënten verbeteren. Zoals steeds 
was de oproep naar onderzoeksprojecten 
gekoppeld aan specifieke thema’s. 

• Voor het preklinisch onderzoek was het 
thema ‘onderzoek naar vloeibare biopten 
bij diagnose, behandeling en opvolging 
van kanker’. Een biopsie is een kleine 
operatie waarbij een stukje weefsel 
verwijderd wordt voor analyse. Uit tumor-
biopten haalt men vaak zeer waardevolle 
informatie over de tumorevolutie, maar de 
ingreep is belastend en vaak pijnlijk voor 
de patiënt. Het nemen van vloeibare biop-
ten is een interessant alternatief. Meestal 
neemt men een bloedstaal, maar ook 
een urine- of speekselstaal zijn mogelijk. 
Met deze niet-invasieve techniek kunnen 
meerdere stalen genomen worden met 
een minimale belasting voor de patiënt, 
wat de opvolging van de patiënt en zijn 
comfort ten goede komt.

• Voor het klinisch onderzoek lag de focus 
op onafhankelijk onderzoek naar de 
verbetering van de overleving en/of 
levenskwaliteit van (ex-)kankerpatiënten.

De beurzen ‘Emmanuel van der Schueren’ 
gaan dan weer naar getalenteerde weten-
schappers die zeer gespecialiseerd kanker-
onderzoek uitvoeren, maar niet kunnen rekenen 
op een overheidsbeurs. Op deze manier steunt 
Kom op tegen Kanker zowel fundamenteel als 
toegepast onderzoek om de diagnose of 
behandeling te verbeteren.

In totaal reikt Kom op tegen Kanker drie 
soorten beurzen uit: startersbeurzen, 
afwerkersbeurzen en postdocbeurzen. 
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Bovendien geeft de patiëntencommissie voor-
taan ook advies over het thema van de project-
oproep. 

Opvolging van de projecten

Aan elk project zijn doelstellingen, een planning 
en een budget verbonden. Die houdt 
Kom op tegen Kanker nauwgezet in het oog. 
Wordt daarvan te zwaar afgeweken, dan kan 
er beslist worden om het project stop te zetten 
of een deel van het budget terug te vorderen. 
Er wordt met andere woorden geen blanco 
cheque gegeven. Zo krijgen we de garantie 
dat het geld zinvol wordt besteed. 

Ijveren voor kwalitatieve 
en betaalbare zorg

Kom op tegen Kanker bestrijdt kanker niet 
alleen met biomedisch onderzoek, maar we 
blijven ook strijden voor kwalitatieve en betaal-
bare zorg. Meer daarover in het luik expertise.

Een gedetailleerd overzicht van de 
projecten en beurzen die gefinancierd 
worden, vind je hier terug.

De resultaten van steun van Kom op 
tegen Kanker aan biomedisch onderzoek 
in 2017 kan je hier bekijken.

Beoordeling van de projecten

In een eerste fase bepaalt de biomedische 
commissie in welke mate het onderzoek past 
binnen de oproep. Ze bekijkt of de voorstellen 
voldoen aan de voorwaarden voor financiering 
en patiëntgerichtheid. 
Vervolgens bekijken buitenlandse onderzoekers 
met expertise binnen een specifiek domein de 
weerhouden projecten. 

Tegelijk komen ze ook terecht bij de leden van 
de patiëntencommissie. Die werd in 2016 opge-
richt om de betrokkenheid van de patiënten bij 
het onderzoek te vergroten. In die commissie 
zetelen vijftien (ex-)patiënten en naasten van 
patiënten. De commissieleden lezen de aan-
vragen en beoordelen ze op basis van de 
patiëntgerichtheid van het onderzoek. 
Dat leidt tot een gemotiveerd advies voor de 
biomedische commissie.

In 2017 werd de werking van de patiënten-
commissie geëvalueerd en werd door de raad 
van bestuur beslist dat de scores die de com-
missie geeft aan de onderzoeksprojecten, voor 
30 % tellen bij de eindscore van het project. 

http://www.komoptegenkanker.be/onderzoek/biomedisch-onderzoek
http://www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/resultaten_2017_in_de_kijker.pptx
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Eigen zorginitiatieven:

Zorgvrijwilligers
In bijna 40 ziekenhuizen in Vlaanderen over-
schreden de zorgvrijwilligers van Kom op tegen 
Kanker de kaap van 34.000 gesprekken met 
kankerpatiënten en/of naasten. In totaal telt 
Kom op tegen Kanker een 400-tal actieve 
vrijwilligers.

De vrijwilligers zijn een luisterend oor, 
informeren, verwijzen door en kunnen 
eventuele problemen signaleren. Ze hebben 
bijzondere aandacht voor mensen in een 
moeilijke sociale situatie, patiënten met 
financiële problemen of met weinig opvang.

Lotgenoten-
groepen 

• Kom op tegen Kanker ondersteunt al jaren lot-
genotengroepen zowel financieel als inhoudelijk.
43 oncologische lotgenotengroepen in Vlaanderen 
ontvingen een structurele betoelaging van Kom op 
tegen Kanker. Er waren 3 samenwerkings-
verbanden en 2 opgestarte trajecten. In oktober 
2017 startte voor het eerst een vijfdaagse vorming 
over vrijwilligersbeleid om de werking van lot-
genotengroepen kwalitatief te ondersteunen. 
Twintig mensen uit tien lotgenotengroepen 
namen deel aan dit coachingtraject.

• Op het forum van de website allesoverkanker.be 
krijgen patiënten online de kans om ervaringen en 
boodschappen uit te wisselen. Daarnaast namen 
we in 2017 samen met zorginstanties heel wat 
initiatieven om lotgenoten ook fysiek samen te 
brengen. Zo zijn er praatcafés, waar een des-
kundige een specifiek thema belicht. Achteraf is 
er ruimte voor vragen en lotgenotencontact. 
Onze koffiemomenten bieden de gelegenheid 
voor een informele babbel met lotgenoten met 
de ondersteuning van zorgvrijwilligers van Kom 
op tegen Kanker. 

• 749 mensen volgden in 2017 de workshop 
“Look good, feel better”: 114 vrouwen, 
10 jongeren en 9 mannen. Deelnemers krijgen 
uitleg over schoonheids- en verzorgings-
technieken die de nevenwerkingen van een 
kankerbehandeling kunnen maskeren. 
Er vonden in totaal 133 workshops plaats.

http://www.allesoverkanker.be
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Meldcampagne 
70+: ook 

70-plussers 
verdienen de 
beste zorg

Bijna een op de twee kankerpatiënten is 
minstens 70 jaar. Dat aantal zal de komende 
jaren alleen maar toenemen. De ouderdom 
maakt hen extra kwetsbaar. Een brede kijk 
op de situatie van oudere patiënten is dus van 
cruciaal belang, net als ze goed informeren. 
Daarom lanceerde Kom op tegen Kanker een 
oproep aan zeventigplussers om hun ervaringen 
te delen. 

Meer daarover in het luik Expertise.
 

Eigen zorginitiatieven:

Kankerlijn
De Kankerlijn registreerde in 2017 in totaal 2.805 
contacten, waarvan 2.563 spontane contacten 
die de Kankerlijn kreeg via telefoon, mail of web-
formulier. Dat is een stijging van meer dan 25 % 
ten opzichte van 2016. 

De Kankerlijn van Kom op tegen Kanker biedt 
een luisterend oor, geeft deskundig advies, 
informatie over juridische, medische, 
psychologische en sociale aspecten van 
kanker.

De Kankerlijn hoort ook graag waar mensen 
het moeilijk mee hebben. Op basis van de 
getuigenissen of ervaringen kunnen wij op-
komen voor uw belang en dat van andere 
kankerpatiënten. 

Meer daarover in het luik Expertise.
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Eigen zorginitiatieven:
kwetsbare groepen

Pief, Poef, Pasta! 
Kinderkamp 

in Western style
Cowboys op scooters, indianen met 
spaghettipijlen, een pastarodeo … 
De eerste week van juli 2017 wist men 
niet wat men zag in De Ceder in Deinze. 

76 kinderen tussen 6 en 17 jaar namen van 1 tot en 
met 7 juli 2017 deel aan het jaarlijkse kinderkamp, 
volledig in het thema van de spaghettiwestern. 
Opperhoofd Ruigi Ravioli werd bijgestaan door 
een team van monitoren, verpleegkundigen en 
assistent-oncologen, een webmaster en een 
coördinator om kinderen met kanker een weekje 
in de watten te leggen en voor even uit de 
ziekenhuissfeer te halen. 

Kom op tegen 
Kanker brengt 

jongeren bij elkaar 
Kom op tegen Kanker helpt jongeren met kanker 
om elkaar te ontmoeten en biedt steun tijdens 
een vakantieweek, op ontmoetingsdagen, via een 
buddywerking en een website.  

- Tijdens de ontmoetingsdagen en de vakantieweek 
gaat het vooral om ongedwongen lotgenoten-
contact met leeftijdsgenoten. Allerlei ontspannende 
activiteiten maakten dat ook in 2017 mogelijk: een 
lasershooting, een proevertjeswandeling, een rond-
rit met sportwagens, een bezoek aan het Vlaams 
Parlement en een middag vol winterse gezelligheid. 
De activiteiten kunnen rekenen op een gemiddelde 
opkomst van 25 deelnemers. 23 jongeren reisden in 
2017 mee tijdens de vakantieweek.

- In 2017 stonden 41 buddy’s klaar om vriendschap 
en steun te bieden aan jongeren na kanker. 

- De website kankercounteren.be werd in 2017 
verder uitgebouwd tot tot een plaats waar jongeren 
info, erkenning en herkenning vinden. In 2017 werd 
ook een aparte Facebookgroep voor jongeren
opgestart. 

Lees meer over het vakantiekamp 
van Kom op tegen Kanker op
vakantiekamp.be

http://www.kankercounteren.be
http://www.vakantiekamp.be
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Kom op tegen 
Kanker laat 
mensen met 
een migratie-

achtergrond niet 
in de kou

Heel wat mensen met een migratieachtergrond hebben 
moeite om informatie over hun gezondheid te krijgen, te 
begrijpen of toe te passen. Ook voor deze doelgroep nam 
Kom op tegen Kanker in 2017 verschillende initiatieven: 

- Op 28 en 29 april organiseerde Kom op tegen Kanker 
de studiedag ‘Diversiteit en gezondheidsvaardigheden’. 
Het lanceerde ook een oproep om projecten rond 
gezondheidsvaardigheden in te dienen, die de 
toegankelijkheid van de kankerzorg en de kanker-
preventie voor migranten en etnische minderheden 
helpen verbeteren. De presentaties kan je hier bekijken.

- Op de feestelijke viering (in november) van het twee-
jarig bestaan van INAK, de lotgenotengroep van 
Brusselse vrouwen getroffen door kanker, nam een 
70-tal vrouwen deel aan verschillende workshops. 

- ‘Je hoeft me niets te geven als je me maar 
begrijpt’. Onder deze naam ging op 25 november 
het symposium door ter gelegenheid van het 
tienjarig bestaan van de lotgenotengroep 
Marokkaanse vrouwen met kanker in Antwerpen. 
Verschillende Marokkaanse vrouwen met kanker 
getuigden er over hun zoektocht naar (h)erkenning.

- De interuniversitaire werkgroep ‘gezondheid en 
diversiteit’ werkt aan het curriculum van huisartsen 
en verpleegkundigen om het diverser te maken en 
er zo veel mogelijk interculturele competenties aan 
toe te voegen. 

- Tot slot ondersteunden vrijwilligers in 2017 zo’n 
250 patiënten en hun naasten met een migratie-
achtergrond in de ziekenhuizen en de thuissituatie 
in Brussel, Antwerpen, Lokeren, Leuven, Mechelen 
en Turnhout.  

http://www.komoptegenkanker.be/studiedag-diversiteit-en-gezondheidsvaardigheden
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Financiële steun: 

Het Kankerfonds 
Wie moet rondkomen met een zeer laag 
inkomen kan steun krijgen van Kom op tegen 
Kanker. Zo wil men vermijden dat de hoge 
kankerzorgkosten mensen onder de armoede-
grens doen belanden. In 2017 werd door Kom op 
tegen Kanker 617.140 euro uitgekeerd, gemiddeld 
1.088 euro per dossier. 

Eigen zorginitiatieven: 
naasten

Kom op tegen 
Kanker heeft ook 
aandacht voor de 
naasten, zoals …

… brussen

Ook de brussen, of broers en zussen, van kinderen 
met kanker hebben het vaak moeilijk met de ziekte 
van broer of zus. Tot vijf jaar na de diagnose kunnen 
zij vijf keer deelnemen aan activiteiten die Kom op 
tegen Kanker speciaal voor hen organiseert.

• Op zaterdag 15 april 2017 vond de Brussendag 
plaats in Fitopia in Edegem. Onder begeleiding van 
monitoren en psychologen namen 46 kinderen 
tussen 6 en 12 jaar deel aan deze dag, die volledig 
in het teken stond van ‘Fit en Hip’. 

• Feest, avontuur en sport waren dan weer de 
sleutelwoorden tijdens het Brussenweekend. 
Van 17 tot 19 november 2017 konden 39 broers en 
zussen in de Nekker in Mechelen schaatsen, 
fuiven, glazen beschilderen met nagellak, deel-
nemen aan een hip hop-workshop, ontsnappen 
uit een escape room en zoveel meer. 
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Voor de begeleiding kon Kom op tegen Kanker 
rekenen op de kinderkankercentra van Gent, 
Antwerpen en Leuven en een monitorenploeg 
van zes vrijwilligers.

… het hele gezin

Op de Gezinsdag op 13 mei 2017 trokken 54 gezinnen 
met een kankerpatiëntje tussen 0 en 6 jaar naar het 
Boudewijn Seapark in Brugge: met ‘dolfijntjes’ 
als thema, geen betere plek om een dag vol 
familieplezier te beleven.

Een kindergrimeur, een ballonplooier, een verhalen-
verteller en de dolfijnen zelf natuurlijk stonden paraat 
om de gezinnen een onvergetelijke dag te bezorgen. 
Als aandenken werden lichtgevende hangertjes uit-
gedeeld en konden de gezinnen samen op de foto 
met een dolfijn. Met 229 pannenkoeken als toetje 
werd het bovendien een smakelijk uitstapje.  

Vrijwilligers en verpleegkundigen van de vier grote 
kinderkankercentra van Vlaanderen stonden in 
voor de begeleiding. 

Op komoptegenkanker.be/verhaal/nadine 
vertelt vrijwilligster Nadine hoe zij die dag mee helpt.

http://www.komoptegenkanker.be/verhaal/nadine 
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Vlaanderen 
doet mee

Kom op tegen Kanker riep Vlamingen op om op 
19 oktober, de Dag tegen Kanker, expliciet hun 
medeleven en verbondenheid te tonen met 
kankerpatiënten en hun naasten. Een oproep 
die door heel Vlaanderen gevolgd werd: zo’n 250.000 
mensen droegen die dag een geel lintje.

• Honderden vrijwilligers in Vlaamse en Brusselse    
  ziekenhuizen speldden bezoekers een geel 
  lintje op. Personeelsleden van ziekenhuizen, 
  tal van gemeenten, woonzorgcentra en zorg-
  organisaties toonden zich die dag solidair en       
  droegen een geel lintje. 

• Net zoals de voorbije jaren spanden 
  ziekenhuizen, huisvandeMens en lokale 
  dienstencentra zich in om voor hun patiënten     
  en cliënten die dag deugddoende activiteiten te    
  organiseren. Er waren workshops rond stijladvies,  
  voeding, relaxatie, mindfulness, smoothies, 
  massages …

• Iedereen kon deelnemen aan een publieks-
  campagne in de week voorafgaand aan de Dag      
  tegen Kanker door een kaartje te sturen naar een    
  patiënt (wat bijna 8.400 mensen ook deden) of  
  door het gele lintje te delen via sociale media     
  (wat maar liefst 94.279 keer gebeurde).

• Ook tal van BV’s en prominenten droegen 
  opnieuw hun steentje bij. Heilig Hartziekenhuis Leuven
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Externe 
zorginitiatieven

Naast de eigen zorgprojecten steunt Kom op tegen 
Kanker ook heel wat externe zorginitiatieven. 
Die zijn te vinden in vier sectoren: de palliatieve sector, 
de lotgenotengroepen, de kinderoncologische initiatie-
ven en de vernieuwende zorgprojecten. 

Kom op tegen Kanker wil deze zorginitiatieven 
steunen en succesformules verder verspreiden 
zodat ze uiteindelijk de zorgverlening voor alle 
kankerpatiënten verbeteren.

‘Werken na kanker’ met 
de hulp van Rentree 

Een van de vernieuwende projecten dat kon 
rekenen op de steun van Kom op tegen Kanker 
was ‘Werken na kanker’. Want opnieuw aan het 
werk gaan na kanker, is geen evidentie. 

Veel (ex-)kankerpatiënten botsen op obstakels, 
vragen en twijfels. Sommigen verloren zelfs 
hun job vanwege hun ziekte. Met de steun 
van Kom op tegen Kanker biedt Rentree gratis 
ondersteuning wanneer (ex-)kankerpatiënten 
opnieuw aan het werk gaan of op zoek gaan 
naar een nieuwe job. De werkgever en het 
omringend netwerk worden actief betrokken 
bij het re-integratieproces. 

‘Werken na kanker’ was aanvankelijk een piloot-
project in West-Vlaanderen, maar wordt wegens 
groot succes nu in heel Vlaanderen aangeboden.

CHi organiseert vierde congres 
in de psychosociale oncologie 
Het Cédric Hèle instituut, een structurele part-
ner van Kom op tegen Kanker, organiseerde het 
vierde congres in de psychosociale oncologie, 
met als thema ‘Over lief en leef na kanker’. 

Onderzoekers en hulpverleners kregen er de 
kans om recent of lopend onderzoek bekend 
te maken, terwijl deelnemers er kennis en 
inspiratie opdeden over mogelijke gevolgen 
na een kankerbehandeling.



48 49

jaarverslag 2017 - Kanker verzachten

Steun aan 
psychosociaal 

onderzoek
Kom op tegen Kanker maakte in 2017 ruim 1,2 miljoen 
euro vrij voor psychosociaal onderzoek. Via dit soort 
research willen we een verschil maken in de zorg die 
aan kankerpatiënten geboden wordt. Zo dragen we 
bij aan het sociale en psychische welzijn van 
kankerpatiënten. 

Oncotolk schept klare taal

De culturele diversiteit in onze maatschappij neemt 
toe. Om ervoor te zorgen dat anderstalige kanker-
patiënten de juiste informatie krijgen, doen zorg-
verleners in ziekenhuizen steeds vaker een beroep op 
getrainde tolken. Vaak sluipen echter fouten in het 
vertaalproces of worden zaken over het hoofd gezien. 

De komende jaren willen onderzoekers in het 
project ‘Oncotolk’ de voornaamste vertaalfouten 
en oorzaken ervan opsporen. Op die manier wil 
men een trainingsprogramma ontwikkelen dat 
deze fouten helpt voorkomen, zodat elke patiënt 
kan genieten van een optimale zorgkwaliteit. 



expertise



Claudia

31 jaar
Patiënte oncofreezing

“Ik ben op een leeftijd gekomen 
waarop iedereen rondom mij 
kinderen begint te krijgen. Maar 
ik kreeg niet meer de ruimte en
tijd om alles op zijn beloop te
laten. Dankzij oncofreezing 
kreeg ik terug rust en hoef ik 
geen overhaaste beslissingen 
te nemen.”

Luister hier naar 
haar verhaal 

Lees meer over oncofreezing 
op p.63
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https://youtu.be/X6RqFWh9jjg
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Geen leven zonder zorgen

Kankeroverlevers leven na hun behandeling niet zonder 
zorgen. Zo getuigt ook Evi Devos bijna drie jaar nadat ze 
lymfeklierkanker kreeg.

“Nu mijn behandeling een jaar achter de rug is, moet ik 
meedraaien in een wereld die te snel draait voor mij. 
Ik ben weer deeltijds aan de slag als bediende, maar 
heb nog altijd erg veel last van vermoeidheid en 
wordt dagelijks geconfronteerd met enorm veel pijn. 
De enige raad die ik tot hiertoe van dokters en zorg-
verleners krijg, is dat ik geduld moet hebben.”

Behalve extreme vermoeidheid en pijn heeft Evi ook last 
van verdoofde vingers en voetzolen, een chemobrein en 
angsten sinds ze chemo- en radiotherapie gehad heeft.

“Die chemo is misschien na een tijd uit je lichaam, maar 
de schade die de therapie aangericht heeft, gaat nooit 
meer weg. Daar zouden oncologen meer oog voor 
moeten hebben.”

Geen zorgeloos 
leven voor 

kankeroverlevers
339.202 mensen in België overleefden de voorbije 
tien jaar kanker. Dat is op zich positief nieuws, maar 
die overlevers krijgen vaak wel af te rekenen met 
(langdurige) fysieke en psychosociale problemen. 
Om aandacht te vragen voor die gevolgen riep Kom op 
tegen Kanker in 2016 kankeroverlevers op hun positieve 
en negatieve ervaringen te delen. De organisatie wilde 
meer zicht krijgen op hun noden en problemen na de 
behandeling. Daarnaast wilde ze te weten komen of 
zorgverleners deze noden en problemen (h)erkennen en 
adequate hulp bieden. 

Aan die oproep werd massaal gevolg gegeven: in totaal 
werden 782 getuigenissen verzameld. In september 2017 
werden deze resultaten in een onderzoeksrapport over-
handigd aan ministers Maggie De Block en 
Jo Vandeurzen. 

Uit het rapport blijkt dat heel wat kankerpatiënten ook 
na hun behandeling blijven kampen met pijn, extreme 
vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen, 
incontinentie, seksuele problemen, angst en depressieve 
gevoelens. Hun leven opnieuw oppikken op professioneel 
vlak of binnen het gezin, gaat tot jaren na hun behande-
ling moeilijker dan verwacht. 

De behoefte aan informatie en begeleiding blijft groot. 
‘We vragen de ministers werk te maken van een betere 
nazorg voor kankeroverlevers om hun levenskwaliteit en 
re-integratie te verbeteren’, zegt Jean-Jacques Cassiman, 
voorzitter van Kom op tegen Kanker.
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Vergoeding voor een goed gesprek

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block gaf gunstig 
gevolg aan de oproep voor meer aandacht aan de na-
zorg voor kankeroverlevers. Voortaan worden specialisten 
vergoed om eens per jaar een half uur de angsten en de 
moeilijkheden na kanker met de patiënten te bespreken. 
Daarvoor trekt ze jaarlijks twee miljoen euro uit. Deze ver-
goeding is een zeer belangrijke stap. Kom op tegen Kanker 
hoopt dat de specialisten het nu ook effectief doen. 

Bovendien pleiten we ervoor dat élke kankerpatiënt 
recht heeft op zo’n uitgebreide consultatie, want iedere 
behandeling heeft eigen neveneffecten die een impact 
kunnen hebben op de levenskwaliteit. Voorlopig worden 
enkel de gesprekken met patiënten die een chirurgische 
ingreep ondergingen, vergoed.

Wel controle op gezondheid, 
niet op levenskwaliteit

Uit de getuigenissen blijkt dat artsen op lange termijn 
wel controleren of de kanker al dan niet terugkomt, maar 
zelden wordt gepeild naar de levenskwaliteit. Ook van 
een systematische opvolging van eventuele psycho-
sociale problemen na de behandeling, zoals angst of 
depressie, is momenteel zelden sprake. Nochtans komen 
ze frequent voor en weten kankeroverlevers niet goed 
waar ze met zulke problemen terechtkunnen, zo blijkt uit 
het onderzoeksrapport. Daarnaast verloopt de overgang 
van de ziekenhuiszorg naar de thuiszorg allesbehalve 
naadloos. 40 % van de getuigen moest zelf uitzoeken bij 
welke zorgverlener ze terechtkonden. Het nazorgaanbod 
in de thuiszorg zou dus beter bekendgemaakt moeten 
worden en met de patiënten worden besproken.

Kom op tegen Kanker zal het komende jaar in samen-
spraak met kankeroverlevers, zorgverleners en andere 
experts een aantal concrete aanbevelingen uitwerken 
om de re-integratie en de levenskwaliteit van kanker-
patiënten na hun behandeling te verbeteren.

Betaalbare borst-
reconstructies met 

eigen weefsel 
zijn niet langer 

toekomstmuziek
In België ondergaan elk jaar zo’n 1.500 vrouwen een 
borstreconstructie met eigen weefsel. Voor velen 
betekent dit een financiële aderlating. Uit onderzoek van 
Kom op tegen Kanker uit 2014 bij 612 vrouwen bleek dat 
één op de vijf respondenten die een borstreconstructie 
met eigen weefsel ondergaan, te maken krijgt met finan-
ciële problemen. Voor één borst betalen ze gemiddeld 
2.500 euro, voor twee borsten 4.000 euro. Kom op tegen 
Kanker verzamelde de getuigenissen van deze vrouwen 
en zette zo druk op de politieke ketel. 

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block ondernam 
actie: ze sloot een akkoord dat artsenhonoraria her-
waardeert, meer kwaliteit garandeert en de supplemen-
ten beperkt. Vooral dat laatste was zeer belangrijk voor 
borstreconstructies. Kom op tegen Kanker spoorde vanaf 
oktober 2017 de ziekenhuizen aan om het akkoord te 
ondertekenen en zo in de nieuwe regeling te stappen. 
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Ondertussen hebben alle Vlaamse ziekenhuizen 
met een borstkliniek dat ook gedaan. Een borst 
laten reconstrueren is niet langer een luxe, 
maar een wezenlijk deel van de behandeling en 
de genezing. Een resultaat waar Kom op tegen 
Kanker heel blij mee is. 

“Hoewel in januari 2014 al borstkanker bij mij werd 
vastgesteld, staat mijn reconstructie deze zomer 
pas gepland’, vertelt Erica. ‘Vooral om financiële 
redenen: als je een gezin met drie jonge kinderen 

hebt, liggen je prioriteiten elders. Een borst-
reconstructie met eigen weefsel laat je bovendien 
niet zomaar doen. Verschillende operaties volgen 
elkaar op waardoor ik een tijdje niet kan werken.

Ik zou op de ziekenkas terugvallen en dat is 
financieel niet evident. Die nieuwe regeling is 

dus een heel mooie tegemoetkoming.”

Als het over 
zorg gaat, 
is leeftijd 
van geen tel
Bijna een op de twee kankerpatiënten is 70 jaar 
of ouder. Hun leeftijd maakt hen extra kwets-
baar: zeventigplussers hebben minder mensen 
om zich heen, ze begrijpen de arts soms wat 
moeilijker of combineren meerdere kwalen. 
Kom op tegen Kanker riep daarom zeventig-
plussers met kanker en hun naasten op om 
hun ervaringen met de kankerbehandeling 
en -zorg te delen. Dit kon telefonisch of via 
een website. Het onderzoeksrapport komt
er in 2018. 

Via de meldcampagne konden ouderen ons 
laten weten waar het goed zit met de zorg 
en waar het nog beter kan. Op basis daarvan 
stelt Kom op tegen Kanker een actieplan met 
verbetervoorstellen op. Dat actieplan bepleiten 
we daarna bij de overheid en zorgverstrekkers. 
Want ook ouderen met kanker verdienen de 
beste zorg.
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Bijna een op de twee 
kankerpatiënten 70+

Kanker treft vooral ouderen. 45 % van de 
mensen die de diagnose krijgt, is 70 jaar 
of ouder. Door de vergrijzing zal het aantal 
ouderen met kanker de volgende jaren nog 
toenemen. Die toename is een uitdaging voor 
de kankerzorg. 

De behandeling van ouderen met kanker is 
complex. Vaak zijn er ook nog andere aan-
doeningen of problemen. Het sociaal netwerk 
is vaak kleiner, terwijl ouderen net meer aan-
gewezen zijn op hulp. De partner is er niet meer 
of is zelf hulpbehoevend. Voor de kinderen ligt 
de zorg niet altijd voor de hand, omdat ze nog 
werken of voor hun eigen kinderen moeten 
zorgen. Bij ouderen is er een grotere kans 
dat ze informatie over hun aandoening en de 
behandeling moeilijker begrijpen, omwille van 
slecht gehoor of zicht, of lagere gezondheids-
vaardigheden. Zorgverstrekkers moeten nagaan 
of de patiënt alles goed begrepen heeft en, 
indien nodig, meer tijd vrijmaken om alles uit 
te leggen. Zo niet, bestaat het risico dat de 
beslissingen over de behandeling en de zorg 
niet overeenkomen met de wens van de 
patiënt.

Een brede kijk op de situatie van oudere 
patiënten is van cruciaal belang, net als ze 
goed informeren. We moeten vermijden dat 
ouderen worden overbehandeld of onder-
behandeld. Zo getuigt ook mantelzorger 
Sanne. Bij haar mama Rosa (78 jaar) werd 
begin dit jaar darmkanker vastgesteld. 
Ze besliste zonder informatie of overleg om 
zich niet te laten behandelen: 

“Mama ontweek de ernst van de diagnose. Het zou 
wel liggen aan dat ander merk van lasagne dat ze 

had gegeten. Ze was ook vooringenomen. 
Een oudere broer van haar belandde na een darm-
infarct in een woonzorgcentrum. Dat wou mama 

niet”, vertelt Sanne. “Mijn zus en ik hebben 
aangeklopt bij verschillende medische experten 

en kregen zo zicht op het hele plaatje. We hebben 
haar toen alles rustig uitgelegd, met respect voor 

haar beslissing: de voor- en nadelen van een opera-
tie, de gevolgen van haar keuze, de hulp waarop ze 

nadien kan terugvallen…” 

“Twee weken later heeft ze zich laten opereren. 
Alles gaat nu heel goed met haar. Ze is nog wat 

moe, maar gaat al opnieuw kaarten. De informatie 
en begeleiding waren voor mama cruciaal om zelf 
een beslissing te kunnen nemen. We zijn iedereen 

daar ongelooflijk dankbaar voor.”
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Betere terug-
betaling van 

tandzorg
In maart 2017 publiceerde Kom op tegen Kanker een 
onderzoeksrapport over de hoge kosten bij kanker. 
Daaruit bleek onder meer dat kankerpatiënten vaak 
torenhoge kosten voor tandzorg moeten ophoesten 
na hun kankerbehandeling. De daarop volgende be-
leidsvoorstellen van Kom op tegen Kanker werden 
gehoord: minister Maggie De Block besliste in mei 
om 3 miljoen euro uit te trekken voor een betere 
terugbetaling van tandzorg voor kankerpatiënten.

Kom op tegen Kanker is erg tevreden met deze 
beslissing. Chirurgie bij hoofd-halstumoren, 
radiotherapie in het hoofd-halsgebied en 
medicatie kunnen tanden doen verliezen of 
ernstig beschadigen. Implantaten om het gebit en 
de kauwfunctie te herstellen wanneer een losse 
prothese niet mogelijk is, kunnen erg duur zijn en 
tot nu waren de terugbetalingsvoorwaarden erg 
streng. Daar komt dus gelukkig verandering in! 

Koens behandeling voor kanker tast zijn tanden 
en tandvlees aan. Wanneer hij later ook een tong-
tumor krijgt, moeten alle tanden weg. Er rest hem 
maar één keuze: een volledig gebit met implanta-
ten. Maar dat kost 15.000 euro, en dat moeten Koen 
en Mieke zelf betalen. Lees hun verhaal in editie 75 
van ons magazine Leven of online. 

Oncofreezing 
terugbetaald: 

kinderwens na 
kanker in 
vervulling

De behandeling van kanker kan negatieve 
bijwerkingen hebben op de vruchtbaarheid van 
de patiënt. Dankzij ‘oncofreezing’ mogen deze 
patiënten de hoop blijven koesteren om na hun 
genezing alsnog een gezin te stichten op basis 
van hun eigen genetisch materiaal.

Bij ‘oncofreezing’ worden eicellen, spermatozoïden, 
eierstokweefsel of testiculair weefsel van bepaalde 
patiënten ingevroren. De kost van deze techniek 
kan al snel oplopen tot een paar duizend euro’s. 
Kom op tegen Kanker vond het onaanvaardbaar 
dat sommigen hun kinderwens moeten laten varen, 
omdat ze het allemaal niet konden betalen en 
voerde de druk op. 

Op initiatief van Maggie De Block, minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft het 
Verzekeringscomité van het Riziv groen licht 
gegeven voor de terugbetaling van ‘oncofreezing’. 
Hiervoor wordt vier miljoen euro op jaarbasis 
uitgetrokken.

http://allesoverkanker.be/koen-en-mieke-over-de-hoge-prijs-van-tandzorg-na-kanker
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Duizenden 
gezichten 

en verhalen
Omdat de initiatieven even divers zijn als de mensen 
erachter, lanceerde Kom op tegen Kanker de campagne 
‘Wat doet Kom op tegen Kanker?’. Een spot op tv en 52 
verhalen op de website maken duidelijk wie zich op 
welke manier zoal inzet voor Kom op tegen Kanker. 
Van koekjes bakken tot wetenschappelijk onderzoek, 
ieders inzet is even divers als waardevol. Eén van de 
verhalen die je in de tv-spot ziet, is dat van Tine. 
Zij is één van de duizenden mensen die zich inzet. 
Zij bestrijdt kanker door aan onderzoek te doen.

“Het is altijd een passie van mij geweest om vraag-
stukken op te lossen. Als kind al. En ik was onder-

zoekend. Vaak wist ik niet exact wat ik wou 
onderzoeken, dat veranderde ook elke week, 

maar ik had veel ambities, nog steeds.”

“Als jong meisje ging ik experimenteren met 
dingen in de tuin, bloembollen kruisen enz. en mijn 
bevindingen hield ik dan bij in een echt laboschrift. 
Ook tijdens de lessen biologie was ik zo geboeid 

door de wondere wereld van planten en dieren tot 
ik plots besefte: het menselijk lichaam is eigenlijk 

het meest complexe en interessante dat er 
bestaat.”

“Daarom ben ik biomedische wetenschappen gaan 
studeren. En toen ik daar de eerste keer les kreeg 

over kanker en ontdekte hoe die ziekte werkte, 
waarom sommige cellen plots spontaan een muta-

tie ondergingen of ongecontroleerd begonnen te 
delen én vooral dat we eigenlijk nog altijd niet goed 

weten waarom dat gebeurt, wist ik het zeker: 
ik wou kankeronderzoek doen.”

komoptegenkanker.be/content/verhalen-pop

“Mijn doctoraatsstudie gaat over een heel zeld-
zaam, erg agressief type baarmoederkanker. 
Da’s nu 6 jaar geleden en volgend jaar is mijn 

doctoraat afgerond. Ik heb net het nieuws 
gekregen dat mijn paper zal verschijnen in een 
toonaangevend internationaal vakblad, zalig!”

Tine • Onderzoekster

 “En voilà, dat is wat ik nu doe bij Dr. Amant, 
wiens onderzoek over kankers tijdens de zwanger-

schap gaat en mee gefinancierd wordt door 
Kom op tegen Kanker.”

http://www.komoptegenkanker.be/content/verhalen-pop
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Toekomstplan 
2017-2021 

on the road
Nu het eerste Vijfjarenplan succesvol is gerealiseerd, is 
het tijd voor een nieuw strategisch plan, ‘Het Toekomst-
plan 2017-2021’. Dit nieuwe strategische plan komt tege-
moet aan de uitdagingen en de nieuwe ontwikkelingen 
in de strijd tegen kanker. Dankzij dit tweede Vijfjarenplan 
blijft Kom op tegen Kanker de voortrekker in de strijd 
tegen kanker. 

Om deze strijd kracht bij te zetten, doorkruisten we 
Vlaanderen met de voorstelling van het Toekomstplan. 
In de roadshows in Hasselt, Leuven, Gent, Kortrijk en 
Antwerpen werd uit de doeken gedaan hoe we op 
de uitdagingen van de toekomst zullen inspelen.   
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Het digitale 
antwoord 

op je vragen
Wie op zoek is naar specifieke informatie over 

kanker kan terecht op de verschillende websites 
van Kom op tegen Kanker.

Wie zoekt, die vindt … op Komoptegenkanker.be

Op onze website Komoptegenkanker.be vind je een brede 
waaier aan informatie. Het is vaak de eerste plaats waar 
mensen terechtkomen op hun digitale zoektocht naar 
een antwoord op hun vraag. Je vindt er alle informatie 
over acties, ontwikkelingen in kankeronderzoek, zorg-
projecten, manieren waarop je kan helpen en zo veel 
meer. Zet je zelf een actie op poten? Op onze website 
kan je ze ook registreren.  

Allesoverkanker.be, meer dan alleen een site 
over kankerinformatie 

Op Allesoverkanker.be kan je terecht voor correcte, 
betrouwbare informatie gecheckt door specialisten. 
Daarnaast krijg je er ook antwoord als je met vragen 
zit over kanker, types kanker en leven met kanker. 
We pakken het zeer concreet en praktisch aan en 
vertellen waar kankerpatiënten terecht kunnen om 
contact te leggen met lotgenoten, deel te nemen 
aan activiteiten, enzovoort. Ook ziekenhuizen en 
lotgenotengroepen bouwen mee aan deze website. 
De kalender die je hier vindt, geeft een overzicht van 
alle activiteiten georganiseerd door verschillende 
groepen. Tot slot vormen ook verhalen van (bekende en 
onbekende) patiënten een belangrijk onderdeel van de 
website. 

Bijzonder is dat alles ‘op maat’ gemaakt is: wie 
informatie over borstkanker opzoekt, krijgt meteen 
ook de agenda-items, verhalen en lotgenoten-
groepen te zien die specifiek over borstkanker 
gaan. 

Dat deze aanpak werkt, bewijzen de gemiddeld 
bijna 1000 surfers die dagelijks de site bezoeken, 
een aantal dat week na week blijft groeien. 

Kankercounteren.be: niet enkel voor jongeren 
met kanker

Kanker bij jongeren is eerder uitzonderlijk. Terwijl 
hun leeftijdsgenoten hun vleugels uitslaan, worden 
zij opnieuw afhankelijk van hun omgeving. Om die 
frustratie te kanaliseren lanceerde Kom op tegen 
Kanker de website kankercounteren.be. De site is 
voornamelijk een verzameling van getuigenissen 
van jongeren die ondanks hun ziekte ook kracht 
vonden. Zo zijn ook de verhalen van de twaalf 
jongvolwassenen waarop de Eén-reeks ‘Gevoel voor 
tumor’ is gebaseerd, terug te vinden op de site. 

Over absurde situaties in het ziekenhuis vertelt 
Ibe (23) het volgende: 

“Na mijn operatie werd ik wakker om een uur of 
tien. Plots komt mijn dokter langs, met een hele 
bende. Met drie, vier, vijf man staan ze aan mijn 

bed. Ze pakken hun dingetje. Ibe Horatschek. 
Dit, dit, dit. Dat en dat en dat is er gebeurd. 

Die vragen zelfs niet aan mij hoe het is en of ik het 
niet erg vind dat ze aan studenten, of weet ik veel 
wie die mensen waren… Nee. Ik was als een box 

die ze overlopen, een stukje materiaal.”

De site biedt ook de mogelijkheid om zelf ervaring-
en te delen of om leeftijdsgenoten te ontmoeten 
via Facebook, op ontmoetingsdagen, tijdens 
vakantieweken of via buddy’s. 

Met meer dan 10.000 bezoekers vorig jaar, blijft 
de site een populair gegeven. 

http://www.komoptegenkanker.be
http://www.allesoverkanker.be
http://www.kankercounteren.be
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51 jaar
Fietste de 1000 km voor 
Kom op tegen Kanker

“Op de fiets zelf worden er 
verhalen verteld over ‘waarom doe 
je het? Wat is er bij u gebeurd? 
Is er iemand dichtbij overleden 
of is uw partner getroffen door 
de ziekte?’ Dàt is wat in het peloton 
leeft, die samenhorigheid van 
waarom doe je het.” 

Luister hier naar 
zijn verhaal

https://youtu.be/cVJ6X_xNrEk
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Giften en 
acties: 

Belangrijke 
inkomstenbronnen

1. GIFTEN

In 2017 konden mensen een gift storten ter 
gelegenheid van een mailing. Daarnaast 
konden ze een team van de 1000 km of een 
loper van Loop naar de Maan ondersteunen 
met een gift. 

Nieuwe gift-formule: 
Vriend van Kom op 

tegen Kanker 
Anne Goovaerts, HR-directeur van technolo-
giefederatie Agoria, werd de eerste ‘Vriend van 
Kom op tegen Kanker’. Via deze nieuwe formule 
kunnen medewerkers van bedrijven maande-
lijks een bedrag - van minstens 250 euro - als 
gift storten. 

In ruil ontvangen ze een e-mailhandtekening 
en een aandenken dat ze in hun bedrijf kunnen 
plaatsen. 

“Ik ben trots dat ik als eerste partner kan 
meehelpen aan dit project en ik zal dit 

initiatief ook bij de medewerkers van Agoria’s 
lidbedrijven promoten.”

Agoria werkt al langer samen met Kom op 
tegen Kanker. Zo organiseren ze sessies rond 
kanker op de werkvloer waar wordt besproken 
hoe werkgevers en hun werknemers kunnen 
omgaan met collega’s die worden getroffen 
door deze ziekte. Ook nemen medewerkers deel 
aan verschillende acties, zoals de 1000 km voor 
Kom op tegen Kanker.

Meer informatie vind je op
komoptegenkanker.be/bedrijven.

http://www.komoptegenkanker.be/bedrijven
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 € 4.085.000

De 1000 km voor 
Kom op tegen Kanker: 

teams, namen en 
verhalen

Elk jaar opnieuw is de 1000 km voor Kom op 
tegen Kanker een groot succes én een mobili-
seringsactie die ontzettend in het oog springt. 
Een jaar lang zetten honderden teams acties 
op om 5.000 euro startgeld bij elkaar te krij-
gen. Tijdens het hemelvaartweekeinde van 2017 
stonden 817 teams paraat en fietsten ze vier 
dagen lang samen 1000 km onder een 
stralende zon.

Van fietser tot vrijwilliger, van mobiele sein-
gever tot supporter: iedereen die zich inzet voor 
de 1000 km heeft een reden om dat te doen. 
Die reden heeft een gezicht. En een naam. 

Tijdens de 1000 km gaan we op zoek naar die 
namen én de verhalen erachter. Dat doen we 
via buttons die speciaal voor de 1000 km zijn 
ontworpen. 

2. ACTIES

Kom op tegen Kanker organiseert zelf acties 
om geld in te zamelen. In 2017 waren dat de 
1000 km, het Plantjesweekend en Loop naar de 
Maan. Daarnaast zijn er uiteraard ook de vele 
spontane acties van actievoerders: een eet-
festijn, verkoop, carwash …

In 2017 waren er vijf ontwerpen van cartoonis-
ten, gebaseerd op het bloemetje van Kom op 
tegen Kanker. Naast die van Jonas Geirnaert, 
Zaza en Ilah lanceerden we ook buttons van de 
alom bekende Planet Prudence en Eva Mouton. 
Bij het aanmaken van de button wordt telkens 
gevraagd wat het verhaal is achter de naam op 
de button. Die verhalen worden geprojecteerd 
op grote schermen in de middagsteden en op 
de Grote Markt van Mechelen.

In 2017 zorgden de strijdvaardige teams samen 
voor het fantastische bedrag van 4.085.000 
euro. De acht edities samen brachten in totaal 
16.724.000 euro op. De opbrengst gaat naar 
klinisch kankeronderzoek waar de overheid of 
de farma-industrie geen oog voor heeft. 
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Het Plantjesweekend 
breekt record: 325.420 

verkochte azalea’s!

In september 2017 verkocht Kom op tegen Kanker 
tijdens de 23ste editie van het Plantjesweekend 
325.420 azalea’s. Dat zijn er 34.960 of 12 % meer 
dan in 2016. 

In 2017 werd voor het eerst de kaap van 300.000 
plantjes overschreden. Je kon de duizenden vrij-
willigers van in totaal 324 comités tijdens het 
Plantjesweekend terugvinden aan winkels, op 
markten of in bedrijven. Onder hen ook BV’s Tine 
Priem, Jeroen Lenaerts, Marleen Merckx, Annemie 
Struyf en Goedele Wachters.

Met deze actie, ten voordele 
van verschillende steun- en 
zorginitiatieven voor kanker-
patiënten, werd 2.277.940 euro 
ingezameld. 

 € 2.277.940
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Slotevent Loop 
naar de Maan

Op het domein van de Volkssterrenwacht Beisbroek 
in Brugge werd de tweede editie van Loop naar de 
Maan in oktober 2017 feestelijk afgesloten. 1855 
lopers liepen samen maar liefst 394.207 km en 
konden zo ruimschoots een tweede virtuele vlag 
op de maan planten. Samen verzamelden de lopers 
308.496 euro. 

Het einde van Loop naar de Maan was meteen ook 
de geboorte van een nieuwe sportieve actie: de 
100km-run voor Kom op tegen Kanker. De 100km-run 
is bedoeld voor teams van vier lopers, maar is geen 
estafette. De vier lopers leggen samen 100 km af: 
40 + 30 + 20 + 10 km = 100 km. Elke loper van het 
team neemt één afstand op zich. De 40km-loper 
begint en elke 10 kilometer komt er een loper bij, 
zodat ze samen over de meet komen. De 100km-run 
voor Kom op tegen Kanker is een loopevenement 
waar vooral teamgeest en samenwerking de 
doorslag geven.

De eerste 100km-run vond plaats op 18 maart 2018 
op de terreinen van Universiteit Antwerpen en in 2019 
staat al een tweede editie gepland.

Finishfoto 100km-run (2018)

Actie Loop naar de Maan

 € 308.496
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Iedereen tegen Kanker: 
heel Vlaanderen 

zamelt in!
Onder het motto ‘Iedereen tegen Kanker’ riepen Eén 
en Kom op tegen Kanker iedereen in Vlaanderen op-
nieuw op om inzamelacties op touw te zetten. 
Maarten Vangramberen, Marleen Merckx en Frank 
Deboosere waren de gezichten van de campagne. 

In april doorkruisten Frank en heel wat BV’s heel 
Vlaanderen. Met een selfiestick op zak gingen ze 
op zoek naar originele en verrassende acties die 
ze op leuke selfies vastlegden.

De meest succesvolle actie was ‘De Rospot tegen 
Kanker’ met Marleen Merckx als gezicht. ‘Al die rosse 
centjes wegen toch altijd zo veel in de portemonnee. 
Als alle mensen die nu eens in een Rospotje zouden 
steken, kan dat veel geld opbrengen voor Iedereen 
tegen Kanker. Briefjes zijn uiteraard ook welkom!’, was 
de boodschap van Marleen.

Je kon een gratis Rospot-sticker halen bij KBC, Colruyt 
of Okay. Die sticker kleefde je op een bokaal, pot of 
blik en daarna kon je die vullen met rosse munten. 
De Rospotten werden opnieuw binnengebracht in 
een kantoor van KBC Bank en Verzekeringen en dan 
was het centjes tellen geblazen!  

Tijdens de hartverwarmende slotshow op Eén 
werd de mooie opbrengst van 3.352.253 euro 
bekendgemaakt.

De Warmste Week
Van 18-24 december 2017 organiseerde Studio 
Brussel opnieuw de Warmste Week, een week 
waarin Vlaanderen zich inzet voor verschillende 
goede doelen. Over heel Vlaanderen werden acties 
georganiseerd, onder andere voor Kom op tegen 
Kanker. De Britse rockband Royal Blood koos Kom 
op tegen Kanker uit als goed doel voor hun benefiet-
concert in The Flame. Hun optreden bracht 20.000 
euro op.

Ook muziekgroep Jacle Bow trad in het kader van 
‘Koers for Life’ op ten voordele van Kom op tegen 
Kanker. ‘Koers for Life’ vond plaats op 22 december 
en bracht de wielerwereld en de muziekwereld op 
harmonieuze wijze samen: 10 profrenners trapten op 
rollen de elektriciteit samen die nodig was voor het 
concert. Heel wat Belgische topartiesten speelden er 
– op milieuvriendelijke wijze – de pannen van het dak. 
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Inkomsten in miljoen euro

2014

23,1

29,6
24,9

31,2

2015
2016

2017

Start van het 
ambitieuze Vijfjarenplan 
(2017-2021) 

Inkomsten

In 2017 bedroegen de totale inkomsten 
31,2 miljoen euro. Dat is een absoluut record. 
Die inkomsten lieten de organisatie toe om 
sterk in te zetten in de strijd tegen kanker, zo-
wel met bestaande als met nieuwe initiatieven.
In het verleden volgden een campagnejaar en 
een daljaar elkaar op. Vanaf 2018 zal dat onder-
scheid niet meer bestaan. 

Tijdens een campagnejaar was er traditie-
getrouw een grote campagnemailing, 
gekoppeld aan een campagne samen met 
de VRT, inclusief een liveshow. De inkomsten in 
een campagnejaar lagen dan ook altijd hoger 
dan in een daljaar. Omdat 2017 een campagne-
jaar was, vergelijken we de inkomsten best met 
het vorige campagnejaar 2015: we zien een 
mooie stijging van 1,4 miljoen euro.

De inkomsten komen uit drie belangrijke 
bronnen: giften, acties en legaten.

 Giften en acties

Samen zorgen giften en acties voor meer dan 
de helft van de inkomsten.

Giften

Diverse

Legaten

Acties

11

7

9,7

3,5

Aandeel per bron voor 2017 
in miljoen euro en  %

11,22 %

31,09 %

22,44 %

35,25 %
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• De giften bedroegen 11 miljoen euro in 2017, 
wat goed is voor 35,25 % van de totale 
inkomsten. Het gaat om giften naar aanleiding 
van een actie van Kom op tegen Kanker of van 
lokale actievoerders. Daarnaast zijn er de giften 
naar aanleiding van periodieke mailings. 
Bovendien was er in 2017 een campagnemailing, 
wat tot extra giften leidt.

• Alle acties samen zijn goed voor 7 miljoen euro      
  of 22,44 % van de totale inkomsten. 

- Het gaat hier enerzijds om acties van lokale 
  actievoerders, zoals eetfestijnen, veilingen,      
  sportieve evenementen, optredens, enz.  

- Anderzijds zijn er de acties van Kom op tegen  
  Kanker zelf. De belangrijkste in 2017 waren 
  de 1000 km voor Kom op tegen Kanker, het 
  Plantjesweekend en het loopevent Loop naar 
  de Maan.

- De 1000 km: 817 teams kwamen aan de start van 
  deze 8ste editie. Het inschrijvingsgeld bedroeg 5.000     
  euro, net zoals bij de vorige edities.  

- Het Plantjesweekend: 341 comités stonden in              
  voor de verkoop van maar liefst 325.420 azalea-
  plantjes. In 2016 waren er dat 290.460.

- Loop naar de Maan: 1.855 lopers liepen 
  samen 394.207 km.

10,2
12,1

9,9 9,7

2014

LegatenGiftenActies

2015 2016 2017

6,5 6,2 5,7
7

4

9,5
8

11

in miljoen euro

 Legaten

Het absolute bedrag van de legaten in 2017 
(9,7 miljoen euro) bleef stabiel in vergelijking 
met 2016 (9,9 miljoen euro). Het aandeel van de 
legaten in de totale inkomsten is wel gedaald 
van 40 % naar 31,09 %. De procentuele daling 
is het gevolg van een stijging van de andere 
inkomsten.

 Diverse inkomsten

Ten slotte zijn er de diverse inkomsten die 
onder andere uit financiële opbrengsten 
bestaan.

ActiesGiften & Acties 2017 Giften Totaal

2.378

2.167

1.362

417

70

32

128

2.609

1000 km

Plantjesweekend

Plaatselijke acties

Warmste week

Lopen

100 km

Sponsoring bedrijven

Periodieke mailings

Iedereen tegen Kanker

2.270

1

381

245

174

5.294

443

4.648

2.168

1 .743

41 7

315

206

128

5.294

3.052

17.971

in duizend euro
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Psychosociale zorg 1  1 .  226. 61  1
Onderzoek 15.  360. 102
Beleidsbeïnvloeding 906. 740
Informatie 2.  631 .  739
Preventie 63 5.  21  1 

Fondsenwerving 5.  469.  197
Totaal 36. 229. 600

Uitgaven en 
bestedingen

De uitgaven en bestedingen in 2017 bedroegen 
36,2 miljoen euro. Dit is een lichte stijging 
tegenover 2016 waarin 34,8 miljoen euro 
werd gespendeerd.

In vergelijking met 2016 daalde het aandeel van 
de uitgaven voor onderzoek van 56 % naar 42 %. 
Voor het domein psychosociale zorg daaren-
tegen steeg het aandeel van 23 % naar 31 %. 

Uitgaven 2017 na allocatie van algemene kosten 

in euro

Psychosociale zorg

Onderzoek

Beleidsbeïnvloeding

Informatie

Preventie

Fondsenwerving

15,10 %

1,75 %

 7,26 %

 2,50 %

 42,40 %

30,99 %

 1. Onderzoek

Traditiegetrouw besteedt Kom op tegen Kanker een 
groot deel van de inkomsten aan biomedisch en 
psychosociaal onderzoek. In 2017 bedroeg de finan-
ciële steun 15,4 miljoen euro, inclusief algemene 
kosten. Vergelijken we met de vorige jaren, dan zien 
we dat in 2015 de steun lager lag, namelijk 13,7 mil-
joen euro. In 2016 steeg dat bedrag tot 19,5 miljoen 
euro, maar in dat jaar kreeg het biomedisch onder-
zoek een uitzonderlijk forse financiële duw in de rug. 
    
  2. Psychosociale zorg 

De bestedingen voor psychosociale zorg zijn 
gestegen: van 7,9 miljoen euro in 2016 naar 
11,2 miljoen euro in 2017. 

- Kom op tegen Kanker zet eigen zorgprojecten    
  op poten, zoals de regionale dienstverlening,   
  de zorgvrijwilligers, de hulplijnen, de kinder-
  werking enz. 

- Daarnaast steunt het ook externe zorgprojecten:     
  de kinderoncologie, de zorgorganisaties, 
  de palliatieve zorg, de vernieuwende projecten 
  en de lotgenoten. 

- In 2016 werd 3,7 miljoen euro besteed aan eigen zorg-
  projecten. In 2017 was dat in totaal 4,5 miljoen euro.

- Er werd extra ingezet op de ondersteuning van 
  externe zorgprojecten: van 3,9 miljoen euro in 2016         
  steeg het naar 6,7 miljoen euro in 2017.

 

Interne zorgprojecten
€ 4.531.390

Externe zorgprojecten
€ 6.695.221



92 93

jaarverslag 2017 - Financieel verslag

Interne zorgprojecten 2017

Externe zorgprojecten 2017

Ziekenhuiswerking

Hulplijnen/Meldpunt

Patiëntenmagazine Leven

Vrijwilligerssschool

Regionale dienstverlening 

Werking kwetsbare groepen 
Kinderwerking

Sensibilisering reguliere sector

Lotgenotenwerking

Kankerfonds

Patiëntenfolder
Projectwerking

 15,02 %

15,66 %

4,04 %

3,72 %

8,56 %

6,31 %5,21 %

1,23 %

29,05 %

3,85 %

2,49 %
4,85 %

Palliatieve sector

KinderoncologieZorgorganisaties

Lotgenoten

Vernieuwende zorgprojecten 28,84 %

4,23 %

16,74 % 13,94 %

36,25 %

 3. Fondsenwerving 

De uitgaven voor de fondsenwerving stegen 
van 4,5 miljoen euro naar 5,5 miljoen euro. 
In 2017 werd onder andere een nieuwe actie 
opgezet, de 100km-run, wat altijd veel een-
malige kosten met zich meebrengt. Er was 
in 2017 ook de grote campagnemailing die 
de inkomsten deed stijgen.



94 95

jaarverslag 2017 - Financieel verslag

Resultaat
Net als in 2016 maakte Kom op tegen Kanker in 
2017 meer middelen vrij dan er inkomsten waren. 
Dat was een bewuste keuze en past in het 
financieel beleid van Kom op tegen Kanker 
waarbij geopteerd wordt voor een snellere 
bestedingscyclus en het behoud van een 
minimale reserve, nodig om langetermijn-
engagementen na te komen. 

INKOMSTEN

Beknopte resultatenberekening 2017

UITGAVEN

in miljoen euro

De meeruitgaven voor bestaande en nieuwe 
initiatieven zijn vastgelegd in het Vijfjarenplan 
(2017-2021) met meetbare doelstellingen. 
Zo kan regelmatig gecontroleerd worden of 
de organisatie nog op koers zit. 

Giften                                 1 1 ,0   
Legaten 9 , 7
Acties                                  7 , 0
Diverse inkomsten 3 , 5

31  ,2
Psychosociale zorg -1  1 ,2
Onderzoek -15 ,4
Beleidsbeïnvloeding -0,9
Informatie -2,6
Preventie -0,6
Fondsenwerving -5,5

-36,2
Netto resultaat -5

    

74,8

31/12/17 inclusief tijdelijke

Personeelsbestand

Op het einde van 2017 bedroeg het personeels-
bestand 74,8 VTE’s (voltijds equivalenten). 
Dat aantal omvat zowel vaste als tijdelijke 
medewerkers. Eind 2016 waren dat er 65,5. 
De organisatie werd in 2017 dus versterkt 
met 9,3 VTE’s, om zo de ambitieuze 
plannen van Kom op tegen Kanker 
daadwerkelijk te verwezenlijken.  

Beknopte balans 31 december 2017

Vaste activa Eigen vermogen
Immateriële vaste activa 0,8 Fondsen (permanent) 0,7

Materiële vaste activa 2,5 Fondsen (voor bestemming)   31 ,0      
3,3 31 ,7

Vlottende activa Schulden
Vorderingen <1j 1      ,7 Schulden <1 jaar 14  ,7
Geldbeleggingen 29   , 1  Schulden >1 jaar 23, 1
Liquide middelen 34,8 Overlopende rekeningen 0  , 1
Overlopende rekeningen 0,7 37,9

66,3
Totaal van de activa 69,6 69,6

in miljoen euro in miljoen euro
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Poperinge, Plantjesweekend 2017
met Goedele Wachters
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