Samen komen we
steeds dichterbij
IN ACTIE VOOR

Informatie over KWF Kankerbestrijding voor actievoerders.

KWF Kankerbestrijding
gelooft in de dag dat
niemand meer hoeft
te sterven aan kanker
Die dag die komt. We weten alleen nog niet wanneer.
Wat we wel weten is dat we samen deze dag dichterbij
kunnen brengen. Daarom vragen we iedereen om ons
mee te helpen.
Ook jou.
Want alles wat we doen is weer een stap dichterbij.
Dichter bij nog meer kennis, nieuwe successen, betere
behandelingen. Dichter bij die ene dag, de dag dat we
kanker verslaan.
Hoe we dat doen, lees je in deze brochure.

Ons ideaal

Niemand sterft
meer aan kanker
Kanker raakt ons allemaal. Eén op de drie Nederlanders
krijgt gedurende zijn leven de diagnose kanker.
Per jaar zijn dat zo’n 110.000 mensen.
Die diagnose betekent niet per se een doodvonnis,
maar toch sterven er elk jaar circa 45.000 mensen
aan de gevolgen van de ziekte. Daarmee is kanker
doodsoorzaak nummer 1 in Nederland.
Het goede nieuws is dat we steeds beter weten hoe
kanker ontstaat, hoe we de ziekte moeten bestrijden
en kunnen voorkomen. Die vooruitgang is hoopgevend.
KWF Kankerbestrijding is vastberaden om kanker nog
sneller en nog beter te bestrijden.

Onze missie
We willen dat:
• minder mensen kanker krijgen
• meer mensen genezen
• de kwaliteit van leven van
de patiënt zo goed mogelijk
is, tijdens en na de ziekte

Minder kanker

Feit:

Het begint met preventie: het voorkomen dat mensen kanker krijgen.
Kanker is vaak het gevolg van factoren die we niet kunnen beïnvloeden, zoals genetische aanleg en
ouderdom. Maar bij ongeveer 35% van de kankergevallen is het ontstaan van kanker te beïnvloeden.

Elke week
raken honderden
kinderen verslaafd
aan roken

Roken, onbeschermd zonnen, ongezonde voeding, weinig beweging en alcoholgebruik zijn factoren
die de kans op kanker vergroten. We informeren over wat de kans op kanker vergroot of verkleint.
We richten ons daarbij vooral op de bescherming van kinderen tegen de verleiding en de schadelijkheid van tabak en op onbeschermd zonnen. Tegelijkertijd proberen we het beleid van de overheid
en het bedrijfsleven te beïnvloeden. En financieren en faciliteren we kansrijke ontwikkelingen in
preventieonderzoek.

Niet roken is de norm
20.000 mensen sterven jaarlijks in Nederland door roken
Daarom zetten wij ons in voor een actief tabaksontmoedigingsbeleid. We richten ons specifiek op de
bescherming van kinderen. Als zij niet beginnen met roken,
voorkomt dat veel kanker. Hoe we dit doen?
• Voorkomen dat kinderen mis- en verleid worden om te
beginnen met roken. We stimuleren daarom bijv. maatregelen die marketing op tabaksproducten beperken,
door bijvoorbeeld tabak uit het zicht te verkopen.
• Samen met de Hartstichting en het Longfonds werken we
aan een Rookvrije Generatie. We werken toe naar een
samenleving waarin opgroeiende kinderen worden
beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan
roken. Dat lukt als we het goede voorbeeld geven en de
omgevingen waar kinderen komen rookvrij maken.

Kinderen beschermen
tegen uv-straling
Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in
Nederland en de belangrijkste
oorzaak daarvan is verbranding van de huid. Goede zonbescherming kan de hoeveelheid
stijgende huidkanker gevallen
een halt toeroepen. KWF wil
Nederland bewust maken van
de gevaren van de zon en goede
bescherming bevorderen.
We richten ons op kinderen
en hun ouders omdat daar de
grootste winst te behalen valt.

Feit:
Zonverbranding in
de jeugd vergroot
de kans op het
krijgen van een
melanoom, een
ernstige vorm van
huidkanker, op
latere leeftijd.

Meer genezing
KWF Kankerbestrijding is een van de grootste
financiers van wetenschappelijk kankeronderzoek
in Nederland. In 2017 besteedde KWF een bedrag
van ruim 117 miljoen euro aan de missiedoelen.
Daarmee financieren en stimuleren we wetenschappelijk onderzoek naar betere en effectievere
behandelmethoden.
Dankzij doorbraken in wetenschappelijk onderzoek, is de kans op overleving
steeds verder toegenomen bij vrijwel alle vormen van kanker. Een van die
doorbraken is de veelbelovende immunotherapie. Daarmee worden
lichaamseigen eiwitten toegediend die ons immuunsysteem in staat
stellen om kankercellen te herkennen en aan te vallen. Deze therapie is
nu al effectief bij een aantal vormen van kanker, zoals nierkanker en
uitgezaaide melanomen. Wetenschappers werken hard aan de verdere
ontwikkeling van immunotherapie zodat deze ook kan worden ingezet
bij andere vormen van kanker.

Dankzij wetenschappelijk onderzoek neemt de kennis over
kanker alsmaar toe. Hierdoor:
•
•
•
•
•

is steeds beter bekend hoe kanker ontstaat
kan kanker eerder worden opgespoord
zijn behandelingen effectiever
is de kwaliteit van leven voor (ex-)patiëntenverbeterd
overleven meer mensen de ziekte

Dergelijke doorbraken en steeds verfijndere
vormen van chirurgie zijn grote stappen in de
goede richting. Daarnaast worden er heel veel
kleine stappen gezet die gezamenlijk bijdragen aan het bestrijden van kanker. Om meer
genezing mogelijk te maken is meer onderzoek
nodig. Door al die onderzoeken komt de dag
steeds dichterbij dat kanker niet langer een
dodelijke ziekte is.

Patiënten beoordelen wetenschappelijk
onderzoek
‘Als (ex-)patiënt weet je waarmee lotgenoten geconfronteerd
worden. Die ervaringen maken
dat je adviezen met
meerwaarde kunt geven.’
PACO-LID SJOUKJE VAN WOENSEL

Overlevingskans
vijf jaar na de diagnose kanker
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De ervaring van patiënten verschaft KWF
waardevolle input bij het bepalen van de
relevantie van onze activiteiten. Daarom is
in 2011 de Patiënten Adviescommissie (PACO)
opgestart. De leden, bestaande uit (ex-)
patiënten, hebben een belangrijke stem bij de
vraag of KWF een projectaanvraag al dan niet
honoreert. De enige uitzondering daarop zijn
projectaanvragen die te maken hebben met
fundamenteel en vroeg-translationeel
onderzoek.

Vroege ontdekking van kanker vergroot
de kans op overleving
Wanneer kanker in een vroeg stadium wordt
ontdekt, is het beter te behandelen en wordt
de kans op genezing en overleving vergroot.
Mede door KWF zijn in de afgelopen jaren in
Nederland verschillende bevolkingsonderzoeken mogelijk gemaakt om bijvoorbeeld
darm-, borst- en baarmoederhalskanker in
een vroegtijdig stadium op te sporen. De
technieken hiervoor komen deels voort uit
onderzoek dat door KWF is gefinancierd.

Betere kwaliteit
van leven

Feit:
86% van (ex)
kankerpatiënten
heeft klachten

Steeds meer mensen overleven kanker of leven door
met kanker. Op dit moment zijn dat in Nederland zo’n
770.000 mensen. KWF Kankerbestrijding wil hun leven
na of met de ziekte zo aangenaam mogelijk maken.

Daarom besteden we de komende jaren naast onderzoek naar effectievere
behandelingen nog meer aandacht aan de lichamelijke en psychosociale
gevolgen van kanker. We willen niet alleen investeren in onderzoeken, maar
ook in het substantieel verbeteren van de kwaliteit van leven met kanker.
Dit doen we onder andere aan de hand van:

kanker.nl

Kanker.nl is het online platform in Nederland met informatie over kanker voor
iedereen die met kanker te maken krijgt. Op kanker.nl is betrouwbare informatie te vinden over kanker, de behandeling en de gevolgen van de ziekte en leven
met kanker. Mensen kunnen ook deelnemer worden en hun ervaringen delen
met anderen. Daarnaast biedt kanker.nl hulp & ondersteuning door direct
contact met professionals via de telefoon, e-mail of chat. Deze combinatie van
diensten helpt (ex)kankerpatiënten en hun naasten meer grip te krijgen op hun
situatie en goed afgewogen keuzes te maken. Dit kan de kwaliteit van leven en
de samenwerking met de behandelaars verbeteren. Kanker.nl is een initiatief
van KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Psychosociale zorg

Dat steeds meer mensen langer leven met of na kanker is goed nieuws. Maar heel veel
mensen hebben na de behandeling klachten. De meest voorkomende klachten gaan
over emoties - bijvoorbeeld angst, somberheid of onzekerheid - over vermoeidheid
en over problemen in de relatie met de partner. Er is zorg beschikbaar om mensen
hiermee te helpen. Maar deze zorg komt lang niet bij iedereen terecht die het nodig
heeft. KWF vind dit niet acceptabel. Daarom stimuleren wij (ex)patiënten via een
campagne om over hun klachten te praten. En wijzen wij hen op de beschikbare zorg.
Ook informeren wij zorgprofessionals over de hulp waar zij hun patiënten naar toe
kunnen verwijzen.

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

KWF investeert in NFK, de belangenbehartiger van mensen waarbij kanker geconstateerd is. Om juist hun stem te laten horen. Die stem helpt om ons hard te maken voor
de juiste zorg en een goede kwaliteit van leven. NFK is een samenwerkingsverband van
kankerpatiëntenorganisaties. De organisaties zijn bronnen van ervaringskennis en
helpen (ex-)kankerpatiënten om te leren leven met kanker.

Het wetenschappelijk
onderzoek dat we financieren

Prof. Elly Hol
“Ik ben erg blij dat KWF
het belang inziet van
fundamenteel onderzoek.
Ik vind dat je wetenschappers de kans moet
geven om uit te zoeken
hoe het nou precies zit.
Fundamenteel onderzoek
is de bron van nieuwe
behandelingen”.

Dr. Inge Verbrugge
“Ik heb veel aan KWF
te danken. Vanaf het
prille begin dat ik ben
gepromoveerd en naar
Australië ging, zagen
zij de belofte van dit
onderzoek. Zonder KWF
zou de vooruitgang die
we geboekt hebben niet
mogelijk zijn geweest”.

Prof. André Dekker
“Met mijn onderzoek kunnen
we data over de hele wereld
aan elkaar koppelen, om
te komen tot modellen die
we toepassen om de juiste
behandeling te selecteren.
Het is dan ook superbelangrijk dat onderzoekers bij
KWF financiering aan
kunnen vragen voor infrastructuurprojecten”.

Jouw bijdrage draagt bij aan deze en andere
baanbrekende kankeronderzoeken. En
daarmee aan de dag dat we kanker verslaan.
Steun wetenschappelijk onderzoek.

Prof. Tom Würdinger
“Ik ben heel blij dat KWF
met haar financiering ook
ondernemersstructuren
support. Dit soort projecten moet je niet alleen
doen. Daar heb je ook
de ondernemerskant bij
nodig. Het is in Nederland
ingewikkeld om startups
succesvol te maken, maar
wat KWF doet kan daar
zeker bij helpen”.

Dr. Dannis van Vuurden
“De overleving bij de hersentumoren waar ik me op richt
is vaak niet goed. Er komen
emoties en zware beslissingen
bij kijken, dat hakt er soms
behoorlijk in. Maar het
doen van wetenschappelijk
onderzoek is een belangrijke
uitlaatklep. Ik heb veel drive
om het voor kinderen die aan
deze vormen van kanker lijden”.

Prof. Marc Besselink
“Voor pessimisme is
geen plaats in dit vak.
Bovendien zijn de ontwikkelingen eindelijk in
een stroomversnelling
geraakt. In de afgelopen 3
jaar is er meer verbeterd op
het gebied van alvleesklierkanker dan in de 30 jaar
daarvoor”.

Hoe we onze
doelen bereiken
Om onze doelen te bereiken,
zamelen we geld in om
onderzoek naar kanker te
financieren en te begeleiden.
We hanteren sinds 2016 een
nieuwe financieringsstructuur waarmee onderzoeksresultaten sneller bij
de patiënt terechtkomen.
We verbinden ons daarnaast met andere partijen
in binnen- en buitenland
die actief zijn op het gebied
van kankerbestrijding. Door
samenwerking kunnen we
kanker effectiever bestrijden.

Beïnvloeden van beleid
Daarnaast zetten we ons in voor positieve sturing van het beleid van
alle partijen die ertoe doen in het medisch-oncologisch veld, zoals
politiek, wetenschap, zorginstellingen en verzekeraars. Een van de
dossiers waar KWF zich hard voor maakt, is de borging van toegankelijkheid van dure medicijnen voor alle patiënten.
Delen van kennis
Ook delen we de kennis die we in de afgelopen decennia hebben
opgebouwd. Niet alleen met wetenschappers en andere organisaties
die strijden tegen kanker, maar ook met het publiek, zodat alle
relevante en actuele informatie makkelijk toegankelijk is. Daarom
financieren we het platform Kanker.nl.
Van iedere euro die KWF ontvangt, gaat 84 cent naar onze doelstelling:
minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor
(ex-)kankerpatiënten.

Uw euro
aan kankerbestrijding

84 CENT

DOELBESTEDING
• Minder kanker
• Meer genezing
• Betere kwaliteit van leven

16 CENT

KOSTEN
• Fondsenwerving
• Beheer en administratie

Samen maken
we het mogelijk
KWF ontvangt geen subsidie van de overheid. Daarom zijn we voortdurend
actief op zoek naar inkomstenbronnen. Veel wervingsactiviteiten
organiseren we zelf. Daarnaast werven en ondersteunen we vrijwilligers
en professionals die op eigen initiatief geld bij elkaar halen voor kankeronderzoek. KWF Kankerbestrijding kan al decennialang rekenen op brede
steun van de Nederlandse bevolking. Door samenwerking met andere
partijen in binnen- en buitenland zorgen we ervoor dat het geld goed
besteed wordt.

In het kort

Minder
kanker

Inzet
geworven
fondsen
voor realisatie
missiedoelen
KWF Kankerbestrijding

Kankeronderzoek
financieren
en faciliteren

Meer
genezing
Beïnvloeden
van beleid

Betere kwaliteit
van leven
Delen
van kennis

We roepen iedereen in Nederland, particulier en
bedrijf, op om ons mee te helpen.

Wat kun
jij doen?

Feit:
KWF is de grootste
fondsenwervende
maatschappelijke
organisatie
van Nederland.

Een paar voorbeelden van grote acties waaraan jij kunt bijdragen
Kom in actie
Nederlanders zijn gul maar ook creatief
en ze werken zich letterlijk in het zweet
om samen miljoenen euro’s op te halen.
Door massaal bergop te fietsen of door
dag en nacht en van dam tot dam te
lopen. Sportievelingen kunnen zich ook
aansluitenbij Ren tegen kanker en zich
laten sponsoren. KWF biedt hen een
trainingsprogramma waarbij sporttrainers
en BN’ers ze klaarstomen voor sportieve
uitdagingen, bijvoorbeeld het meelopen
aan een (deel van een) marathon.
Doe mee met je bedrijf
Ook bedrijven komen in actie. Door geld in
te zamelen met eigen evenementen of mee
te doen aan een sponsorloop. Ook kunnen
bedrijven structureel wetenschappelijk
onderzoek steunen als KWF Zakenvriend
of partner.

• Ride for the roses
Ride for the Roses heeft sinds haar oprichting al meer dan € 15 miljoen 		
opgehaald voor kankeronderzoek. Elke euro die een deelnemer ophaalt
wordt door KWF Kankerbestrijding direct besteed aan projecten die een
versnelling teweeg brengen in onderzoek naar kanker.

• Mont Ventoux
De kale berg in de Provence wordt jaarlijks vanuit twee organisaties
beklommen door fietsers, hardlopers en wandelaars. Deelnemers aan 		
zowel Groot verzet tegen kanker als ColSensation halen geld op voor 		
kankeronderzoek via KWF Kankerbestrijding én voor regionale aan
kanker gerelateerde doelen.

• Alpe d’HuZes
Al meer dan 10 jaar beklimmen duizenden fietsers en wandelaars de
Alpe d’Huez in Frankrijk. Inmiddels is er al meer dan €160 miljoen
opgehaald waarmee ruim 200 kankeronderzoeksprojecten zijn
gefinancierd.

Help ook mee en vind meer inspiratie op acties.kwf.nl

Met elkaar hebben
we al veel bereikt

Maar we zijn
er nog niet

Samen met onderzoekers, artsen, patiënten, vrijwilligers,
actievoerders en donateurs heeft KWF al veel bereikt.
Mede dankzij KWF Kankerbestrijding zijn de overlevingskansen bij de meeste kankersoorten gestegen en zijn
mooie resultaten bereikt op het gebied van voorkomen,
ontdekken van kanker en de behandeling van kanker.

Met elkaar blijven we stappen maken om
ervoor te zorgen dat niemand meer hoeft
te sterven aan kanker. Daarom vragen we
iedereen om ons mee te helpen. Ook jou.
Kom nu in actie via acties.kwf.nl.

			

Deelnemers aan onze acties vertellen
Ride for the Roses
“Een mooi moment is het zingen
van het openingsnummer. Als
je dan om je heen kijkt en de
verschillende emoties bij alle
deelnemers ziet, besef je dat
iedereen daar staat met zijn
eigen verhaal en om zijn eigen
redenen. De eensgezindheid en
saamhorigheid die je dan voelt,
is bijna tastbaar”.

Alpe d’HuZes
“ Tijdens het schrijven van de stickers
voor mijn eigen kaarsen had ik last van
een breekmomentje. Er zat een meisje
van ongeveer 10 jaar naast mij. Zij sloeg
haar arm om mij heen en zei dat zij het
heel knap vond dat die mensen in het
blauw al die verdrietige verhalen wilden
aanhoren en dat ze best begreep dat wij
het af en toe ook lastig hadden. Toen
had ik het helemaal spaans. Zo’n jong
ding dat zulke wijze woorden van troost
gaf. Bij wat doorvragen bleek dit meiske
zelf kanker te hebben”.

Ren tegen kanker
“Ik vond het erg mooi dat ik tijdens het
rennen het gevoel had dat ik de andere
lopers van Ren tegen kanker kende.
Even een opmerking van; zet hem
op, of een schouderklopje. Terwijl ik
niemand kende, dit vond ik erg mooi
en bijzonder”.

Deelnemers aan onze acties vertellen
Mont Ventoux – Groot
verzet tegen kanker
“Het ‘ ja’ zeggen op de vraag van je zieke
broer, die de berg wil bevechten terwijl
hij op dat moment de dood in de ogen
kijkt. Om er uiteindelijk samen te staan,
hij na de fietstocht en ik na de wandeltocht. Om daar dan ook nog wat as uit
te strooien van je moeder, die exact
een jaar eerder op de dag van jouw
beklimming is overleden.
Het kippenvelmoment als je de laatste
bocht omgaat. en dan al die mensen je
naar binnen schreeuwen”.

Swim to Fight cancer

Colsensation

“Mijn opa zou op 10 september 69
jaar geworden zijn. Hij is vorig jaar
aan kanker overleden. Ik zit op wedstrijdzwemmen en wilde daarom
graag hier aan meedoen. We zijn 10
september eerst met z’n allen naar het
graf van opa gegaan, daarna met z’n
allen geluncht en toen heeft mijn hele
familie mij aangemoedigd met het
zwemmen. De finish was emotioneel,
maar ook heel mooi zo met z’n allen.
Om dit zo als eerste geboortedag van
opa te doen dat hij er niet meer was,
was heel fijn”.

“Het is niet de berg, het zijn
niet de deelnemers, het is niet
de organisatie, het is zelfs
niet de kanker. Nee, het is het
geheel. De sfeer, de mensen, de
tranen, het gelach, de helpende
hand, de motiverende duimen
omhoog, de waardering, het
enthousiasme: dát is het echte
gevoel van de ColSensation.
Het is fantastisch”.

KWF Kankerbestrijding
Postbus 75508
1070 AM Amsterdam
t (020) 570 05 00
www.kwf.nl
Voor meer informatie over acties kunt u contact
opnemen met Patricia Rempt via acties@kwf.nl
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