
 
 

 

 

 

 

 

 



OVERZICHT STANDHOUDERS

ORGANISATOREN

Beautiful After Breast Cancer (BABC) wil het welzijn en welvoelen van patiënten verhogen 
tijdens en na een borstkankerbehandeling door hen te helpen zich samen met hun sociale 
omgeving weer sterk, zelfverzekerd en “mooi” te voelen. Ook na borstkanker is een vreugdevol 
en gelukkig leven mogelijk, een leven waarin ze zich mooi en aantrekkelijk kunnen voelen.

Kankeronderzoek gaat vandaag razendsnel vooruit. Kankercellen hebben steeds minder 
geheimen voor de wetenschap en we zitten ze meer dan ooit op de hielen. Dit is belangrijk om 
de opsporing en de strijd tegen de meest gevreesde ziekte te kunnen winnen. Om het 
kankeronderzoek aan de Universiteit Antwerpen naar een nog hogere versnelling te brengen, 
is er het Centrum voor Oncologisch Onderzoek (CORE). CORE is een gezamenlijk oncologisch 
onderzoekplatform, met meerdere expertises op het gebied van fundamenteel, translationeel 
en klinisch kankeronderzoek. CORE zet actief in op nieuwe kankerbehandelingen waar de 
nood hoog is, onder andere via immuuntherapie en doelgerichte therapie.

Cancer Research Institute Ghent (CRIG) stimuleert en ondersteunt topkankeronderzoek in 
Gent, en brengt meer dan 400 onderzoekers binnen de Universiteit Gent, UZ Gent en 
VIB-UGent samen. Onze onderzoekers zijn gedreven om kanker beter te begrijpen, te behan-
delen en te genezen. CRIG interageert ook met andere onderzoeksinstituten, stichtingen, 
bedrijven en het brede publiek. Bij onze stand kan je terecht voor info over het Gentse 
kankeronderzoek, onze werking en onze Warme acties! 

Het gespecialiseerd Kankercentrum van het UZ Gent heeft een jarenlange ervaring in de 
behandeling van zowel courante kankers als complexe of zeldzame tumoren. Elke patiënt 
wordt begeleid door een team van artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig consulenten en 
specialisten, diëtisten, psychologen en sociaal werkers. Kankerpatiënten en hun familieleden 
kunnen ook rekenen op uitstekende zorg, ondersteuning en omkadering op maat.

De vzw Stop Darmkanker is een jonge dynamische onafhankelijke NGO met als motto           
‘Doe de test!’ . De missie is duidelijk: Stop Darmkanker wil iedereen overtuigen dat door vroeg-
tijdig opsporen van poliepen en darmkanker het sterftecijfer van darmkanker drastisch zal 
dalen. De kennis over deze sluipmoordenaar is bij het brede publiek nog steeds ontoereikend.



NON-PROFIT ORGANISATIES

De Dienst Geneesmiddelenonderzoek (of Drug Research Unit Ghent – D.R.U.G.) van het UZ 
Gent, onder leiding van prof. dr. S. Rottey, voert klinische studies uit, in het bijzonder zoge-
naamde ‘vroege fase’-studies. In deze studies testen we een nieuw medicijn voor het eerst bij 
de mens, en dat zowel bij gezonde proefpersonen als bij kankerpatiënten.  Zo leveren we een 
bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Bij onze stand kan je terecht voor 
meer info rond wat klinische studies zijn, hoe je er eventueel kan aan deelnemen en waarom 
dat zinvol kan zijn.

De Stichting ME TO YOU werd opgericht in ‘Loving Memory‘ van Els Maes,                                        
lieve echtgenote en �ere mama waarvan wij in juli 2013 afscheid moesten nemen na een 
lange strijd tegen leukemie. Zij verloor haar strijd, maar blijft vechten samen met jou!                                                                                                                
Stichting ME TO YOU stelt zich tot doel mits het steunen van speci�eke onderzoeksprojecten 
de verdere opmars van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten 
tegen te gaan. Daarnaast begeleidt de Stichting leukemiepatiënten van alle leeftijden.                                                                                                        

 De Hodgkin en non-Hodgkin vzw is een lymfeklierkankervereniging zonder winstoogmerk 
die als hoofddoel heeft de Hodgkin en non-Hodgkin 'lymfeklierkanker' patiënten te steunen 
in hun beleving als kankerpatiënt. Iemand die hetzelfde heeft meegemaakt begrijpt je beter. 
Dat is de kracht van ons lotgenotencontact en dat willen we met jou delen.

Patiënten met melanoom hebben een grote behoefte aan begrijpbare, accurate en recente 
informatie over de ziekte, het ziekteverloop, de behandelingsmogelijkheden, de verzorging 
en de speci�ek Belgische mogelijkheden aan ondersteuning. Velen van hen hebben daaren-
boven nood aan contact met lotgenoten waarbij zij elkaar kunnen helpen om blijvend de 
strijd aan te gaan tegen de ziekte. Melanoompunt vzw wil als patiëntenvereniging een baken 
zijn door het invullen van deze behoeften voor alle melanoom patiënten en hun naasten.

Care4AYA vzw zet zich in om de zorg voor jongeren met kanker op verschillende domeinen te 
verbeteren en dit zowel tijdens als na de ziekte. Ook als behandelen moeilijk wordt, willen we 
aangepaste zorg kunnen bieden. De werking van Care4AYA vzw steunt op drie pijlers: 1) zorg: 
het verbeteren van zorg voor jongeren met kanker tijdens en na hun behandeling, 2) onder-
zoek: het ondersteunen van onderzoek naar de speci�eke bekommernissen en noden van 
jongeren met kanker & 3) opleiding: het organiseren van opleidingen aan zorgverleners die in 
contact komen met jongeren met kanker. Meer informatie omtrent onze organisatie kan u 
vinden op www.care4aya.be

Een wereld zonder kanker: dat is de droom van Kom op tegen Kanker. Helaas zijn we daar nog 
niet. Dus strijden we tot die droom werkelijkheid wordt. Door kanker te vermijden, te bestrij-
den, te verzachten en door te pleiten voor een beter kankerbeleid. Om dat te kunnen doen, 
mobiliseren we zo veel mogelijk mensen om zich in te zetten tegen kanker: als zorgvrijwilliger, 
als actievoerder of als donateur.

Kinderkankerfonds vzw geeft �nanciële en psychologische steun aan kinderen met kanker en 
hun gezinnen. De behandeling maakt de genezingskansen steeds hoger maar de behandel-
ing duurt lang en gaat vaak gepaard met bijwerkingen allerhande. Het kind wordt hoe dan 
ook geconfronteerd met ongemak en pijn. Ouders gaan gebukt onder angst, onzekerheid en 
gevoelens van onmacht. Om deze kinderen en hun ouders te motiveren om dit vol te houden 
en om de behandeling draaglijk te maken is veel extra zorg nodig.



Stichting tegen Kanker wil graag het thema Communicatie en Kanker dit jaar in de kijker 
zetten. Patiënten nemen de regie over de ziekte kanker  steeds vaker in eigen handen en 
hebben behoefte aan betrouwbare informatie. Stichting tegen kanker reikt  aan iedereen in 
een begrijpelijke taal kwalitatieve en gevalideerde informatie aan, van preventie tot behan-
delingen.

SuperNils vzw zet zich in voor drie grote doelstellingen. 1) Jaarlijks geven we een better-feel-
ing-bag met mooie geschenken aan kinderen en volwassenen met leukemie. In samenwerk-
ing met het ziekenhuis organiseren we activiteiten voor jongeren met kanker/leukemie. 2) We 
bieden �nanciële ondersteuning aan kankeronderzoek in het algemeen en leukemie in het 
bijzonder. Ook het project Immuno-T (communicatie) van professor Tessa Kerre krijgt van 
onze vzw �nanciële ondersteuning. 3) SuperNils geeft onderwijsmensen ondersteuning, als 
ze worden geconfronteerd met kanker in de klas. Bovendien heeft vzw SuperNils ook een 
jeugdpijler, Nils for Life, die activiteiten organiseert speci�ek voor de jongere mensen.

NET & MEN vzw: Kanker is een Belgisch vereniging voor en door patiënten met NET (Neuro-En-
docriene Tumoren) en MEN (Multipele Endocriene Neoplasie).  We brengen lotgenoten bij 
elkaar om antwoorden te krijgen op vragen, om informatie uit te wisselen, om te luisteren en 
te praten maar ook om samen �jne momenten te beleven. Als patiëntenvereniging willen we 
onze ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in het Belgisch gezondheidssysteem een 
stem geven.

De Stichting ME TO YOU werd opgericht in ‘Loving Memory‘ van Els Maes,                                        
lieve echtgenote en �ere mama waarvan wij in juli 2013 afscheid moesten nemen na een 
lange strijd tegen leukemie. Zij verloor haar strijd, maar blijft vechten samen met jou!                                                                                                                
Stichting ME TO YOU stelt zich tot doel mits het steunen van speci�eke onderzoeksprojecten 
de verdere opmars van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten 
tegen te gaan. Daarnaast begeleidt de Stichting leukemiepatiënten van alle leeftijden.                                                                                                        

Werkhervatting is voor veel (ex-)kankerpatiënten een belangrijke, maar niet evidente stap om 
na het ziekzijn de draad terug op te nemen. Lichamelijke, cognitieve en/of psychische gevol-
gen van de aandoening en de behandeling kunnen zorgen voor twijfels en onzekerheden in 
de terugkeer naar werk. De wettelijke mogelijkheden tot re-integratie zijn niet altijd gekend, 
noch de rol van de verschillende actoren (zoals bedrijfsarts, adviserend arts). Rentree biedt 
daarom individuele coaching en begeleiding in het volledige proces van werkhervatting. 

Talk Blue Vlaanderen is een patiëntenvereniging van en voor mannen en vrouwen met darm-
kanker, hun partners & zorgverleners. Darmkanker is een diagnose die je leven en het leven 
van wie je dierbaar is op zijn kop zet: operatie(s), chemo, bestraling, weken en maanden revali-
deren, leren leven met blijvende ongemakken … Naast professionele zorgverlening kan 
contact met lotgenoten een onmisbare steun en hulp zijn. Wij organiseren jaarlijks een zestal 
ontmoetingsmomenten in Brugge en omgeving: een gevarieerde mix van informatieve 
sessies én sociale activiteiten. Babbelmomenten met lotgenoten met een lekker drankje 
vinden wij erg belangrijk op al die activiteiten.

De doelstelling van Wij Ook vzw is de belangen van prostaatpatiënten te verdedigen.  We 
lichten hen in en we leveren hen bijstand. We zijn actief op allerlei niveaus, medisch en organi-
satorisch, nationaal en internationaal. We streven er naar, de patiënt een actieve partner te 
maken bij medische beslissingen. Op de stand staan we open voor alle mogelijke vragen over 
prostaatkanker en over onze vereniging.

NELIANE brengt aangepaste kledij voor lymfoedeempatiënten of zij die het risico lopen deze 
chronische aandoening te ontwikkelen. Basisprincipe MOONICA zijn vlotte combinaties van 
hoofddeksels met bijpassende oorbellen én comfortabele kledij.  Maar voor ons draait het om 
veel meer dan mooie kledij alleen. We willen mede lotgenoten en patiënten tonen dat het 
mogelijk is om je dromen te realiseren en te geloven in jezelf! Ook ijveren we voor meer 
bewustmaking van kanker en van lymfoedeem, de zorg en nazorg van patiënten, het doorbre-
ken van de taboes. Laat ons vooral een brug slaan tussen zij die weten wat het is en zij die er 
met een bocht omheen blijven lopen.
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