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Eigen lof stinkt, maar is hier wel op zijn plaats. We konden 
immers vaststellen dat het vorige Vijfjarenplan in grote 
mate gerealiseerd werd. In de strijd tegen roken werden 
belangrijke stappen voorwaarts gezet (zeker als het gaat 
om het recht van kinderen op een rookvrije omgeving), 
we speelden een constructief-kritische rol bij preven-
tie en tests voor vroegtijdige opsporing en we kregen via 
de Kankerlijn een beter zicht op problemen in de zorg en 
behandeling van kankerpatiënten zodat we structurele 
oplossingen konden voorstellen. En dat zijn maar enkele 
voorbeelden uit een lang rijtje.

Datzelfde resultaat willen we ook binnen vijf jaar kunnen 
voorleggen. Wie ons Toekomstplan voor de jaren 2017 
tot 2021 aandachtig leest (wat ik u trouwens van harte 
aanraad), zal ontdekken dat dat plan ambitieus is. Maar 
misschien is dat niet meer dan logisch. Ambitie is brood-
nodig willen we de strijd tegen kanker aangaan, kanker 
helpen voorkomen en de zorg voor wie getroffen wordt 
verbeteren.

Meer dan ooit een sterk  
Kom op tegen Kanker nodig

In 2016 nam Kom op tegen Kanker de tijd om stil te staan 
bij de ‘basics’ van de organisatie en de strategische 
doelstellingen grondig onder de loep te nemen en indien 
nodig bij te sturen. Een oefening waaraan we ons elke vijf jaar 
wagen en die dient als kader voor al onze initiatieven.

Voorwoord
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Meer dan ooit een sterk  
Kom op tegen Kanker nodig

Ik haal daarbij graag enkele voorbeelden 
aan uit het medische vakdomein. Kom op 
tegen Kanker trekt al jaren aan de kar voor 
de oprichting of erkenning van expertzie-
kenhuizen als het gaat om zeldzame kan-
kers. Minister van Volksgezondheid Maggie 
De Block is deze referentiecentra aan het 
voorbereiden. Wij zullen niet rusten voor ze 
er zijn.

Of de betaalbaarheid van de zorg. De 
besparingen in de gezondheidszorg staan 
haaks op het stijgend aantal behandelde 
patiënten en de stijgende kost per behan-
deling. Wij zullen niet rusten vooraleer de 
toegankelijkheid van goede kankerzorg 
ook voor de komende generaties gevrij-
waard is.

Waarom gaapt voor een patiënt na een 
verblijf in het ziekenhuis nog te vaak de 

grote leegte en is het volledige zorgtraject 
niet steeds van goede kwaliteit? Wij zullen 
niet rusten voor er op dit vlak een goede 
coördinatie en continuïteit is.

De voorbeelden zijn jammer genoeg 
legio: hoe zorgen we ervoor dat speci-
fieke geneesmiddelen betaalbaar blijven, 
waarom duurt het zo lang voor nieuwe 
behandelingen op de markt komen (laat 
staan terugbetaald worden).

Ik kan dan ook alleen maar besluiten dat 
een sterk Kom op tegen Kanker meer dan 
ooit nodig is. De voortrekkersrol zullen we 
blijven spelen. Omdat het moet. Zolang het 
moet.

Em. prof. Jean-Jacques Cassiman
Voorzitter Kom op tegen Kanker
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2016 was een jaar van records voor Kom 
op tegen Kanker: een recordaantal deel-
nemers aan de 1000 km, een recordaan-
tal verkochte plantjes, een recordaan-
tal voetbalclubs die hun stadion rookvrij 
maken, een record aan geld dat aan 
onderzoek besteed wordt. Wat springt 
er het meest uit?
Alles beter doen dan het jaar ervoor is 
waar we naar streven. Sommige zaken 
vallen daarbij enorm op, zoals het 

steeds groeiende succes van de 1000 
km voor Kom op tegen Kanker. Maar 
ik vind het ook super dat een klassie-
ker als het Plantjesweekend het goed 
blijft doen, dat je de voetbalclubs in 
beweging krijgt tegen tabak. Een van 
de meest opvallende zaken is natuur-
lijk het geld dat we aan onderzoek 
gespendeerd hebben. Dat blijft immers 
een zeer belangrijke reden van bestaan 
voor deze organisatie. We willen de 

overlevingskansen van gemiddeld 66% 
naar 100% brengen. Dat we dat met 
zoveel centen kunnen waarmaken, is 
fantastisch.

Wat voor mij het grootste record is, 
is niet in cijfers uit te drukken. Ik heb 
het over de stijgende bereidheid bij de 
mensen – actievoerders en zorgvrij-
willigers – om zich op vele manieren 
in te zetten. Dat is immers de reden 
achter al die records. Blijkbaar hebben 
de mensen behoefte aan uitingen van 
solidariteit, van groepsgevoel, om zich 
maatschappelijk in te zetten. En dat ter-
wijl we in een zogezegd individuele en 
individualistische samenleving leven.

Algemeen directeur Marc Michils: 
“Stijgende inzet van mensen 
is ons mooiste resultaat”

2016 was voor Kom op tegen Kanker een jaar van records op tal van vlakken. 
Maar de organisatie nam ook de tijd om in een Toekomstplan de krijtlijnen voor 
de volgende vijf jaar vast te leggen. Algemeen directeur Marc Michils overloopt 
de belangrijkste elementen. “Ons Toekomstplan wijst ons de weg. Als een vlag 
die voor de groep loopt.”

Interview
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Kom op tegen Kanker staat traditiege-
trouw zeer sterk inzake beleidsbeïnvloe-
ding. Wat is daar de mooiste realisatie 
van 2016? 
De grotere terugbetaling bij borstrecon-
structie met eigen weefsel is er zeker 
een van. Daarvoor hebben we jarenlang 
aan de kar getrokken. Ook op het vlak 
van tandzorg hebben we vooruitgang 
geboekt. Implantaten worden voort-
aan terugbetaald wanneer die nodig 
zijn als gevolg van kanker. En er is een 
begin gemaakt met de terugbetaling van 
bepaalde vormen van immunotherapie. 
Ook dat is een heel belangrijke door-
braak. Het zijn stuk voor stuk dossiers 
die me steunen in de gedachte dat Kom 
op tegen Kanker meer dan ooit goed 
geplaatst is om het beleid te overtuigen 
zaken in beweging te zetten.

Kom op tegen Kanker trekt ook steeds 
meer de kaart van de kankerpatiënten bij 
z’n eigen werking: ze worden sinds vorig 
jaar betrokken bij de selectie van onder-
zoeken, kunnen hun verhaal vertellen op 
kankercounteren.be, konden mee discus-
siëren over jullie toekomstplan. Ziet u dit 
nog verder evolueren?
Ik ben er trots op dat kankerpatiënten 
betrokken worden bij de selectie van 
onderzoeken omdat het in lijn ligt met hoe 
de organisatie evolueert. Drie jaar gele-
den hebben we patiënten, actievoerders 
en zorgvrijwilligers letterlijk in de beleids-
organen binnengebracht. Daarnaast 
hebben we tevredenheidsonderzoeken 
gevoerd en hebben we ze betrokken bij 
het Toekomstplan. Dit is een organisatie 
met, van en voor de kankerpatiënten, de 
actievoerders en de zorgvrijwilligers.

“Kom op tegen Kanker is meer dan ooit goed 
geplaatst om het beleid te overtuigen zaken 
in beweging te zetten.”

Marc Michils licht het Toekomstplan toe tijdens 
de roadshow in Vlaanderen. Kijk ook op  
www.komoptegenkanker.be/toekomstplan

Ontdek het Toekomstplan in detail

http://www.komoptegenkanker.be/toekomstplan
http://www.komoptegenkanker.be/het-toekomstplan-2017-2021
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Om terug te komen op de selectie van 
projecten: een commissie van ex-kan-
kerpatiënten beoordeelt voor 30% van 
de punten de ingestuurde onderzoeks-
projecten. Omdat zij ervaringsdeskun-
digen zijn. Zij beoordelen in welke mate 
het onderzoek patiëntgericht is, de pati-
ent betrokken wordt, er informatie wordt 
gegeven. Het overige deel van de punten 
wordt nog steeds door biomedische 

experts en onderzoekers gegeven.
Eigenlijk gaan we zowat elke nieuwigheid 
binnen onze organisatie aftoetsen bij 
onze doelgroep. Zo creëren we meteen 
ook draagvlak. 

Hoe evolueert Kom op tegen Kanker 
in het algemeen op het vlak van 
fondsenwerving? 
Solidariteit verkrijg je niet meer door een-
voudigweg om geld te vragen. Neen, je 
moet actieve modellen bedenken zoals 
de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. 
Daarin neem je mensen mee, krijgen ze 
sport, ontspanning, entertainment en 
kunnen ze tegelijkertijd iets voor het goede 

doel doen. Als gevolg daarvan genereer 
je directe opbrengsten, namelijk wat je 
actie opbrengt. Maar je boekt ook indirecte 
opbrengsten. Giften en legaten stijgen in 
de slipstream van deze acties. 
In alle bescheidenheid denk ik dat we op 

dat vlak goed ons huiswerk doen. We trek-
ken het dan ook door in nieuwe acties. 
Denk bijvoorbeeld aan onze aanpak naar 
bedrijven. We vragen hen niet om geld, 
maar bieden hen een informatiepakket 
met sessies over kanker, over omgaan met 
een kankerpatiënt op het werk.

Je kan trouwens nieuwe modellen 
bedenken, maar evengoed is het belang-
rijk om bestaande modellen te doen evo-
lueren. De 1000 km voor Kom op tegen 
Kanker is daar een goed voorbeeld van. 
Het bevat elk jaar nieuwe elementen. 
Daardoor hou je het fris en attractief 
voor de actievoerders. 

In 2016 maakten jullie ook een 
Toekomstplan (2017-2021). Wat is daar-
van het doel?
Je moet een plan hebben. Als een soort 
vlag die voor de groep loopt. Zo weet 
je met z’n allen welke weg je uit moet. 
Daarom hebben we heel wat tijd uitge-
trokken om intern gesprekken te voeren, 
ideeën af te toetsen met experts, het 
plan vast te leggen …

“Dit is een organisatie met, van en voor de 
kankerpatiënten, de actievoerders en de 
zorgvrijwilligers.”
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We hebben in vijf blokken strategische 
doelstellingen bepaald: kanker vermijden, 
kanker bestrijden en kanker verzachten, 
expertise over kanker en mobiliseren. Die 
strategische doelstellingen hebben we 
vervolgens concreet gemaakt met ope-
rationele, meetbare subdoelstellingen. Zo 
weten we heel duidelijk waar we over vijf 
jaar willen staan. 

In hoeverre is er een link tussen het 
vorige 5-jarenplan en dit toekomstplan? 
Bouwt het verder? 
In zo’n plan staan inderdaad heel wat 
initiatieven die we verderzetten, waar-
rond we verder werken. Zo willen we naar 
een rookvrij België (waarbij minder dan 
5% van de bevolking rookt). In Ierland 
willen ze dat in 2025 bereiken, wij willen 
begin 2018 een plan voorleggen wanneer 
wij dat willen bereiken en hoe we dat 
willen aanpakken. Een ander voorbeeld: 
we gaan verder met het pleiten voor 
de oprichting van expertisecentra voor 
zeldzame kankers. Het staat hoog op de 
agenda om dat in de komende vijf jaar te 
realiseren.

De grote nieuwigheid in dit plan is de 
aandacht voor een correcte toepassing 
van informatica bij de kankerbehande-
ling, bij opsporing. Al een idee hoe jullie 
dit concreet gaan aanpakken?
We willen geen apps bouwen. Wel willen 
we onze Kankerlijn uitbreiden met exper-
tise, waardoor je er te rade kan gaan over 
alles wat met IT-toepassingen te maken 
heeft. We willen een huis van vertrou-
wen zijn als het gaat om het checken van 
informatie: is dit een waardevolle tool? 
Mag ik geloven wat deze app me vertelt?

Deze doelstelling is zeer ambitieus. Er zijn 
immers zoveel tools, apps en websites. En 
het aantal zal de komende jaren exponen-
tieel toenemen. Maar net daarom vinden 
we het belangrijk om dat kwaliteitslabel 
te kunnen bieden, ervoor te zorgen dat 
mensen weten dat ze bij de Kankerlijn de 
juiste informatie kunnen krijgen.

Voor de volgende 5 jaar ziet de toe-
komst van Kom op tegen Kanker er dui-
delijk uit. Waar moet het op lange ter-
mijn naartoe?

Hopelijk worden we ooit overbodig. Dat 
zou betekenen dat kanker overwonnen 
is. Maar zover zijn we nog lang niet. Er 
zijn nog nooit zoveel nieuwe kankerpa-
tiënten geweest, 260.000 mensen en 
hun omgeving hebben ermee te maken, 
1 op de 3 overleeft niet. Bij mannen is 
het doodsoorzaak nummer 1, bij vrou-
wen staat het in de top 3. Kanker is en 
blijft een gigantisch maatschappelijk 
probleem en het gezondheidsprobleem 
nummer 1.

Er is nog altijd geen zicht op 100% over-
leving, noch op een gegarandeerde 
voldoende levenskwaliteit voor hen die 
kanker hebben. Daarvoor zullen wij dus 
met alle mogelijke middelen blijven vech-
ten. Zo lang het moet.
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Fondsenwerving

1000 km voor Kom op tegen Kanker (zie pg 13)
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Loop naar de Maan: 519.911 km 
gelopen en meer dan 270.000 
euro ingezameld

Op 23 maart 2016 – bij volle maan - lanceerde Kom op tegen Kanker 
een nieuwe campagne ‘Loop naar de Maan’, waarbij we sportievelingen 
uitdaagden om samen de totale afstand tussen de aarde en de maan, 
zo’n 384.450 kilometer, al lopend te overbruggen en zich daarvoor te 
laten sponsoren. De campagne sloot feestelijk af op 16 oktober – ook bij 
volle maan – en kende een fantastisch eindresultaat: 519.911 km gelopen 
en meer dan 270.000 euro ingezameld voor kankeronderzoek!

‘Loop naar de Maan’ – een campagne 
die werd bedacht door Steven Terlaeken 
– liep in 2016 gedurende 7 maanden van 
maart tot oktober. Bij deze actie regis-
treren lopers zich op een online platform 
en koppelen de loop-app die ze gebrui-
ken (Runkeeper, Strava en Start 2 Run) 
aan het platform. Eens geregistreerd, 
worden de gelopen kilometers via de 

app ingeladen in het platform en tellen 
ze mee om de afstand naar de maan te 
overbruggen. Elke geregistreerde loper 
krijgt een persoonlijke pagina waarop zijn 
of haar gelopen afstand en ingezamelde 
sponsorbedrag staan.

Peter en meters van de campagne 
in 2016 waren Bart De Pauw, Tine 

Embrechts en Saartje Vandendriessche. 
“Voor mij is het ideaal om mijn sport te 
combineren met de strijd tegen kanker”, 
zei Saartje Vandendriessche over haar 
meterschap. “En dat is waar dit initiatief 
nu net om draait.”

Het fantastische eindresultaat - 519.911 
km gelopen en meer dan 270.000 euro 

Fondsenwerving

Terug naar inhoudstafel
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ingezameld - werd op 16 oktober gevierd 
met een laatste loopje rond en op de 
Muur van Geraardsbergen en een exclu-
sief slotevenement voor alle deelnemers 
die minstens 200 euro hadden inge-
zameld. De opbrengst van ‘Loop naar 
de Maan’ gaat naar klinische studies 
over het gebruik van niet-terugbetaalde 
geneesmiddelen voor de behandeling 
van kinderkankers en zeldzame kankers 
bij volwassenen. 

In maart 2017 werd de tweede editie van 
deze succesvolle campagne gelanceerd 

en na 57 dagen werd er ongeveer 93.000 
km gelopen door ruim 1100 lopers en al 
bijna 112.000 euro ingezameld. We zijn 
opnieuw onderweg!

www.loopnaardemaan.be
www.loopnaardemaan.be      #lndm2017

Loop jij  
mee kanker  
naar de maan?

http://www.loopnaardemaan.be
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De recordopbrengst van 2016 bracht de 
eindstand op 15.330.000 euro na zeven 
edities. Met de opbrengst steunde Kom 
op tegen Kanker in 2016 het onderzoek 
naar combinatietherapieën. “Zo willen 
we de overlevingskansen van patiënten 
verhogen”, zegt Jean-Jacques Cassiman, 

voorzitter van Kom op tegen Kanker. 
Nieuw in de 1000 km van 2016 waren 
de buttons die fietsers en hun suppor-
ters tijdens de vierdaagse konden laten 
maken. De buttons zijn speciaal voor 
Kom op tegen Kanker ontworpen door 
de cartoonisten Jonas Geirnaert (bekend 
van onder meer Kabouter Wesley), Zaza 
(huiscartoonist van De Standaard) en 
Ilah (bekend van o.m. Cordelia). De but-
tons zijn alle drie geïnspireerd op het 
Kom op tegen Kanker-bloempje. Elke 
deelnemer kon een persoonlijke bloem-
button laten aanmaken met daarop de 
naam van de persoon aan wie hij of zij 
hem wou opdragen. De verhalen achter 
de buttons werden geprojecteerd op 
grote schermen in de steden Mol, Tienen, 
Eeklo en Torhout en op de Grote Markt 
van Mechelen. 

Meters en peters van de 1000 km in 
2016 waren Linde Merckpoel, Otto-Jan 
Ham en Frederik Sioen. Muzikant Sioen 
schreef ook een nieuwe jingle voor de 

campagne. Meter Goedele Wachters kon 
jammer genoeg niet meefietsen wegens 
knieproblemen, maar supporterde 
enthousiast aan de zijlijn. Vier dagen 
lang stond De Grote Markt in Mechelen 
bol van sfeer en muziek. Een topeditie!

Enthousiaste supporters
Op de meest onverwachte plekken 
doken ze op: dolenthousiaste supporters 
die hun team en de vele andere renners 
naar de volgende stop schreeuwden, 
toeterden of zongen. Honderden span-
doeken, toeters, zelfs een paarse koe, 
een brandweerwagen en een heuse toe-
terinstallatie zorgden voor een ongeloof-
lijke ambiance onderweg. High five!

Zevende editie van de 
1000 km: een record!
Het hemelvaartweekend is al 
enkele jaren 1000 km-weekend. 
Dan gespen duizenden renners 
hun fietshelmen vast, klikken 
ze hun schoenen in de pedalen 
en fietsen ze vier dagen lang 
ten voordele van de strijd tegen 
kanker. Tijdens de zevende editie 
in 2016 overtroffen deze renners 
alle verwachtingen: 702 teams 
en 118 solorenners engageerden 
zich, zochten 5000 euro startgeld 
bij elkaar en zamelden samen 
3.510.000 euro in. Een record! 

Fondsenwerving
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De Vlaamse kinderen deden opnieuw 
volop mee. De petten gingen massaal 
de deur uit: 63.054 stuks werden ver-
kocht. Meer dan 1000 Ketnetters stuur-
den hun foto met versierde petten op 
en maakten zo kans op een van de ruim 
70 BV-petten die door Bekende Koppen 
eigenhandig werden gepimpt en gesig-
neerd. De Ketnetters met de meest cre-
atieve selfie waren op 19 oktober te gast 
bij Ketnet, dat voor één dag werd omge-
toverd tot Petnet, een p(r)etpark met 
allerlei leuke spelletjes. Voor iedereen 
was er een BV-pet, maar welke dat was, 

dat kwamen de kinderen pas te weten 
tijdens het spelen.

De Pet op tegen Kanker is een bewust-
makingsactie. De petten zijn een goede 
gelegenheid om over kanker te praten in 
de klas en het onderwerp bespreekbaar 
te maken onder kinderen. Daarvoor is er 
ook een boek en een lessenpakket van 
Kom op tegen Kanker, dat in samenwer-
king met Uitgeverij Averbode is gemaakt. 
In 2015 maakten we een pakket en een 
boek voor de tweede graad, in 2016 
pakten we uit met een pakket en het 

prentenboek ‘Kom op voor Meester Rob’ 
voor de eerste graad. In elke klas zit wel 
een kind dat kanker van dichtbij mee-
maakt. Dat kind zit vaak met vragen. 
Deze campagne wil op een speelse 
manier uitleg geven en kanker voor kin-
deren bespreekbaar maken, thuis en in 
de klas. Op www.depetoptegenkanker.be 
zijn deze lespakketten en verhalen online 
beschikbaar.

Kom op tegen Kanker besteedt de 
opbrengst van De Pet op tegen Kanker 
aan zijn jaarlijkse vakantiekamp voor 

De Pet op tegen Kanker:  
Vlaamse kinderen doen opnieuw 
volop mee

In september 2016 lanceerden Kom op tegen Kanker en Ketnet de 
tweede editie van ‘De Pet op tegen Kanker’. Kinderen konden een Kom 
op tegen Kanker-pet kopen, die versieren en ‘hun pet opzetten tegen 
kanker’. De actie werd ondersteund met het coole campagnelied ‘De 
Pet op tegen Kanker’ van de KetnetBand en een clip met het jonge 
kankerpatiëntje Tuur in een hoofdrol.

Fondsenwerving
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kinderen met kanker. Frank Deboosere, 
campagneleider bij Kom op tegen Kanker:  
“Jaarlijks ga ik op bezoek op het vakan-
tiekamp voor kinderen met kanker. Ik 
beschouw dat als mijn persoonlijk hoogte-
punt. Het is fantastisch om te zien hoe die 
kinderen tijdens die ene week weer even 
gewoon kind kunnen zijn. De Pet op tegen 
Kanker zorgt er mee voor dat Kom op tegen 
Kanker zijn vakantiekamp kan blijven orga-
niseren en dat kinderen met kanker dus ook 
volgende zomer kunnen genieten van een 
authentiek kampgevoel.”

Klasgenootjes van Tuur zetten de 
pet op
‘De Pet op tegen Kanker’ was ook een 
succes in basisschool De Springplank in 
Eversel, de  thuishaven van campagneboeg-
beeld Tuur Buyvoets (9). ‘Super Tuur’ werd de 
afgelopen jaren behandeld voor een hersen-
tumor. Ondertussen gaat het de goede kant 
op met zijn gezondheid. De mama van Tuur 
zette destijds een blog op (http://supertuur.
blogspot.be) en doopte hem tot ‘Super Tuur’ 
omdat hij zich tijdens zijn behandeling zo 
kranig hield. Tuur ging zowel in 2015 als in 
2016 mee op vakantiekamp en amuseerde 
zich kostelijk.

http://supertuur.blogspot.be
http://supertuur.blogspot.be
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16 Het Plantjesweekend 2016 overtrof met 
290.460 verkochte azalea’s het record 
van 2015. Toen brachten actievoerders 
288.875 azalea’s aan de man. Om dit 
resultaat te behalen vatten duizenden 
vrijwilligers van 311 plantjesploegen gedu-
rende drie dagen post aan winkels, op 
markten of in bedrijven. In totaal werden 
op 600 locaties verspreid over gans 
Vlaanderen azalea’s verkocht.

Nieuw in 2016 was de plantensteker 
die aan elke azalea werd toegevoegd 
en waarop duidelijk stond waar de 
opbrengst naartoe gaat. Nieuw waren 
ook de dozen die niet alleen meer dien-
den als verpakking voor de plantjes maar 

ook gebruikt konden worden als decora-
tie voor de standen.

Het geld dat werd ingezameld - 
2.033.220 euro – wordt in verschillende 
steun- en zorginitiatieven voor kanker-
patiënten geïnvesteerd. “Iedere euro die 
we met de plantjesverkoop inzamelen, 
investeren we weloverwogen terug in 
onze strijd tegen kanker. Met het geld 
kunnen we onze Kankerlijn en de vele 
zorgvrijwilligers in meer dan 45 zieken-
huizen actief houden. We ondersteunen 
er ook de vele lotgenotengroepen mee”, 
zegt Marc Michils, algemeen directeur 
van Kom op tegen Kanker. 

Plantjesweekend: 
blijvende succesformule

Fondsenwerving

Met 290.460 verkochte azalea’s was het Plantjesweekend van 16, 
17 en 18 september 2016 alweer een schot in de roos. Met deze 
22ste editie werd 2.033.220 euro ingezameld. Met de opbrengst 
van het Plantjesweekend financiert Kom op tegen Kanker steun- en 
zorgprojecten voor kankerpatiënten. 

Met dank aan Martine en Lieselotte: actiecomité Bornem

7€

Plantjesw
eekend 2016 - 16-17

-18
 s

ep
te

m

ber - 

Samen maken wij  
een vuist tegen kanker
Maak ook een vuist tegen kanker  
en koop een azaleaplantje  
op 16, 17 of 18 september 2016. 

plantjesweekend.be #plantjesweekend

Trouwe partners Mediapartner
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Mensen storten een gift, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een 
mailing. Ze kunnen ook een team van de 1000 km, of een loper 
van Loop naar de Maan ondersteunen met een gift.

Kom op tegen Kanker organiseert zelf acties:

1. De 1000 km voor Kom op tegen Kanker (pg 13)
2. Het Plantjesweekend (pg 16)
3. Loop naar de Maan (pg 11)
4. De Pet op tegen Kanker (pg 14)

Daarnaast zijn er de vele spontane, creatieve acties van enthou-
siaste actievoerders. Zij organiseren bijvoorbeeld een eetfestijn, 
een sportactiviteit of een veiling. 

Giften en acties zijn twee 
belangrijke bronnen van inkomsten 
voor Kom op tegen Kanker

Fondsenwerving

Giften Acties

Ooidonk sneukelt
De zevende editie van ‘Ooidonk sneukelt’ was 
een topeditie. De 1200 deelnemers fietsten 
onder een stralende zon doorheen de prach-
tige Leiestreek en genoten van meerdere 
stops waar ze telkens konden genieten van 

een hapje en een 
drankje. 80 gemo-
tiveerde vrijwil-
ligers zorgden 
ervoor dat alles in 
goede banen werd 
geleid. 

Koppelviswedstrijd
Op 14 augustus was er de koppelviswed-
strijd ter nagedachtenis aan Jef Craps. 
De derde editie ten voordele van Kom op 
tegen Kanker was weer een groot succes. 
Een aangename dag, met vissen vangen, 
gezellig samen genieten van een drankje 
en een versnapering.
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Onderzoek

Uitreiking van de onderzoekstoelagen,  
Ancienne Belgique november 2016 
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16.704.235 euro. Dat is het recordbedrag 
dat Kom op tegen Kanker heeft vrijge-
maakt voor biomedisch onderzoek. In 2014 
bedroeg de totale steun nog 4,4 miljoen 
euro, vorig jaar was er al een mooie stij-
ging tot 10 miljoen euro. Ook het aantal 
onderzoeksprojecten met een toelage 
gaat crescendo. Van 31 in 2014 over 48 
vorig jaar tot 60 bij de nieuwe toeken-
ning. De bijna 17 miljoen komt terecht 
bij 33 projecten, 23 doctoraatsonder-
zoeken en 4 postdoctoraten. De betrok-
ken onderzoekers ontvangen tussen 
21.000 en 990.000 euro voor hun pro-
ject. Hoeveel ieder onderzoeksproject 
krijgt, hangt af van het aantal onderzoe-
kers en hoelang zij aan het project zullen 
werken. Zoals steeds was de oproep naar 

onderzoeksprojecten gekoppeld aan spe-
cifieke thema’s. De focus dit jaar lag op 
combinatietherapieën (klinisch en pre-kli-
nisch) en op zeldzame kankers (klinisch).
De beoordeling is in handen van de bio-
medische commissie, die projecten 
voorstelt aan de raad van bestuur. In de 
commissie zetelen vijftien specialisten in 
het kankeronderzoek van verschillende 
Vlaamse en niet-Vlaamse universiteiten. 
Voor elk project dat de eerste beoordeling 
doorstaat, betrekt de commissie buiten-
landse specialisten bij de beoordeling. 
Onderzoekers krijgen de kans om op die 
buitenlandse evaluaties te reageren. Dit 
verhoogt de transparantie en krijgt ook 
veel waardering bij de onderzoekers in 
kwestie.

Start van de 
patiëntencommissie
Een opvallende vernieuwing in het beslis-
singskader voor de toekenning van bio-
medische toelagen is de start van een 
patiëntencommissie. Bij de oproep voor 
projecten legt Kom op tegen Kanker 
sowieso al het accent op doelgericht 
onderzoek waarbij de patiënt centraal 
staat. Die invalshoek kreeg met de patiën-
tencommissie een ruimere invulling. “We 
financieren onderzoek dat patiënten kan 
helpen en dus is het logisch om de pati-
enten bij de evaluatie te betrekken”, zegt 
Erwin Lauwers, verantwoordelijke project-
financiering biomedisch onderzoek “We 
geven patiënten inspraak en koppelen hun 
inzichten ook terug naar de onderzoekers.”

17 miljoen euro voor 
patiëntgericht kankeronderzoek
Naar jaarlijkse gewoonte maakte Kom op tegen Kanker eind november 2016 
bekend welke onderzoeksprojecten rond kanker op een biomedische toelage 
kunnen rekenen. Kom op tegen Kanker geeft financiële steun aan 60 nieuwe 
onderzoeksprojecten. Daarvoor maakt het bijna 17 miljoen euro vrij.

Onderzoek
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In een eerste fase bepaalt de biome-
dische 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 
externe referees met expertise binnen 
een specifiek domein de weerhouden 
projecten. Tegelijk komen ze ook terecht 
bij de leden van de patiëntencommis-
sie. In die commissie zetelen vijftien (ex-)

patiënten en naasten van patiënten. In 
de commissie zetelen leden van ver-
schillende leeftijden en met kennis en 
inzicht in de problemen die verschillende 
soorten kankers bij patiënten veroorza-
ken. 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.

Beurzen en projecten
De gesteunde onderzoeksprojecten verta-
len inzichten uit fundamenteel of klinisch 
onderzoek naar de klinische praktijk. Zo 
willen zij de overleving en de levenskwa-
liteit van de kankerpatiënten verbeteren. 
De beurzen ‘Emmanuel van der Schueren’ 
van hun kant gaan naar getalenteerde 
wetenschappers die zeer gespecialiseerd 
kankeronderzoek 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 behande-
ling te verbeteren. In totaal reikt Kom op 
tegen Kanker drie soorten beurzen uit, de 
startersbeurzen, de afwerkersbeurzen en 
de postdocbeurzen.
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Ook inhoudelijke steun
Met de nieuwe financieringslijn mikt Kom 
op tegen Kanker op organisaties en sociale 
ondernemingen die inzetten op de psychoso-
ciale ondersteuning van kankerpatiënten en 
hun naasten. Voorbeelden zijn zorghuizen of 
zorghotels, maar Vlaanderen telt ook enkele 
inloophuizen voor kankerpatiënten. De nieuwe 
steun wil deze huizen graag financieel en 
inhoudelijk steunen. “We onderzoeken met de 
bestaande inloophuizen hoe we het concept 
duurzaam kunnen ontwikkelen en hoe we 
tegemoet kunnen komen aan de vraag van 
een zo groot mogelijk aantal patiënten”, zegt 

Inge Pelemans, verantwoordelijke project-
financiering. De ambitie is om van dit soort 
ontmoetingsplaatsen ‘hubs’ te maken voor 
kankerpatiënten: een middelpunt van zorg-
mogelijkheden die deze hubs zelf aanbieden, 
zoals laagdrempelige informatie, ontspanning, 
lotgenotencontact … of waarnaar ze kunnen 
doorverwijzen. Niet enkel de financiering staat 
centraal, maar Kom op tegen Kanker helpt de 
organisaties bij de inhoudelijke en zakelijke 
leiding, wil ook het meten van resultaten en 
effecten van de zorg aanmoedigen en bege-
leiden. Zowel reeds bestaande zorgactoren 
als starters kunnen een aanvraag indienen. 

Kwaliteitsindicatoren in de  
palliatieve zorg
In 2016 zette Kom op tegen Kanker ook haar 
steun aan psychosociaal onderzoek verder, 
steeds met de ambitie om via onderzoek een 
verschil te maken in de zorg die aan kanker-
patiënten geboden wordt. Dat vergt een vaak 
moeizame vertaalslag van de onderzoeks-
resultaten naar een reële toepassing in de 
zorgpraktijk. Reeds in 2009 begon de VUB-
UGent End-of-Life Research Group met de 

steun van Kom op tegen Kanker, en in samen-
werking met de Federatie Palliatieve Zorg 
Vlaanderen, aan een ambitieus traject. Het 
initiatief wilde in de eerste plaats via weten-
schappelijk onderzoek nagaan hoe de kwali-
teit van palliatieve zorg gemeten kan worden 
om vervolgens de ontwikkelde kwaliteitsindi-
catoren ook effectief te implementeren. Het 
project richt zich op formeel erkende gespe-
cialiseerde palliatieve zorgvoorzieningen in 
het ziekenhuis en in het thuismilieu omdat 
het hen vaak nog ontbreekt aan manieren om 
overtuigend de kwaliteit van hun zorg na te 
gaan. “Het project ontwikkelde een specifiek 
instrument dat in staat is de verschillende 
dimensies van palliatieve zorg te evalueren”, 
zegt Inge Pelemans. “De meting gebeurt via 
bevraging van patiënten, naasten of professi-
onele zorgverstrekkers”. Het project kon reke-
nen op veel positieve reacties uit de pallia-
tieve sector en intussen hebben 37 teams de 
indicatoren geïmplementeerd. Op die manier 
kunnen palliatieve zorgvoorzieningen zichzelf 
continu evalueren, onderling vergelijken en de 
zorg verbeteren. 

Psychosociaal onderzoek:  
van theorie naar praktijk
In 2016 ging Kom op tegen 
Kanker van start met een nieuwe 
financiering voor de psychosociale 
steun aan kankerpatiënten en hun 
naasten. Het zette ook verder in 
op de steun aan psychosociaal 
onderzoek, waaronder onderzoek 
naar de kwaliteitsindicatoren in de 
palliatieve zorg. 

Onderzoek
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Zorg

Frank Deboosere op bezoek op 
de Dag tegen Kanker
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Dag tegen Kanker: gele lintjes, 
kaartjes én sociale media

De zeventiende editie van de Dag tegen Kanker was weer een 
hartverwarmende dag. Op 20 oktober 2016 toonden opnieuw heel wat 
Vlamingen hun medeleven en verbondenheid met kankerpatiënten 
en hun naasten door een geel lintje te dragen en door een kaartje te 
sturen. Bovendien deden in 2016 ook de sociale media volop mee, het 
Facebook-account van Kom op tegen Kanker ontplofte bijna en bereikte 
meer dan een miljoen mensen. 

Zorg

Iedereen kon een (gratis) kaartje sturen naar kan-
kerpatiënten om te tonen dat ze niet alleen staan. In 
totaal werden meer dan 10.000 kaartjes verstuurd. In 
2015 waren dat er nog maar 2.500.

Honderden vrijwilligers in Vlaamse en Brusselse 
ziekenhuizen speldden bezoekers een geel 
lintje op. De personeelsleden van ziekenhui-
zen droegen die dag  ook het gele lintje, net als 
personeelsleden van tal van gemeenten, woon-
zorgcentra en zorgorganisaties. In totaal werden 
200.000 gele lintjes verdeeld over 100 ziekenhui-
zen en campussen, bij meer dan 100 lokale overheden 
en tientallen zorgorganisaties en woonzorgcentra.
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“Het Facebook-account van Kom op tegen Kanker ontplofte 
bijna en bereikte meer dan een miljoen mensen.”

Net als de voorbije jaren spanden ziekenhuizen, hui-
zenvandemens, lokale dienstencentra (o.a. Zorgbedrijf 
Antwerpen) zich in om voor hun patiënten en cliën-
ten die dag deugddoende activiteiten te organiseren. 
Er waren tal van workshops rond stijladvies, voeding, 
relaxatie, mindfulness, muziek, smoothies, massages… 
En soms was er ook bijzonder bezoek. Showbizz Bart 
bereidde in Ziekenhuis Imelda in Bonheiden lekkere 
hapjes en deelde die op de kamers uit. Belle Perez en 
Sofie Van Moll bezochten het AZ Herentals en Dana 
Winner dook op in het AZ Turnhout. 

De Dag tegen Kanker en het gele lintje is duidelijk een begrip aan het 
worden, ook virtueel. Dat belooft voor volgend jaar. 

De volgende Dag tegen Kanker vindt plaats op 19 oktober 2017.
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‘Zorgen na kanker’: soms lukt 
het gewoon niet!

Zorg

In 2016 lanceerde Kom op tegen Kanker de campagne ‘Zorgen na 
kanker’. Ook al heb je kanker ‘overwonnen’, is je behandeling achter de 
rug en wil je de draad weer opnemen, soms lukt dat gewoon niet. Al te 
vaak voelen patiënten zich na hun behandeling aan hun lot overgelaten.  
Nochtans zijn heel wat fysieke, psychosociale, materiële en financiële 
problemen niet van de baan of duiken zelfs dan pas op. Daarom 
verzamelde Kom op tegen Kanker via zorgennakanker.be zoveel mogelijk 
getuigenissen om op basis daarvan voorstellen voor een betere zorg te 
formuleren.

Sandra Raaffels kreeg 6 jaar geleden eier-
stokkanker. Nog altijd heeft ze last van 
vermoeidheid en concentratieproblemen: 
‘Ik moet gewoon leren aanvaarden dat ik 
nooit meer de oude ik zal zijn, en dat is in 
mijn geval een proces van jaren geweest.’ 
Terwijl de omgeving zo snel mogelijk de 
knop omdraait, slagen veel patiënten daar 
niet onmiddellijk in en hebben ze vaak het 
gevoel er in deze periode alleen voor te 
staan.

Hans Neefs, expert Kankerzorg bij Kom op 
tegen Kanker: ‘Patiënten voelen zich na 
hun behandeling vaak aan hun lot overge-
laten, omdat zowel steun uit hun omge-
ving als de professionele hulp dan dikwijls 
wegvalt’, zegt hij. Vandaar deze nieuwe 
campagne. 

Kom op tegen Kanker verzamelde 782 
getuigenissen over de problemen die 
mensen ervaren na de ziekte. Uit een 

eerste analyse blijkt dat de zorg na een 
kankerbehandeling beter georganiseerd 
kan worden. Een volledig rapport met de 
resultaten komt er midden 2017.

http://www.zorgennakanker.be
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Pilootproject ‘Goed Omringd’ 
‘Goed omringd’ is een pilootproject van Kom op tegen Kanker en LUS vzw, in Vlaams-
Brabant en in en rond Antwerpen. We werken hiervoor samen met zorgpartners als het 
Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, Familiehulp en enkele ziekenhuizen.

Dertig 65-plussers met kanker die zich eenzaam voelen, of hun mantelzorgers, worden 
opgespoord door hun zorgverleners. LUS vzw maakt kennis met elk van hen bij hen thuis 
en polst naar dromen en verwachtingen: samen met de 65-plusser of mantelzorger 
wordt vervolgens onderzocht wat de beste manier is om zijn of haar sociaal netwerk te 
versterken of uit te bouwen. De deelnemers worden individueel begeleid in een persoon-
lijk veranderingstraject: bestaande netwerken (partner, kinderen, familie, vrienden,  
buren, ...) worden ge(re)activeerd of nieuwe contacten worden gelegd. Een team van 
vrijwilligers – samengesteld door Kom op tegen Kanker en LUS vzw – fungeert als 
gesprekspartner, go-between of supporter.  

Na een jaar wordt per persoon een (voorlopige) evaluatie gemaakt. Is deze methodiek 
werkbaar voor eenzame ouderen met kanker en hun mantelzorgers? Bij een positief ant-
woord op deze vraag onderzoeken we hoe we deze manier van werken kunnen inbedden 
in onze organisatie.

INAK, lotgenotengroep 
voor Brusselse vrouwen 

In april 2016 ging INAK van start, een 
nieuwe lotgenotengroep voor vrou-
wen uit het Brusselse. Het meren-
deel van hen zijn allochtoon. Elke 
maand organiseert deze groep 
– onder leiding van onze diversi-
teitsmedewerker Naziha Maher - 
een activiteit: praten over gezonde 
voeding, schoonheidsverzorging 
of samen een namiddagje bowlen 
bijvoorbeeld. Samenzijn, ervaringen 
delen en steun bieden aan elkaar 
zijn het belangrijkste doel.

NIEUW NIEUW

Eigen initiatieven
Zorg

De klassiekers bij de zorginitiatieven zijn de 
zorgvrijwilligers in de ziekenhuizen, de Kankerlijn, het 
Kankerfonds, de vakanties voor kinderen, de steun aan 
lotgenotengroepen ... En de organisatie vernieuwt haar 
zorgaanbod ook voortdurend.
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Kinderkamp   
Begin juli organi-
seerde Kom op 
tegen Kanker voor 
de 28ste keer het 
vakantiekamp voor 
kinderen met kanker. 
73 kinderen tekenden 
in voor ‘Meet The Fixkes’ 
en gingen een week met 
ons mee naar het domein 
Sol Cress in Spa, begeleid door 
monitoren en verpleegkundigen. De 
Fixkes, dat zijn grappige mannetjes die hebben gemerkt dat de mensen 
niet meer lachen, en tijdens het kamp wilden zij daar iets aan doen. Hun 
eerste opdracht was om dokter Donker, de meest ongelukkige man ter 
wereld, aan het lachen te brengen. Dokter Donker zoeken en een lach op 
zijn gezicht toveren: dat was de missie tijdens het kamp. Want als ieder-
een lacht, dan wordt de wereld lichter! 

Veel gelachen is er vast en zeker. Er werd ook  gespeeld, geravot, gezon-
gen en gedanst. En er was bezoek: goochelaar Nicolas kwam van alles en 
nog wat tevoorschijn toveren - ook veel glimlachjes -, Sean Dhondt, jurylid 
van The Voice Kids, deed vele harten sneller slaan en Frank Deboosere 
kwam gekke bekken trekken. Plus, de VRT kwam filmen voor het Eén-
programma ‘1000 zonnen’. Het resultaat van de opnames was te zien in 
de week van 8 augustus, elke dag een stukje van maandag tot vrijdag. Je 
kan de ontroerende filmpjes nog steeds bekijken op:

http://www.vakantiekamp.be/kampjournaal/vakantiekamp-1000-zonnen

Brussen 
... zijn broers en zussen van een kind met kanker. Kom 
op tegen Kanker organiseert elk jaar een brussendag 
voor brussen tussen 6 en 12 jaar en een brussenweek-
end voor brussen van 12 tot 18 jaar.

Brussendag: 77 kinderen bezochten de VRT en de 
Kruitfabriek in Vilvoorde.

Brussenweekend: 44 kinderen genoten van een actief 
weekend met Sport Vlaanderen in Hofstade.

Initiatieven voor kinderen, jongeren, 
broers en zussen en het hele gezin.
Kom op tegen Kanker heeft een stevige traditie van 
activiteiten voor kinderen (met o.a. het kamp), brus-
senwerking en jongerenactiviteiten. Daarnaast zag in 
2015 een familiedag voor gezinnen met een kankerpa-
tiëntje het daglicht! 

http://www.vakantiekamp.be/kampjournaal/vakantiekamp-1000-zonnen
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Jongerenwerking
Kom op tegen Kanker wil een aanspreekpunt 
zijn voor jongeren en jongvolwassenen die tijdens 
of na hun ziekte op zoek zijn naar een luisterend oor en naar 
een antwoord op de leeftijdsspecifieke problemen waarmee zij geconfronteerd 
worden.

Jongeren die graag een extra duwtje krijgen om na hun ziekte verder te gaan 
met het leven en hun sociale contacten weer te hernemen, kunnen een beroep 
doen op een buddy. In 2016 hadden 16 jongeren een eigen buddy, een ‘maatje’ 
die hen vriendschap en ondersteuning biedt.

Jongeren vinden ook heel veel steun en veerkracht bij lotgenoten. Dat is de 
reden waarom Kom op tegen Kanker lotgenotencontact organiseert:

• In 2016 waren er vijf ontmoetingszaterdagen: met de organisatie van een 
gegidste wandeling in Brussel, een uitstap naar Planckendael, een ontsnap-
pingspoging uit een Escape Room en een gezellige winterse wandeling boden 
we jongeren naast een ontspannende activiteit veel gelegenheid tot informeel 
lotgenotencontact. 

• Een weekend Efteling en een vijfdaagse vakantie aan zee waren in 2016 voor 
vele jongeren een welgekomen afleiding met veel zin voor avontuur, ontspan-
ning en integere lotgenotencontacten.

Naast de rechtstreekse ondersteuning van jongeren, wil Kom op tegen Kanker 
samen met relevante partners werk maken van meer leeftijdsspecifieke zorg én 
meer levenskwaliteit voor jonge survivors. In 2016 werd de aanzet gegeven voor 
een ambitieus actieplan dat deze doelstellingen moet realiseren. 

Gezinsdag 
Op 21 mei namen 56 gezinnen met een kankerpa-
tiëntje jonger dan 6 jaar deel aan onze gezinsdag. 
Er werd die dag samen heel wat pret beleefd in 
Bobbejaanland!

Jaarverslag 2016
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Kankercounteren.be
Kankercounteren.be is de nieuwe jongerenweb-
site van Kom op tegen Kanker. Kankercounteren.be 
zoomt in op de beleving van jongeren die gecon-
fronteerd worden met kanker. De herkenning en 
erkenning die jongeren – ook online - bij elkaar 
vinden, is erg waardevol. 

NIEUW
Werking Diversiteit
•  Er werden 217 patiënten begeleid door  

7 vrijwilligers.

•  Er waren 756 gesprekken met patiënten.

•  Er waren 327 aanwezigen tijdens 27 
bijeenkomsten.

•  Er werd 10 keer deelgenomen aan acti-
viteiten deskundigheidsbevordering, via 
voordrachten of vormingsactiviteiten.

Lotgenotengroepen
45 oncologische lotgenotengroepen 
in Vlaanderen ontvingen een struc-
turele betoelaging van Kom op tegen 
Kanker. Twee nieuwe zelfsturende groepen 
zagen in 2016 het levenslicht: LenaBeau en  
B-lief, beide rond borstkanker.

LOTGENOTEN
met kanker
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De meeste lotgenotengroepen bieden:

individuele gesprekken
thuis of in het ziekenhuis

telefonische opvang

digitaal lotgenotencontact
meestal per e-mail, soms ook via een forum

contact met andere lotgenoten
bijvoorbeeld tijdens informele bijeenkomsten,
informatieavonden of studiedagen. Meestal 
is daar gelegenheid om in kleinere groepen 
ervaringen uit te wisselen.

vaak een informatieblad, nieuwsbrief
en een website
met nieuws over recente ontwikkelingen in de
behandeling en zorg, over tegemoetkomingen 
enz.

Lotgenotengroepen zijn veel meer dan 
praatgroepen!

• voor mensen die kanker hebben of gehad hebben
• voor hun partners, familie en vrienden

Contact met een lotgenoot kan deugd doen als de
diagnose kanker gesteld is, voor of na de behandeling
maar evengoed pas maanden of jaren nadien.

Wat doen 
lotgenotengroepen?

Voor wie?

Ja, ik wil erover praten
met iemand die hetzelfde
heeft meegemaakt!

Een gift is steeds welkom op rekeningnummer  
BE03 4886 6666 6684.

De lotgenotengroepen voor kankerpatiënten doen 
een beroep op Kom op tegen Kanker voor opleiding, 
doorverwijzing, bekendmaking en (financiële) ondersteuning. 
Voor meer info: bel Diane Mandelings, de coördinator 
lotgenotengroepen bij Kom op tegen Kanker op 02 227 69 56 
of mail: diane.mandelings@komoptegenkanker.be 

Er zijn in Vlaanderen ongeveer 50 lotgenotengroepen
actief speciaal voor mensen met kanker, te veel
om hier op te sommen. Borstkanker? Prostaatkanker?
Een stoma? Uw kind heeft kanker? U zit in een zwart 
gat na uw behandeling? Praten met een lotgenoot kan 
zeker helpen!

Deze folder is een uitgave van
Kom op tegen Kanker
Koningsstraat 217, 1210 Brussel
www.komoptegenkanker.be

• Bel de Kankerlijn voor  
een lotgenotengroep 
in uw buurt: 
elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur

• Stuur een e-mail naar 
kankerlijn@komoptegenkanker.be

• Kijk eens op 
www.allesoverkanker.be/lotgenotengroepen

van onschatbare 
waarde

lotgenoten folder blauw.indd   1 07/10/15   14:14

Postkaart Kankercounteren.indd   1 01/03/17   09:32

http://www.Kankercounteren.be
http://www.Kankercounteren.be
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Zorgvrijwilligers
Sinds 2016 kunnen zorgvrijwilligers 
worden ingezet voor een infosessie 
‘Kanker en werk’ bij bedrijven en orga-
nisaties. Gedurende één uur getuigen 
ze en geven ze allerlei basisinforma-
tie zodat werknemers zich bewus-
ter worden van de problematiek. Deze 
infosessie kadert in een ruimer oplei-
dingsproject voor bedrijven en organi-
saties dat verder begeleid wordt door 
professionelen.

De Vrijwilligersschool van Kom op tegen Kanker: 113 mensen volgden een 
basisopleiding van Kom op tegen Kanker. Via opleidingen, navormingen en intervisies werden 
honderden eigen zorgvrijwilligers en die van andere organisaties geschoold en begeleid.

In totaal waren er eind 2016 zo’n 375 actieve zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker. 

In een 45-tal ziekenhuizen waren ziekenhuispermanenties door zorgvrijwilligers.

NIEUW

Jaarverslag 2016
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Kankerlijn en Kankerfonds:  
emotionele en financiële steun
Kom op tegen Kanker wil een luisterend oor zijn, naar problemen luisteren van de 
kankerpatiënt. Het wil ook een financieel duwtje in de rug geven van kankerpatiën-
ten die door hun ziekte de eindjes moeilijk (of niet) aan mekaar kunnen knopen. 

Kankerlijn

In 2016 deden patiënten 2.047 keer spontaan een beroep op  
onze dienstverlening, via de telefoon, e-mail of ons webformulier. 

Kankerfonds

Het Kankerfonds is er voor mensen die financieel uit de boot 
vallen. In 2016 betaalden we 1012 uitkeringen met een gemiddeld 
bedrag per dossier van 623 euro. In 2015 was dat gemiddeld 500 
euro. 

Op 1 april 2016 werden de criteria om in aanmerking te komen 
voor het Kankerfonds grondig bijgestuurd. Het budget van het 
Kankerfonds werd vergroot, vooral ten voordele van de meest 
kwetsbare groep: de patiënten met een beperkt inkomen. Zo 
werden onder andere de minimum- en maximumuitkeringen opge-
trokken en werden de percentages voor de berekening van de 
steun grondig herzien ten voordele van de laagste inkomens. We 
steunen dus volop de zeer lage inkomenscategorieën zodat deze 
mensen ten gevolge van de hoge kankerzorgkosten niet langer 
onder de armoedegrens belanden.

De brochure van het Kankerfonds met alle huidige berekeningstabellen: 
via www.komoptegenkanker.be/kankerfonds

http://www.komoptegenkanker.be/kankerfonds
http://www.komoptegenkanker.be/kankerfonds
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Beleidsbeïnvloeding

De KU Leuven onderzocht in opdracht van Kom op tegen Kanker hoe 
mensen juridisch gezien beter beschermd kunnen worden tegen 
gedwongen meeroken. 
Op 11 maart 2016 werd het boek overhandigd aan minister Geens en 
werd het  actieplan dat daaruit voortvloeide voorgesteld.  
Zie pg 38 (foto Rob Stevens)  
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Op de oproep reageerden vooral mensen 
met chronische en frequente pijnklach-
ten die tijdens of na de behandeling zijn 
ontstaan. Zo had 87 % meer dan zes 
maanden pijn, terwijl gemiddeld 33 tot 
40 % van de kankerpatiënten klaagt over 
pijn na de behandeling. Ook had 78 % 
dagelijks pijn en had die pijn een aan-
zienlijke impact op hun dagelijkse huis-
houdelijke en sociale activiteiten en op 
hun beroepsactiviteit. Ondanks hun chro-
nische en frequente pijnklachten konden 

veel patiënten niet rekenen op vol-
doende aandacht en zorg. Bij de meer-
derheid werd zelfs niet regelmatig naar 
hun pijnklachten gevraagd. 55 % ant-
woordde dat kankerspecialisten nooit of 
slechts soms naar hun pijn vroegen, bij 
huisartsen ging het om 60 %. Ook tijdens 
de ambulante behandeling in het zie-
kenhuis zei de helft van de responden-
ten dat zorgverleners amper naar hun 
pijn vroegen. Slechts een kleine meer-
derheid had de indruk dat zorgverleners 

hun pijn serieus namen. Het is dan ook 
allerminst verwonderlijk dat een aanzien-
lijk deel van de respondenten geen ver-
trouwen had in de zorgverleners op vlak 
van pijnbestrijding. Ook zeiden drie op 
de vier respondenten dat ze geen vast 
aanspreekpunt hadden voor hun pijn en 
konden twee op de drie 

Beleidsbeïnvloeding Te weinig (h)erkend: pijn bij 
kankerpatiënten

Pijn is een van de ernstigste symptomen waar kankerpatiënten tijdens 
en na de behandeling mee te maken hebben. Om aandacht te vragen 
voor deze problematiek riep Kom op tegen Kanker van eind februari 
tot eind april 2015 patiënten op hun ervaringen te delen. De resultaten 
werden in 2016 gebundeld in een dossier en Kom op tegen Kanker 
formuleerde twintig aanbevelingen voor beleidsmakers, zorgorganisaties 
en opleidingsinstellingen.

Beleidsbeïnvloeding



Jaarverslag 2016

34

niet mee beslissen over de pijnbehande-
ling. Nochtans moet de patiënt volgens 
internationale richtlijnen goed geïnfor-
meerd en betrokken worden bij de pijn-
behandeling en moet chronische pijn 
multidisciplinair behandeld worden. Maar 
uit het onderzoek van Kom op tegen 
Kanker blijkt dat bij meer dan 70 % geen 
gespecialiseerde zorgverleners zoals 
een pijnarts, neuroloog of een psycho-
loog betrokken waren. 

Dit kan beter: aanbevelingen
De zorg voor kankerpatiënten met lang-
durige pijnklachten kan dus heel wat 
beter. Daarom formuleerde Kom op 
tegen Kanker twintig aanbevelingen 
voor beleidsmakers, zorgorganisaties en 
opleidingsinstellingen. Dit zijn een paar 
van de belangrijkste: 
 
1.  Alle Vlaamse ziekenhuizen moeten 

een systematisch pijnbeleid invoe-
ren. Patiënten moeten systematisch 
gescreend worden en indien nodig 
moet er een uitgebreid pijnassess-
ment plaatsvinden, net als een effec-
tieve behandeling van de pijnklachten. 

2. In de thuiszorg moet er een instru-
ment komen om pijn bij kankerpati-
enten te bevragen. Huisartsen, kine-
sitherapeuten en verpleegkundigen 
moeten er de verschillende soorten 
pijn mee kunnen onderscheiden, een 
adequate behandeling kunnen instel-
len of doorverwijzen naar een pijnspe-
cialist of -team.

3. Huisartsen moeten een centrale rol 
spelen in de pijnbestrijding in de eer-
stelijnshulp. Ze moeten daarvoor dus 
ook de mogelijkheden krijgen. Voor 
patiënten met complexe pijnklachten 
moeten huisartsen kunnen rekenen 
op ondersteuning door een gespecia-
liseerd pijnarts of -team. Op die 
manier zou de kwaliteit van de 
pijn-detectie en -behandeling in de 
thuissituatie gegarandeerd worden 
en zouden huisartsen via werkplekle-
ren getraind kunnen worden om pati-
enten met complexe pijnklachten te 
behandelen. 

4. Niet alleen behandelend artsen, maar 
ook andere paramedische en psy-
chosociale zorgverleners moeten 

over voldoende kennis en expertise 
beschikken om pijn te evalueren en 
respectievelijk een medische, para-
medische of psychologische behan-
deling in te stellen. Dit kan aangeleerd 
worden in de basisopleiding en via 
specifieke bijscholingen. 

5. Er moet een structurele en ruimere 
financiering van de pijncentra komen 
zodat ze hun capaciteit kunnen uit-
breiden en de lange wachtlijsten 
kunnen wegwerken.

Tenslotte wil Kom op tegen Kanker ook 
patiënten sensibiliseren rond pijn en hen 
aanmoedigen om hun remmingen te 
overwinnen en pijnklachten met zorgver-
leners te bespreken.
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Na een kankerbehandeling 
kampen heel wat patiënten 
met gebitsproblemen. Voor 
tandzorg moeten patiënten 
soms tot € 20.000 bijleggen uit 
eigen zak. Kom op tegen Kanker 
formuleerde in 2016 een aantal 
beleidsvoorstellen die moeten 
voorkomen dat patiënten in 
financiële problemen komen door 
het herstel van hun gebit.  

Chirurgie en radiotherapie leiden er bij 
heel wat kankerpatiënten toe dat tanden 
moeten verwijderd worden of verloren 
gaan. Om infectiegevaar te vermijden, 
moeten soms tanden verwijderd worden 
vóór een chemotherapie of stamcel-
transplantatie. Radiotherapie heeft  
ook een negatieve invloed op tanden 
die wel nog kunnen blijven zitten. De 
totale herstelkost waar de patiënt zelf 
voor moet opdraaien kan bij implan- 
taten, bruggen of kronen oplopen van  
€ 15.000 tot wel € 20.000. Dat beïnvloedt 

uiteraard de behandelingskeuzes. Soms 
kiezen mensen ervoor om hun gebit niet 
te laten herstellen, omdat het te duur 
is. Een dergelijke keuze heeft nefaste 
gevolgen voor de levenskwaliteit van de 
patiënt.

Ook preventieve tandzorg is bij (ex-)kan-
kerpatiënten complexer dan bij andere 
mensen. De patiënt kan de tanden vaak 
moeilijker zelf reinigen en is vatbaarder 
voor cariës. 

Kom op tegen Kanker pleit voor 
betaalbaar herstel van gebit

Beleidsbeïnvloeding

In 2015 vroeg Kom op tegen Kanker aan patiënten welke behandelingen en types zorg financieel 
zwaar om dragen zijn: tandzorg en medicatie sprongen daarbij in het oog. In 2016 werkte Kom op 
tegen Kanker rond beide thema’s een dossier uit met beleidsvoorstellen.
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Concrete beleidsvoorstellen 
Kom op tegen Kanker werkte een aantal 
concrete beleidsvoorstellen uit om deze 
problemen op te lossen. De organisatie 
werkte daarvoor samen met behande-
lend artsen, tandartsen, een ervarings-
deskundige en experts van de zieken-
fondsen en het RIZIV. 

De belangrijkste voorstellen zijn: 
• Versoepel de voorwaarden voor terug-

betaling van implantaten en stem 
ze af op de specifieke noden van de 
patiënten.

• Betaal implantaten, bruggen en kronen 

terug, wanneer de patiënt geen 
andere keuze heeft.

• Mindervaliden die moeilijkheden 
hebben om hun tanden goed te poet-
sen, hebben recht op vier tandsteen-
verwijderingen per jaar. Ken dezelfde 
rechten toe aan kankeroverlevers.

• Geef de patiënt op voorhand duidelijke 
informatie over de kostprijs van de 
behandeling.

Kom op tegen Kanker riep de overheid, 
ziekenfondsen en zorgverstrekkers op 
om deze beleidsvoorstellen verder uit te 
werken, zodat het herstel van een gebit 

na een kankerbehandeling voor alle pati-
enten betaalbaar is, de patiënt vooraf 
weet wat hij zal moeten bijleggen en de 
terugbetaling soepel verloopt.

In het voorjaar van 2017 besliste minis-
ter van Volksgezondheid De Block om 
tegemoet te komen aan de eerste twee 
voorstellen en € 3 miljoen vrij te maken 
voor een betere terugbetaling van ‘moei-
lijke restauraties bij kankerpatiënten met 
implantaten en brugwerk of kronen, indi-
vidueel beoordeeld door een werkgroep 
van de Technische tandheelkundige 
raad, met stomatologen’. 
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Kom op tegen Kanker formuleerde ener-
zijds een aantal concrete beleidsvoor-
stellen die ervoor moeten zorgen dat 
nieuwe, kosteneffectieve behandelin-
gen snel bij de patiënt terechtkomen en 
tegelijk vermijden dat de kosten voor die 
behandelingen op de patiënt verhaald 
worden. Dit geldt voor gen-expressiepro-
fielen bij borstkanker, PVC-behandeling 
van hersentumoren, niet-terugbetaalde 
medicatie zoals Abraxane, D-medicatie 
en aanvullende medicatie en ook nog 
andere medicatie zoals Avastin.

Anderzijds deed Kom op tegen Kanker 
een aantal algemene aanbevelin-
gen omtrent informatieverstrekking en 
terugbetalingsvoorwaarden: 

• Ziekenfondsen en artsen moeten 
patiënten goed informeren over even-
tuele financiële implicaties van een 
behandeling. 

• De geneeskunde, en zeker de onco-
logie, evolueert snel. Terugbetaalde 
indicaties of voorwaarden, gekoppeld 
aan die terugbetaling zijn snel achter-
haald. Een geregelde, wetenschappe-
lijk onderbouwde, herziening van de 
terugbetaalde indicaties en de voor-
waarden gekoppeld aan terugbetaling 
is daarom heel zinvol. 

• Bij deze herziening is overleg met de 
betrokken artsen van belang. 

Beleidsvoorstellen  
rond medicatie 
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Beleidsbeïnvloeding

In maart 2016 publiceerde Kom op 
tegen Kanker de resultaten van 
een juridisch onderzoek naar de 
(on)mogelijkheid tot uitbreiding 
van het rookverbod. Op basis 
daarvan ontstond een ambitieus 
actieplan tegen gedwongen 
meeroken. Een primeur voor 
België!

Heel wat mensen worden nog altijd 
buiten hun wil blootgesteld aan tabaks-
rook, zowel op het werk als in hun vrije 
tijd. 22 onderzoekers van de faculteit 
Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven 
onderzochten op vraag van Kom op 
tegen Kanker of het rookverbod kan 
worden uitgebreid tot werkplekken in 
de privé-omgeving (zoals bij mensen 
thuis of in gevangenissen of rusthuizen), 
maar ook tot voetbalstadions, speeltui-
nen, pret- en dierenparken of in de auto 
in het bijzijn van minderjarigen.  Uit de 
onderzoeksresultaten blijkt dat er een 
juridische basis is om hen in specifieke 
situaties beter te beschermen tegen 
de gevaren van gedwongen meeroken. 
Opvallend is dat volgens de onderzoe-
kers een rookverbod in de auto in het 
bijzijn van minderjarigen niet alleen juri-
disch mogelijk is, maar ook wenselijk. 

Ambitieus actieplan
Kom op tegen Kanker bouwde verder op 

dit onderzoek met een ambitieus actie-
plan dat moet leiden tot een rookvrije 
werk- en leefomgeving voor iedereen. 
Kom op tegen Kanker erkent het recht 
op roken van de roker, maar dit mag de 
gezondheid van anderen niet schaden. 
Het actieplan gaat van voorstellen voor 
de wetgever, over het opnemen van clau-
sules in contracten, sensibilisering en 
campagnes, tot het promoten van goede 
voorbeelden van pioniers in de strijd voor 
een rookvrije omgeving. Met dit onder-
zoek en het actieplan van Kom op tegen 
Kanker is een belangrijke nieuwe stap 
gezet naar een rookvrije leefwereld.

http://www.komoptegenkanker.be/sites/
kotk/files/actieplan_tegen_gedwongen_
meeroken.pdf

Gedwongen meeroken: juridisch 
onderzoek met actieplan 

1

HOE EVOLUEREN WE 
VERDER NAAR EEN 
ROOKVRIJE LEEF- EN 
WERKOMGEVING?
Het actieplan van Kom op tegen Kanker

komoptegenkanker.be

http://www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/actieplan_tegen_gedwongen_meeroken.pdf
http://www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/actieplan_tegen_gedwongen_meeroken.pdf
http://www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/actieplan_tegen_gedwongen_meeroken.pdf
http://www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/actieplan_tegen_gedwongen_meeroken.pdf
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Positieve resultaten
Het actieplan en de oproepen van Kom op tegen Kanker aan uitbaters van (half-)open  
semipublieke ruimtes en werkgevers leidden ondertussen al tot een paar mooie resultaten.

Zoo & pretparken
In maart 2016 liet KMDA, beheerder van Zoo Antwerpen en dierenpark Planckendael in Muizen weten dat 
het grootste deel van deze dierentuinen rookvrij wordt. Roken is er sinds de zomer 2016 enkel nog toegelaten 
binnen een aantal specifieke zones. 
Belgoparks (de koepelvereniging van Belgische pretparken) kondigde in juli 2016 een rookverbod aan in de wachtrijen van 
de attracties en ook in de speeltuinen van de pretparken.

Voetbalclubs
In 2016 besliste ook voetbalclub KRC Genk, in navolging van RSC Anderlecht en Club Brugge, om haar stadion rookvrij te maken. 

Werkgevers
Werkgevers van mensen die in privéwoningen werken zoals diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (verzorgenden en 
huishoudhulpen), diensten voor thuisverpleging (thuisverpleegkundigen) en dienstenchequebedrijven (huishoudhulpen) kunnen 
afspraken maken dat de cliënten niet roken tijdens de aanwezigheid van hun medewerker. Samen met VIGeZ wordt in overleg 
met sector (waaronder de Vlaamse Vereniging van Diensten Gezinszorg (VVDG), de koepelvereniging van dienstenchequebe-
drijven Federgon en de vakbonden) aan een engagementsverklaring en leidraad gewerkt zodanig dat deze werknemers beter 
beschermd zijn tegen meeroken.

Wetgever
Wat het rookverbod in de wagen betreft, staat er een wetsvoorstel op de agenda in de Commissie Volksgezondheid van de 
federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. De onderhandelingen hierover zijn nog aan de gang.
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Rookwetgeving redt 
steeds meer levens
Op 1 juli 2016 bestond het algemeen rookverbod in 
de horeca exact vijf jaar. De positieve gevolgen van 
het verbod op roken op de werkvloer en in openbare 
ruimtes (2006), in restaurants (2007), in brasserieën 
en tavernes (2010) en in cafés, discotheken en casi-
no’s (2011) zijn ondertussen duidelijk merkbaar. Uit 
een onderzoek van UHasselt, in opdracht van Kom 
op tegen Kanker, bleek dat er in Vlaanderen tussen 
2006 en 2011 in totaal liefst 3040 dodelijke hartinfarc-
ten vermeden zijn. Duidelijk een wetgeving die levens 
redt.

Antitabaksbeleid: neutrale 
pakjes en totaal reclameverbod
Naar aanleiding van de Werelddag zonder Tabak op 31 mei drong de 
Nationale Coalitie tegen Tabak er bij minister van Volksgezondheid 
Maggie De Block op aan om nog een paar stappen verder te gaan in 
haar antitabaksbeleid, door de invoering van neutrale pakjes. Neutrale 
pakjes maken sigaretten minder aantrekkelijk voor jongeren en vermin-
deren hun misleidende karakter. Australië heeft het neutraal pakje in 
december 2012 ingevoerd en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt duide-
lijk dat de maatregel zijn effect niet mist. Samen met de neutrale pakjes 
moet er ook een totaal reclameverbod in de verkooppunten komen. 
Momenteel is het namelijk nog toegelaten om reclame te maken voor 
sigaretten op de verkoopplaats. Nochtans is de invloed van reclame op 
ons aankoopgedrag duidelijk: het zorgt voor impulsaankopen. Vooral jon-
geren en ex-rokers lopen het risico om (opnieuw) te beginnen als ze vaak 
geconfronteerd worden met tabaksproducten. Landen als Ierland, het 
Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Finland gaan daarom nog een stap 
verder en hebben zelfs het uitstallen van sigaretten op de verkoopplaats 
verboden.

Daarom vroeg Kom op tegen Kanker, samen met de andere leden van de 
Nationale Coalitie om een totaal reclameverbod en het neutraal pakje 
in te voeren. Het maakt tabak minder interessant voor jongeren en zet 
rokers aan om te stoppen. Een totaal reclameverbod moet ook een einde 
maken aan de talrijke overtredingen en omzeilingen van de huidige recla-
mewetgeving op tabak door de tabaksindustrie.
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Glyfosaat nog niet verboden
Beleidsbeïnvloeding

In maart 2016 uitten Kom op tegen 
Kanker, Greenpeace, Bond Beter 
Leefmilieu en vijf andere organisa-
ties opnieuw hun bezorgdheid over het 
gebruik van glyfosaat in herbiciden. 
Ze vroegen België om in het Europees 
Parlement tegen de verlenging van 
de licentie van glyfosaat te stem-
men. Het Internationaal Agentschap 
voor Kankeronderzoek (IARC) van de 
Wereldgezondheidsorganisatie bestem-
pelt glyfosaat immers als mogelijk kan-
kerverwekkend. Helaas besliste Europa 
eind juni 2016 toch om de erkenning van 
de licentie met 18 maanden te verlen-
gen. In maart 2017 classificeerde het 
chemisch agentschap van de EU, het 
European Chemicals Agency, glyfosaat 
als niet kankerverwekkend. Een beslis-
sing die dus lijnrecht tegenover die van 
het IARC staat. 

Samen met vele wetenschappers en 
andere organisaties blijft Kom op tegen 
Kanker bezorgd over de volksgezondheid 

en blijft het dus het dossier rond glyfos-
aat op de voet opvolgen. In België kon-
digde minister van Landbouw Borsus in 
april 2017 aan de verkoop van producten 
met glyfosaat aan particulieren wettelijk 
te verbieden. Dit gebeurde nadat bekend 
raakte dat Monsanto fraude pleegde 
met onderzoeksresultaten. In de loop 
van 2017 ligt de erkenning van glyfosaat 
opnieuw op de Europese tafel. Samen 
met de Europese koepelorganisatie 
Health and Environment Alliance (HEAL), 
waar Kom op tegen Kanker sinds 
2016 lid van is, bekijken we welke 
stappen we hierrond verder 
ondernemen.
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#dieselgate: dieselwagens krijgen respijt, 
Europese burgers zwarte rook
Ondanks hevig protest van de coalitie Dieselgate, een samenwerking van consu-
menten-, milieu-, gezondheids- en mobiliteitsorganisaties waaronder Kom op tegen 
Kanker, besliste het Europees Parlement begin 2016 toch om autoconstructeurs toe 
te laten om de uitstootnormen van stikstofoxiden nog met 110 % te overschrijden 
tussen 2017 en 2020.  Vanaf 2021 mag dat nog met 50 %. 

Kom op tegen Kanker toonde zich ontgoocheld over deze maatregel waarbij het 
Europees Parlement de voorrang geeft aan de belangen van de auto-industrie en 
de Europese burgers opzadelt met zwarte rook. De gevolgen voor de gezondheid 
zijn nochtans niet min. Stikstofoxiden verhogen het risico op hart- en ademhalings-
problemen, chronische bronchitis en astma. Ze zijn ook een bron van fijn stof, die de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) classificeert als kankerverwekkend. Hoe meer de mens 
wordt blootgesteld aan fijn stof, hoe meer risico hij loopt om longkanker te ontwikkelen. Een 
Vlaming leeft gemiddeld 13 maanden minder lang door chronische blootstelling aan fijn stof.

Borstreconstructie met eigen weefsel betaalbaar voor 
elke patiënt
Vrouwen met borstkanker of risico daarop betalen voortaan veel minder uit eigen zak als ze een borstreconstructie met 
eigen weefsel laten doen. Dat kwamen het RIZIV, de ziekenhuiskoepels, ziekenfondsen en artsensyndicaten op 4 juli 2016 
overeen. Kom op tegen Kanker zette de afgelopen jaren een stevig dossier op de agenda van de beleidsmakers en is tevre-
den over het akkoord: een borstreconstructie met eigen weefsel wordt voortaan betaalbaar voor elke patiënt.
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De patiënt vraagt...
“Er is bij mij een neuro-endocriene tumor 
vastgesteld. Naar ik vernomen heb, is dit 
zeldzaam en is niet elk ziekenhuis ermee 
vertrouwd. Waar kan ik het best terecht?” 

Zo’n vraag krijgen de medewerkers van 
de Kankerlijn wel vaker te horen. Mensen 
met een kankerdiagnose willen weten in 
welk ziekenhuis ze de beste behandeling 
zullen krijgen. Die vraag komt van patiën-
ten met een zeldzame kanker, zoals een 
neuro-endocriene tumor of teelbalkan-
ker, maar ook van mensen met een vaak 
voorkomende kanker, zoals borstkanker, 
prostaatkanker of longkanker. Patiënten 
maken zich terecht zorgen over de keuze 
van een ziekenhuis. Er zijn immers grote 
verschillen in de kwaliteit van de behan-
deling. Eén voorbeeld: het sterfterisico in 
geval van longkanker is dubbel zo groot 
in ziekenhuizen waar te weinig longkan-
keroperaties gebeuren.

Kom op tegen Kanker vraagt...
Informatie over de behandelingskwalliteit
De Kankerlijn kan hierop niet altijd een 
goed antwoord bieden. Zo ontbreken er 
voor veel kankers cijfers over de kwali-
teit van de behandeling. Als die cijfers er 
wel zijn, worden ze niet altijd openbaar 
gemaakt. Een uitzondering is de behan-
deling van borstkanker. Op de Vlaamse 
website www.zorgkwaliteit.be verschijnen 
de resultaten van Vlaamse ziekenhui-
zen voor de behandeling van borstkanker. 
Ziekenhuizen zijn echter niet verplicht 
om hun resultaten op deze website te 
publiceren. Kom op tegen Kanker vraagt 
dat zorgkwaliteit.be ook de resultaten 
van andere types kanker zou publice-
ren en dat ziekenhuizen verplicht worden 
om hun resultaten op deze website te 
publiceren.

Expertisecentra
Dit volstaat echter niet. Er is dringend 
behoefte aan de oprichting van exper-
tisecentra. We evolueren immers naar 
een steeds complexere geneeskunde. 
Niet elk ziekenhuis kan voldoende erva-
ring opdoen om complexe operaties voor 
slokdarmkanker of pancreaskanker uit te 
voeren. Niet elk ziekenhuis kan de kennis 
in huis halen om zeldzame kankers, zoals 
teelbalkanker of neuro-endocriene tumo-
ren te behandelen. Daarom hebbben we 
netwerken van expertisecentra, regio-
nale ziekenhuizen en zorgverstrekkers 
uit de thuiszorg (huisarts, sociale dienst, 
mutualiteit) nodig. De patiënt vindt dan 
in zijn thuisomgeving alle diensten die 
nodig zijn voor opvolging en de minder 
complexe onderdelen van de behande-
ling, terwijl hij voor complexe diagnoses, 
zeldzame kankers en complexe ingrepen 
naar het expertisecentrum kan.

Pleidooi voor expertisecentra
Beleidsbeïnvloeding
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Resultaat in 2016
In 2016 bepleitte Kom op tegen Kanker 
de oprichting van expertisecentra en 
transparantie over de resultaten van de 
behandeling geregeld in de pers en in 
opiniestukken. We namen ook deel aan 
overleg over expertisecentra dat het 
College voor Oncologie organiseerde.
Kom op tegen Kanker is dan ook ver-
heugd dat minister Maggie De Block in 
haar beleidsnota voor 2017 een prioriteit 
maakt van kwaliteitsvolle kankerzorg en 
dat ze een aanvang wenst te maken met 
de concentratie van complexe ingrepen 
voor pancreas-, long- en slokdarmkanker.
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Meldingen bij de Kankerlijn en beleids-
werk op basis van meldingen uit vorige 
jaren hebben in 2016 ook tot heel wat 
concrete resultaten geleid. Een paar 
blikvangers:

• Een betere terugbetaling van vrucht-
baarheidsbewarende behandelingen. 
In 2015 kaartte Kom op tegen Kanker 
dit probleem, samen met de vrucht-
baarheidscentra, aan bij minister van 
Volksgezondheid Maggie De Block. 
Mede dankzij dit beleidswerk is er 
ondertussen terugbetaling voorzien 
voor de vitrificatie van eicellen (hor-
monale stimulatie, oogsten en invrie-
zen van eicellen of embryo’s) en, voor 
jonge vrouwen, een terugbetaling van 
het invriezen van de eierstokken. 

• De Gentse arbeidsrechtbank veroor-
deelde een werkgever die een kan-
kerpatiënte had ontslagen omdat ze 

door kanker lange tijd afwezig was. De 
patiënte meldde dit aan de Kankerlijn, 
die haar doorverwees naar Unia, het 
Federaal Gelijkekansencentrum. Unia 
daagde de werkgever voor de rech-
ter, na overleg met de vrouw en een 
mislukte poging om te onderhandelen 
met haar voormalige baas. De arbeids-
rechtbank van Gent (afdeling Kortrijk) 
veroordeelde de werkgever tot beta-
ling van een schadevergoeding van 
22.000 euro aan de werkneemster.

• Problemen bij werkhervatting na 
kanker komen wel vaker voor, maar 
Kom op tegen Kanker is ervan over-
tuigd dat veel werkgevers van goede 
wil zijn en zet daarom in op projec-
ten voor vorming en consultancy over 
werkhervatting voor werkgevers:

• FEGOB, de ‘Federatie van Centra 
voor Gespecialiseerde Opleiding, 

Begeleiding en Bemiddeling’ biedt 
vanaf maart 2017 in samenwerking 
met Kom op tegen Kanker en vrij-
willigers van Kom op tegen Kanker 
training en consultancy voor werk-
gevers aan.

• In januari 2017 startte ook het KANS-
project van de KU Leuven. Binnen dit 
project worden vormingsmodules 
voor werkgevers ontwikkeld, geba-
seerd op blended learning. Dit is 
een combinatie van e-learning met 
andere vormen van training.

Belangenbehartiging: concrete 
resultaten

Beleidsbeïnvloeding
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Beleidsbeïnvloeding

Kom op tegen Kanker ijvert al lang voor 
een betere zorgverlening voor (ex-)kan-
kerpatiënten. Het aantal mensen dat 
kanker langdurig overleeft, neemt voort-
durend toe. Meer dan de helft van de 
patiënten is vijf jaar na een kankerdi-
agnose nog altijd in leven. Daarom is de 
levenskwaliteit, ook enkele jaren na de 
kankerbehandeling, alsmaar belangrijker. 
“De deelnemers aan ons onderzoek - 
(ex-)patiënten met darmkanker - rap-
porteren verschillende klachten, gaande 

van stoelgangproblemen en schaamte 
hierover, tot vermoeidheid, slapeloosheid 
en seksuele problemen”, vertelt Cindy 
De Gendt, senior onderzoeker Stichting 
Kankerregister. “Ten gevolge daarvan 
hebben ze vaker problemen met taken 
op hun werk of in het huishouden en in 
hun vrije tijd. Daarnaast maken ze zich 
zorgen over hun gezondheid in de toe-
komst en signaleren ze een verlaagd 
zelfbeeld.”

Grote verschillen door 
behandelingskeuze
Uit de bevraging blijkt dat de symptoom-
last en de gevolgen daarvan verschillen 
afhankelijk van de gevolgde behandeling. 
(Ex-)patiënten met dikkedarmkanker, die 
chemotherapie kregen na een opera-
tie, signaleren jaren later nog altijd meer 
stoelgangproblemen, haarverlies en ver-
minderde smaakzin dan (ex-)patiënten 
met een operatie zonder chemothera-
pie. Wie voor de behandeling van endel-
darmkanker (chemo)radiotherapie kreeg, 
gevolgd door een operatieve ingreep, 
heeft meer last van stoelgangproblemen 
en schaamte daarover dan wie enkel 
een operatie kreeg. Personen met een 
stoma, hebben dan weer vaker last van 
fecale incontinentie, en schaamte hier-
over, ook al werd het stoma ondertussen 
gesloten.

“De grote verschillen in fysiek en soci-
aal functioneren maken duidelijk dat 

Onderzoek Levenskwaliteit met 
Kankerregister

Kom op tegen Kanker maakte in 2016 de resultaten bekend van een 
onderzoek naar de levenskwaliteit bij een grote groep (ex-)patiënten. 
Een primeur voor Vlaanderen. De Stichting Kankerregister, die het 
onderzoek uitvoerde, bevroeg (ex-)patiënten, die vier tot zeven jaar voor 
de bevraging de diagnose van dikkedarm- of endeldarmkanker kregen. 
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er jaren na de behandeling nog nood 
is aan nazorg, die rekening houdt met 
de ondergane behandeling”, stelt Ward 
Rommel, expert kankerzorg bij Kom op 
tegen Kanker. “Artsen en andere zorgver-
strekkers weten nu dat (ex-)patiënten 
jaren na chemotherapie of radiotherapie 
nog klachten hebben en kunnen daar in 
de  nazorg extra aandacht aan beste-
den. Voor de overheid zijn de resultaten 
interessant om in kaart te brengen waar 
er grote zorgnoden zijn en waar er dus 
nood is aan investeringen in zorg.”

Aangepaste zorg
Ook geslacht en leeftijd zorgen voor 
verschillen. Zo duiden vrouwen een 
lagere levenskwaliteit aan dan mannen. 
Ze voelen zich slechter dan mannen 
op zowel fysiek, emotioneel als soci-
aal vlak en kennen meer problemen om 
hun werk, huishouden en vrije tijd op te 
nemen. Mannen daarentegen rapporte-
ren meer seksuele problemen.

Vaker dan oudere patiënten signaleer-
den jongere respondenten meer pijn, 
een lager zelfbeeld en meer financiële 
problemen ten gevolge van hun ziekte. 
Oudere patiënten meldden meer alge-
mene fysieke problemen, zoals urine-
verlies. Zelfs indien deze verschillen een 
weerspiegeling zijn van verschillen in 
de rest van de bevolking, suggereren ze 
in elk geval dat bepaalde groepen baat 
hebben bij extra ondersteuning.

Kom op tegen Kanker vraagt 
steun overheid
Kom op tegen Kanker pleit daarom voor 
een betere opvolging en nazorg na de 
behandeling zodat (ex-)patiënten zo 
goed mogelijk hun professioneel en soci-
aal leven van voor de diagnose kunnen 
opnemen. Het is de bedoeling om deze 
bevraging bij patiënten van darmkanker 
in de toekomst te herhalen, om zo tot 
een longitudinaal onderzoek te komen. 
Kom op tegen Kanker zal ook investeren 

in gelijkaardig onderzoek naar levens-
kwaliteit voor andere kankertypes, maar 
roept tegelijkertijd de overheid op om 
zich daarachter te scharen en pleegde 
al overleg met minister Vandeurzen. 
Gegevens over levenskwaliteit na kanker 
zijn immers essentieel om te kunnen 
werken aan een verdere verbetering van 
de kwaliteit van de behandeling.

Het onderzoeksrapport en een samen-
vatting ervan kunnen gedownload 
worden op kankerlevenskwaliteit.be/
publicaties

http://kankerlevenskwaliteit.be/publicaties
http://kankerlevenskwaliteit.be/publicaties
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Binnen roken is nooit oké 

Kom op tegen Kanker voerde 
in 2016 tot tweemaal toe de 
sensibiseringscampagne ‘Binnen 
roken is nooit oké’. Doel van deze 
campagne is om kinderen uit 
de tabaksrook te houden. Dat 
gebeurt niet door ouders met de 
vinger te wijzen, maar door hen te 
informeren.

De nood aan een campagne over binnen 
roken kwam duidelijk naar voor in een 
onderzoek dat TNS Dimarso in het najaar 
van 2014 uitvoerde in opdracht van Kom 
op tegen Kanker. Daaruit bleek dat in 
Vlaanderen nog altijd 68.000 kinderen 
elke dag thuis in de sigarettenrook zitten. 
Dat brengt belangrijke gezondheidsrisico’s 
met zich mee. Het immuunsysteem van 
kinderen staat nog niet op punt en long-
blaasjes ontwikkelen zich tot het zevende 
levensjaar. Bij kinderen die vaak in tabaks-
rook zitten, is de kans op wiegendood 

dubbel zo hoog, het risico op astma is 
drie keer zo hoog. Ook chronische bron-
chitis, middenoor-, long- en hersenvlies-
ontstekingen komen vaker voor. Het 
onderzoek van TNS vond in 2008 voor het 
eerst plaats en sindsdien is er merkelijk 
vooruitgang geboekt. Het aantal gezinnen 
waar gerookt wordt in aanwezigheid van 
kinderen is met 40% afgenomen (115.000 
in 2008). Opvallend is echter dat deze 
daling het grootst is bij hoger opgeleide 
ouders.

Geen belerend vingertje
Om verder te bouwen op die positieve 
evolutie voerde Kom op tegen Kanker in 
2016 een sensibiliseringscampagne. De 
campagne ‘Binnen roken is nooit oké’ wil 
ouders die binnen roken, helpen om hun 
rookgedrag aan te passen, en zo kin-
deren geven waar ze recht op hebben: 
opgroeien in een rookvrije leefomge-
ving. Voor de campagne sloeg Kom op 
tegen Kanker de handen in elkaar met 
het VIGeZ. Vooraleer tot de actie over 
te gaan, maakte Kom op tegen Kanker 

echter grondig zijn huiswerk. “TNS heeft 
focusgroepen met rokende ouders geor-
ganiseerd en bevroeg ook de zorgverle-
ners”, zegt Marina Van den Nouweland, 
Campagnemanager van Kom op tegen 
Kanker. “Dat heeft ons veel bijgeleerd 
over wie onze doelgroep precies is, welke 
boodschap zou aanslaan en wat de 
ideale toon is om in onze campagnes te 
hanteren. Zo bleek dat er bij deze ouders 
nog veel misverstanden over meeroken 
bestaan, zoals ‘roken onder de damp-
kap is wel oké’. Verder leerden we dat het 
belerende vingertje niet werkt, maar dat 
deze ouders wel erg bekommerd zijn om 
de gezondheid van hun kinderen.”

Ook via de zorgverleners
Het onderzoek vormde de basis voor een 
campagne die finaal bestond uit drie 
luiken. In twee verschillende televisie-
spots neemt een speelgoedfiguurtje het 
op voor het kind en spreekt het de roker 
aan op zijn rookgedrag. De campagne-
website www.nooitbinnenroken.be infor-
meert over de schadelijke gevolgen van 
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binnen roken, weerlegt de misverstanden, 
helpt de bezoeker met tips om het huis 
rookvrij te houden en peilt naar de kennis 
over tweedehands- en derdehandsrook in 
een quiz. Ten slotte zocht Kom op tegen 
Kanker ook de medewerking van zorg-
verleners die vaak met rokende ouders 
in contact komen: huisartsen, kinderart-
sen, wijkgezondheidscentra, apothekers 
en verpleegkundigen van Kind en Gezin. 
“Deze mensen hebben een autoriteit bij 
de ouders die we willen aanspreken”, ver-
klaart Marina Van den Nouweland. “Het 
is goed om die autoriteit te benutten en 
hen elementen aan te reiken waarmee 
zij het gesprek kunnen starten over de 
schadelijke gevolgen van roken in huis 
voor kinderen.” Posters en folders in de 
wachtkamers kunnen een aanleiding zijn 
voor deze hulpverleners om met rokende 
ouders over de gevaren van meeroken te 

praten. Het VIGeZ creëerde in dit kader 
overigens de website www.passiefroken.
be voor deze zorgverleners. De website 
biedt hen wetenschappelijke informa-
tie over meeroken en roken in huis, maar 
ook concreet advies en bruikbare tips 
over hoe ze een gesprek met een rokende 
ouder kunnen voeren.

Spot van de maand
De creatieve invalshoek van ‘Binnen roken 
is nooit oké’ viel alvast in de smaak. De 
VTM-kijkers verkozen een van de twee 
tv-spotjes in januari 2016 tot tv-spot van 
de maand. Ze evalueerden de spot als 
inventief, humoristisch en overtuigend. De 
campagne liep ook op de sociale media 
en zorgde daar voor heel wat interac-
tie. De eerste campagnegolf bereikte 
620.000 Facebookgebruikers  die gemid-
deld meer dan drie keer de advertentie 

zagen. De Facebookadvertentie werd 
335.600 keer gedeeld, leuk gevonden of 
van commentaar voorzien. Kom op tegen 
Kanker ziet ‘Binnen roken is nooit oke’ niet 
als een eenmalig initiatief. In november 
2016 volgde een tweede golf tijdens de 
Vlaamse actieweek ‘Gezond Binnen’. Het 
VIGeZ, de Vlaamse Logo’s en de Vlaamse 
overheid organiseren deze actieweek elk 
jaar in november. Vorig jaar stond ze in het 
teken van binnen roken, met als slogan 
‘Woon gezond, samen naar een rookvrij 
huis!’. Naast de verspreiding van pos-
ters en stickers waren de twee tv-spots  
opnieuw te zien op Eén en VTM.  Kom op 
tegen Kanker laat de campagne ook in 
2017 nog lopen.

www.nooitbinnenroken.be

http://www.nooitbinnenroken.be
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Vloggers versus sigaretten 
In het najaar van 2016 startte Kom op tegen Kanker met een 
antirookcampagne die jongeren wil aanspreken. Regelmatig verschenen 
er filmpjes op YouTube over chemische stoffen in tabaksrook. Daartoe 
werden vier jonge Vlaamse vloggers ingeschakeld. 

Op 17 oktober 2016 lanceerde Kom op 
tegen Kanker een nieuw type campagne 
om roken te ontraden bij jongeren tussen 
12 en 15 jaar. Het werkte samen met vier 
vloggers die in een serie YouTube-video’s 
aan de hand van proefjes laten zien 
welke schadelijke stoffen er in tabaksrook 
zitten. Die bevat 4000 chemische stoffen, 
waarvan de meeste giftig en 70 kanker-
verwekkend zijn.

Respect voor de fascinatie
Om te weten te komen hoe de cam-
pagne deze boodschap het best naar 
de doelgroep kon vertalen, liet Kom op 
tegen Kanker een doorgedreven vooraf-
gaand kwalitatief onderzoek uitvoeren. 
Daarbij kwam de focus te liggen op jon-
geren die les volgen in het technisch- en 

beroepsonderwijs, omdat bleek dat zij 
het meest getriggerd worden door roken. 
“Tieners willen zichzelf ontdekken en 
zitten in volle opbouw van hun identiteit”, 
verduidelijkt Marina Van den Nouweland, 
Campagnemanager van Kom op tegen 
Kanker. “Ze tasten grenzen af, willen zich 
afzetten tegen de kinderfase en erva-
ren een sterk gestegen vrijheid.” Een van 
de belangrijke conclusies uit het vooraf-
gaand onderzoek was dat de campagne 
er goed zou aan doen om de fascinatie 
van jongeren voor roken te respecteren. 
Durven meegaan met andere woorden in 
het erkennen dat tieners roken exploreren. 
“Die aantrek wilden we niet volledig nege-
ren. Vanuit deze erkenning kan je het best 
tegengewicht bieden én de coolheid van 
roken ontkrachten. Je kan als het ware de 

fascinatie doorprikken”, aldus Marina Van 
den Nouweland.

Anoniem
In een tweede fase van het voorafgaande 
onderzoek testte Kom op tegen Kanker de 
efficiëntie van dit idee. Dat resulteerde in 
een campagne gedragen door vier vlog-
gers die elk zes tot tien filmpjes maakten 
over een van de meer dan 4000 chemi-
sche stoffen in sigaretten. Om de authen-
ticiteit te verhogen voerde Kom op tegen 
Kanker de campagne bewust anoniem. 
“We vinden het fantastisch dat deze vier 
jonge vloggers dit onderwerp onder de 
aandacht willen brengen van hun fans”, 
zegt Marc Michils, algemeen directeur 
van Kom op tegen Kanker. “Dit is echt een 
campagne van jongeren, voor jongeren, 
gedragen door de doelgroep. Om jonge-
ren duidelijk te maken hoe vies en onge-
zond sigaretten eigenlijk zijn, werkt deze 
aanpak het best. Wij hebben de cam-
pagne alleen maar mogelijk gemaakt.” 
De video’s werden verspreid via de eigen 
kanalen van de vloggers, maar alle video’s 
bracht Kom op tegen Kanker ook samen 
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op één platform: www.vloggersvssiga-
retten.be. Daarnaast zorgden affichage, 
campagnes op sociale media (YouTube, 
Facebook) en in de bioscoop voor 
ondersteuning.

Bewustmaking geslaagd
De aanpak wierp de nodige vruchten af. 
Op Facebook had de campagne een uniek 
bereik van 320.000 jongeren. Ze bereikte 
89% van alle Vlaamse jongeren op dit 
sociale netwerk. YouTube voegde daar 
nog eens 1,1 miljoen impressies aan toe en 
meer dan 100.000 views (filmpjes die de 
jongeren volledig uitkeken). Uit een kwan-
titatief onderzoek dat WHY5Research 
achteraf uitvoerde bij 454 jongeren uit 
de doelgroep bleek dat 80% van wie de 
campagne zag zich na de campagne 
meer bewust was van de vieze stoffen 
in sigaretten. Na het zien van de cam-
pagne stond 57% ook negatiever tegen-
over roken dan ervoor. De jongeren bleken 
de campagne ook te appreciëren: zes op 
de tien vond ze leuk tot erg leuk, zeven op 
de tien vond ze leerrijk en de helft vond ze 
verrassend en cool. Slechts een minder-
heid toonde zich negatief. “We onthouden 
ook dat de jongeren hebben aangegeven 
dat de sociale media een goede manier 
zijn om met hen hierover te communice-
ren”, besluit Marina Van den Nouweland. 

“Dat maakte van de campagne ook een 
gespreksonderwerp: bijna een kwart 
sprak er zelf over, drie op de tien sti-
muleerde anderen om de campagne te 
bekijken. En die gesprekken vonden vooral 
op school plaats. We wilden met deze 
campagne tieners bewustmaken van de 
schadelijkheid van roken, maar uiteinde-
lijk zette de campagne zelfs een minder-
heid aan om te minderen of te stoppen 
met roken.” Wegens succes plant Kom 
op tegen Kanker een verlengstuk aan de 
vloggerscampagne en die is voorzien in 
de loop van 2017.

Wist je dat

… de WHO de cijfers over de scha-
delijke stoffen in tabaksrook 
intussen heeft bijgesteld? De 
Wereldgezondheidsorganisatie 
houdt het intussen op meer dan 
7000 chemische stoffen waarvan 
250 schadelijk en een vijftigtal kan-
kerverwekkend zijn.

http://www.vloggersvssigaretten.be
http://www.vloggersvssigaretten.be
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Kankercounteren.be 
voor jongvolwassenen 
met kanker 
Sinds midden 2016 is 
kankercounteren.be een nieuwe 
site voor jonge mensen met 
kanker. Op de site gaat Kom 
op tegen Kanker dieper in op 
de specifieke problemen van 
jongeren met kanker. De site 
kreeg in het eerste jaar meer dan 
10.000 bezoekers en dat is een 
mooi resultaat gezien de beperkte 
grootte van de doelgroep. 

Dat Kom op tegen Kanker een website 

maakt voor jongeren met kanker is geen 

toeval. De online aanpak sluit immers 

nauw aan bij hun leefwereld. “De web-

site wil de frustratie van jongeren kana-

liseren”, vertelt Veerle Opdebeeck, jonge-

rencoördinator bij Kom op tegen Kanker. 

“Op het moment dat leeftijdsgenoten 

hun vleugels uitslaan, maakt kanker hen 
opnieuw afhankelijk van hun omgeving.”

Online community
Uit de laatste officiële cijfers blijkt dat 
kanker bij jongeren eerder uitzonderlijk is. 
In 2013 werden in ons land 941 jongeren 
tussen 17 en 30 jaar getroffen, waarvan 
516 in Vlaanderen. Het maakt die jonge-
ren extra kwetsbaar en stelt hen voor 
zeer specifieke problemen. Hoe moet het 
verder met hun studies? Hoe kunnen ze 
solliciteren na kanker? En wat met de 
plannen voor een eigen huis of gezin? 
Kankercounteren.be maakt die proble-
men herkenbaar. De aanpak doet denken 
aan de al bestaande initiatieven voor 
lotgenoten, maar dan met een digitaal 
tintje. “Omdat kankerpatiënten vaak in 
het ziekenhuis of thuis zitten tijdens hun 
behandeling, wil Kom op tegen Kanker 
een online community uitbouwen. Door 
ervaringen te delen, vinden jongeren de 

veerkracht om met hun ziekte om te 
gaan”, zegt Veerle Opdebeeck.

Herkenning
Kom op tegen Kanker koos voor een web-
site die aansluit bij de leefwereld van 
jongvolwassenen. Zo is bijvoorbeeld het 
cartoonfiguurtje Kabouter Wesley een 
centrale gast. Jonas Geirnaert tekende 
speciaal voor kankercounteren.be twaalf 
cartoons rond kanker. Maar de aanslui-
ting bij het leven van de jonge patiën-
ten komt net zo goed van portretten. De 
site toont jongvolwassenen dat ze niet 
de enigen zijn die op jonge leeftijd met 
de ziekte geconfronteerd worden. “Naast 

Informatie
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“Plots bijna niets meer 
kunnen, dat vond ik heel 
frustrerend” 
Kankercounteren.be verzamelt getuigenissen 
van jongeren die ondanks hun ziekte ook kracht 
vonden. Tom (24) was net gestart als kleuterleer-
kracht en stond op het punt te gaan samenwo-
nen, toen een MRI-scan een zeldzame hersentu-
mor aan het licht bracht. “Tot dan leefde ik aan 
200 kilometer per uur, had altijd energie te veel. 
Plots bijna niets meer kunnen, dat vond ik heel 
frustrerend. Ik heb het afgelopen jaar mijn eigen 
lichaam en vooral de grenzen ervan echt goed 
leren kennen. Het moeilijkste is niet de vermoeid-
heid, maar om als jonge gast opnieuw zo afhanke-
lijk te zijn.”

Ruben (27) werkte 1,5 jaar bij hoogspanningsnetbe-
heerder Elia toen hij te horen kreeg dat hij kanker 
had. “Mijn baas had de ernst van de situatie veel 
sneller door dan ik”, vertelt hij. “Ik heb mijn werk-
gever onmiddellijk verteld dat ik vier weken niet 
zou kunnen komen. Als het aan mij gelegen had, 
dan was ik veel sneller weer beginnen werken. 
Uiteindelijk kwam ik vier jaar niet opdagen, maar 
sinds drie maanden ben ik weer voltijds aan de 
slag.”

de fysieke impact is de mentale 
impact zeker bij jonge mensen 
enorm”, legt Veerle Opdebeeck uit. 
“Jongvolwassenen komen vaak 
terecht op de kinderoncologie 
tussen erg jonge patiënten of op 
de volwassenoncologie tussen 
patiënten die de leeftijd van hun 
ouders of grootouders hebben. 
Het is belangrijk hen te tonen dat 
ze niet de enigen van hun leeftijd 
zijn die met de ziekte geconfron-
teerd worden.”

Meer dan 10.000 
gebruikers
Kankercounteren.be ging online op 
2 mei 2016. In een jaar tijd lokte de 
website 10.284 gebruikers en zij 
waren goed voor 13.289 sessies 
en 30.540 paginaweergaven op de 
site. Bijna de helft (47,2%) bezocht 
de site op zijn desktop, maar ook 
39,7% surfte vanop zijn smartp-
hone naar kankercounteren.be. 
Iets meer dan vier op de tien 
(43,5%) leerde de site via sociale 
media kennen. 

http://kankercounteren.be
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Patiëntenmagazine Leven,  
verscheen in 2016 trimestrieel op ongeveer 
45.000 exemplaren. Blikvangers in 2016 
waren een reeks over aanvullende 
behandelingen, een thema-artikel over 
intimiteit en seksualiteit na kanker en 
getuigenissen van Thomas Van der 
Plaetsen, Thomas Vanderveken en  
Vic Anciaux. 
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EXTRA: Agenda met activiteiten voor patiënten en mensen uit hun omgeving

Leven
Driemaandelijks magazine van Kom op tegen Kanker
juli 2016 - nr 71

Leven met  
een prothese  
na botkanker 

Presentator Thomas Vanderveken  
over de dood van zijn vader

‘Hij is bij me.  
Nu en straks.’

Afgiftekantoor 3000 leuven 1
iSSn 1374-1594 P708343

Mantelzorger Nicole  
Van Geel zorgt voor  

haar partner met kanker
‘De mooiste job  

ter wereld,  maar  
te weinig erkend’

Met actievoerders 
communiceerde Kom op via de 
trimestriële Kom op-krant.
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dikke dankjewel  
voor de  
recordopbrengst!

Hoe voorzichtig je ook bent, het risico op een ongeval kan je 
nooit helemaal uitsluiten. ‘Omdat er heel veel bij de organisatie 
van een actie komt kijken, verdwijnt het verzekeringsaspect wel 
eens op de achtergrond’, vertelt Peter De Groof, directeur interne 
zaken bij Kom op tegen Kanker. ‘Dat is spijtig, want als je als  
vrijwillig actievoerder schade oploopt of ongewild schade aan-
richt aan derden, heb je er alle belang bij om verzekerd te zijn. 
Je kan jezelf en je medeactievoerders veel gedoe en financiële 
kopzorgen besparen door vooraf na te gaan 
welke risico’s gedekt zijn via Kom op tegen 
Kanker en voor welke risico’s je zelf een  
verzekering moet afsluiten.’

Krant voor actievoerders
 januari-maart 2016
Afgiftekantoor 3000 

Leuven 1
P004880

www.komoptegenkanker.be

Zie pagina 2

Zie pagina 4

Kom op!
1 / 2016
Nr 61

goed  
verzekerd  

actievoeren
We wensen het niemand toe, maar het 
kan iedereen overkomen: een valpartij, 
auto-ongeval of ander ongeval terwijl 

je actievoert. Ben je dan verzekerd?

Daarnaast verdeelde Kom op tegen Kanker ook in 
2016 heel wat brochures die regelmatig een update 
krijgen. Enkele voorbeelden: Meer weten over (meer 
dan 20 brochures over een type kanker), brochures 
over behandelingen, vermoeidheid, financiële 
tegemoetkomingen, verzorging en make-up …

Digitaal  
Kom op tegen Kanker communiceerde in 
2016 via digitale nieuwsbrieven, zowel met 
actievoerders, deelnemers aan de 1000 km als 
met niet-medische zorgverleners.
 
Naast de website van Kom op tegen Kanker 
en van de campagnes (1000 km, Loop naar 
de Maan, De Pet op tegen Kanker …) zag een 
nieuwe website het daglicht:  
kankercounteren.be (zie meer pg 53)

De sociale media, Facebook en Twitter 
werden in 2016 stevig verder uitgebouwd 

https://www.facebook.com/komoptegenkanker
https://twitter.com/KOTKanker?original_referer=http%3A%2F%2F1000km.be%2F&query=%231000km%20OR%20%231000gezichten%20-RT&tw_i=600917983578435586&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=597753540229144578
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De 1000 km bracht in 2014 niet alleen 
een indrukwekkend aantal fietsers op 
de been, maar ook heel wat toeschou-
wers en supporters. Coverbands zorg-
den bij elke aankomst in Mechelen voor 
een feestelijke toets, met als apotheose 
een druk bijgewoond slotevenement op 
zondagavond. Ook de stops in de mid-
dagsteden ontpopten zich tot echte 
publiekstrekkers. ‘De trofee van langste 
erehaag leidde opnieuw tot een ludieke 
strijd tussen de middagsteden’, vertelt 
Kristien Neyens. ‘Dankzij het harde werk 
en de grote betrokkenheid van heel de 
lokale gemeenschap — van inwoner tot 
burgemeester — werden de erehagen 
langer. De evenementendorpen in de 
middagsteden bleken ook een goede zet: 
mensen genoten van optredens, anima-
tie en wat lekkers.’

Hoe heeft Kom op tegen Kanker de groei 
van 459 naar 527 teams opgevangen?
Kristien Neyens: ‘We hebben een vijfde 
peloton toegevoegd en de lussen in 
twee richtingen gereden. Iedereen 
voelde dat als een verbetering aan. Hoe 
meer teams er deelnemen, hoe groter 
de logistieke operatie is en hoe meer 
aandacht we moeten besteden aan de 

veiligheid van de fietsers en suppor-
ters. Door de tomeloze inzet van vrijwil-
ligers, seingevers, wegkapiteins, politie, 
gemeentelijke overheden, comités in de 
middagsteden, medewerkers van Kom 
op tegen Kanker en van onze organise-
rende en logistieke partners, is alles vlot 
verlopen. Iedereen die betrokken was 
bij de organisatie van de vijfde editie, 
toonde ontzettend veel engagement en 
een grote bereidheid om te helpen waar 
mogelijk.’

Wat onthoudt u nog van deze 
lustrumeditie?
‘Het huldemoment in Landen was door 
de aanwezigheid van koningin Mathilde 
heel bijzonder. Haar bezoek was tot op 
de seconde geregisseerd en toch werd 
het een heel warm bezoek. Vraag dat 
maar aan de kankerpatiënten met wie 
de koningin aan tafel zat.’

Een slotbedenking?
‘De 1000 km wordt hoe langer hoe meer 
iets wat mensen verbindt, het hele 
jaar door. Het hemelvaartweekend is 
“slechts” de apotheose van (bijna) een 
heel jaar lang samen actievoeren, geld 
inzamelen, trainen … Tijdens de fiets- 

vierdaagse voel je die verbondenheid 
aan den lijve. Hoe meer kilometers er 
gereden worden, hoe meer knuffels er 
gegeven worden en hoe meer iedereen 
familie van elkaar wordt.’
 

56
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Inkomsten
Om de twee jaar houdt Kom op tegen 
Kanker samen met de VRT een actie-
periode. Zo’n jaar wordt een campag-
nejaar genoemd. 2016 was echter een 
daljaar, een jaar waarin er geen geza-
menlijke campagne met de VRT werd 
gevoerd. De inkomsten in een daljaar 
liggen steevast lager dan de inkomsten 
in een campagnejaar. Dat zien we ook in 
2016. Vergelijken we met het vorige dal-
jaar 2014, dan noteren we een stijging 
van 7,8%. De totale inkomsten bedroegen 
24.867.842 euro.

De inkomsten worden uit drie belangrijke 
bronnen gehaald:

• Acties, goed voor 23% van de totale 
inkomsten

• Giften, goed voor 32% van de totale 
inkomsten

• Legaten, goed voor 40% van de totale 
inkomsten

De rest (5%) komt uit diverse inkomsten, 
voornamelijk financiële opbrengsten.  

Legaten
Kom op tegen Kanker heeft in 2016  
9,9 miljoen euro* ontvangen uit legaten. 
Het aandeel van de legaten in de totale 
inkomsten is gelijk gebleven, net zoals 
het aantal geschonken legaten. Toch is 
het absolute bedrag met twee miljoen 
euro gedaald ten opzichte van 2015. Die 
daling was te verwachten, aangezien er 
dat jaar twee uitzonderlijk hoge legaten 
werden ontvangen. 

Extra bestedingen in 2016 

2014 
(daljaar)

23,1 29,6 24,9

2015  
(campagnejaar)

2016 
(daljaar)

(miljoen euro)

Gerealiseerd Inkomen 2016: aandeel per bron

Diverse inkomsten  
5 %

Acties  
23 %

Giften  
32 %

Legaten  
40 %

(* inclusief getransfereerde legaten)



Jaarverslag 2016

58

Giften & acties
Giften en acties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen 
zijn ze goed voor meer dan de helft van de inkomsten. Ze zitten 
in stijgende lijn (+ 30% ten opzichte van het vorige daljaar).

Giften
8 miljoen euro komt van periodieke mailings, maar ook 
van giften naar aanleiding van acties die Kom op tegen 
Kanker zelf opzet of die door lokale actievoerders worden 
georganiseerd.

Acties
Alle acties zijn samen goed voor 23% van de totale inkom-
sten, ofwel 5,7 miljoen euro. Het gaat om acties die worden 
opgezet door lokale actiecomités, maar ook acties van Kom 
op tegen Kanker zelf. De belangrijkste zijn: 

• De 1000 km: in 2016 kwamen 702 teams aan de start van 
de wielervierdaagse. Elk team zamelde 5000 euro inschrij-
vingsgeld in. Ter vergelijking: in 2010 namen er 152 teams 
deel aan de eerste editie.

• Het Plantjesweekend: in 2016 werden 290.460 azalea’s 
verkocht tegen de kostprijs van 7 euro per stuk. Ter ver-
gelijking: in 2006 werden 229.000 plantjes verkocht. Een 
plantje kostte toen 5 euro.

• De Pet op tegen Kanker: tijdens de tweede editie werden 
63.054 petjes gepimpt en opgezet tegen kanker. Voor een 
petpakket betaalde je 8 euro.

• Loop naar de Maan: tijdens de eerste editie liepen 2834 
sportievelingen samen 519.911 km bijeen, 135.461 km voorbij 
de maan. 

Loop naar de Maan

1000 km 

Plantjesweekend

Plaatselijke acties 

De Pet op tegen Kanker

Sponsoring bedrijven

Periodieke mailings

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

  Acties   Giften

(miljoen euro)

Giften en acties 2016
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Uitgaven en bestedingen
De uitgaven en bestedingen stegen in 2016 met 22% (+6,3 
miljoen euro) tegenover het jaar ervoor. Kom op tegen Kanker 
investeerde vooral meer in wetenschappelijk onderzoek. Dat 
doet het al sinds 2015. Toen ging er 6,6 miljoen euro extra 
naar onderzoek. In 2016 kwam er nog eens 5,9 miljoen euro 
bij, wat het totaalbedrag dat naar wetenschappelijk onder-
zoek ging op een recordbesteding van 18,7 miljoen euro 
bracht. De uitgaven voor onderzoek zijn daarmee in twee jaar 
tijd verdriedubbeld. Er ging ook meer geld naar psychosociale 
zorg (+0,9 miljoen euro of +13%). De kosten voor fondsenwer-
ving en de algemene kosten daalden.

Uitgaven exclusief allocatie van algemene kosten 

2014  
(daljaar)

  Acties   Giften

2015 
(campagnejaar)

(miljoen euro)

2016 
(daljaar)

6,5 6,2 5,74 9,5 810,2 12,1 9,9

2014 2015 2016

Psychosociale Zorg 4,9 6,7 7,6

Onderzoek 6,2 12,8 18,7

Beleidsbeïnvloeding 0,6 0,7 0,7

Informatie en preventie 1,4 1,8 2

Fondsenwerving 3 4,6 4,3

Algemene kosten 1,4 1,9 1,5

Totaal 17,5 28,5 34,8

(miljoen euro)

  Legaten

Psychosociale zorg  
22 %

Onderzoek  
54 %

Beleidsbeïnvloeding  
2 %

Informatie en preventie  
6 %

Fondsenwerving  
1 2 %

Algemene kosten  
4 %

Uitgaven 2016 exclusief allocatie algemene kosten
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Als we de algemene kosten toerekenen aan de diverse beste-
dingen, krijgen we de volgende tabel.

Uitgaven 2016 na allocatie van algemene kosten 

De inkomsten van Kom op tegen Kanker gaan bijna volle-
dig naar vier grote domeinen: psychosociale zorg, onderzoek, 
beleidsbeïnvloeding en informatie & preventie. De meeste 
financiële steun gaat naar biomedisch en psychosociaal 
onderzoek en naar psychosociale zorginitiatieven. 

Onderzoek
Kom op tegen Kanker besteedt traditiegetrouw een groot deel 
van zijn budget aan biomedisch en psychosociaal onderzoek. 
Het domein kreeg in 2016 extra financiële steun uit de opge-
bouwde reserves. Er werd 18,7 miljoen euro besteed, het groot-
ste bedrag ooit. 17,9 miljoen euro ervan ging naar biomedisch 
onderzoek. 
De domeinen zorg en onderzoek kregen extra financiële steun 
uit de opgebouwde reserves.

Zorg
Onder psychosociale zorg vallen enerzijds de zorgprojecten die 
Kom op tegen Kanker zelf opzet en anderzijds de externe zorg-
projecten die Kom op tegen Kanker steunt. Beide blokken zijn 
ongeveer even groot.

Uitgaven 2016 na allocatie algemene kosten

2016

Psychosociale zorg 7,9

Onderzoek 19,5

Beleidsbeïnvloeding 0,7

Informatie en preventie 2,1

Fondsenwerving 4,5

Totaal 34,8

(miljoen euro)

Psychosociale zorg  
23 %

Beleidsbeïnvloeding 
2 %

Fondsenwerving  
1 3 %

Informatie en preventie  
 6 %

Onderzoek  
56 %
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De externe zorgprojecten vallen uiteen in vier categorieën: 
vernieuwende projecten, palliatieve zorg, kinderoncologie en 
lotgenotengroepen.

Eigen zorgprojecten 2016

Hulplijnen 
10 %

Patiëntenmagazine Leven 
5 %

Vrijwilligersschool 
4 %

Regionale  
dienstverlening 

15 %

Werking kwetsbare 
groepen 
16 %

Kinderwerking 
5 %

Sensibilisering  
reguliere sector 

7 %

Lotgenotenwerking 
3 %

Kankerfonds 
25 %

Patiëntenfolders 
3 % Ziekenhuiswerking 

6 %

Eigen 
zorgprojecten

3,7 3,9

Externe 
zorgprojecten

(miljoen euro)
Palliatieve zorg  

23,28 %

Lotgenotengroepen 
4,27 %

Kinderoncologie 
8,52 %

Vernieuwende  
projecten 
63,93 %

Externe Zorgprojecten 2016
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Resultaat
In 2016 voerde Kom op tegen Kanker zijn inspanningen voor 
de strijd tegen kanker verder op. De domeinen zorg en onder-
zoek kregen extra financiële steun uit de opgebouwde 
reserves. Ook in 2015 was dat al het geval. De bijkomende 
bestedingen zijn een gevolg van een nieuw financieel beleid 
bij Kom op tegen Kanker, waarbij uitgegaan wordt van een 
snellere bestedingscyclus en het behoud van een minimale 
reserve die nodig is om langetermijnengagementen na te 
komen. 

Omdat de financiële reserves het toelaten om extra te beste-
den, maakt Kom op tegen Kanker dus tijdelijk in een jaar 
meer middelen vrij dan er dat jaar binnenkomen. Die meeruit-
gaven voor bestaande en nieuwe initiatieven zijn echter voor-
zien. Ze zijn vastgelegd in het toekomstplan 2017–2021 met 
duidelijk meetbare doelstellingen. Op die manier kan regelma-
tig worden gemeten of de organisatie nog op koers zit dan 
wel of ze moet bijsturen. Nog tot 2021 heeft Kom op tegen 
Kanker extra bestedingen gepland. 

milj. euro milj. euro

Inkomsten 

Legaten 7,5  

Giften 8,0

Actiegeld 5,7  

Diversen 3,7

  24,9

Uitgaven 

Psychosociale Zorg -7,6  

Onderzoek -18,7

Beleidsbeïnvloeding -0,7  

Informatie en preventie -2,0

Fondsenwerving -4,3  

Algemene kosten -1,5

-34,8

Netto resultaat -9,9

Beknopte resultatenrekening 2016
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Eind 2016 bedroeg het personeelsbestand 65,5 VTE’s (vol-
tijds equivalenten). Hierin zitten zowel vaste personeelsleden 
als tijdelijke medewerkers. Eind 2015 werkten er 59,8 VTE’s bij 
Kom op tegen Kanker. De organisatie werd versterkt om de 
groei van de werking te kunnen realiseren.

milj. euro milj. euro

Vaste activa Eigen vermogen  

Immateriële vaste activa 1,0 Fondsen (permanent) 0,7

Materiële vaste activa 2,6 Fondsen (voor bestemming) 36,1

3,6 36,8

Vlottende activa  Schulden  

Vorderingen < 1 jaar 0,8 Schulden < 1 jaar 18,2

Geldbeleggingen 21,4 Schulden > 1 jaar 12,5

Liquide middelen 41,3 Overlopende rekeningen 0,1

Overlopende rekeningen 0,5  30,8

64,0

Totaal van de activa 67,6 Totaal van de passiva 67,6

Beknopte balans 31 december 2016
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Kom op tegen Kanker
Koningsstraat 217
1210 Brussel

Tel. 02 227 69 69
Fax 02 223 22 00
E-mail: info@komoptegenkanker.be 
Website: www.komoptegenkanker.be en www.allesoverkanker.be

Met dank aan KBC en VRT, trouwe partners van Kom op tegen Kanker


