
Editie 6

De nieuwsbrief over nalaten aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Door gezonde keuzes te maken in uw dagelijkse voeding en leefstijl kunt u uw eigen risico op kanker 
verlagen. Maar wat is nu eigenlijk gezond? Wij helpen u fabels en feiten over gezonde voeding en 
leefstijl uit elkaar te houden. Deze keer behandelen wij… grapefruit en chemotherapie.

Antwoord: waar
Uit onderzoek blijkt dat grapefruit negatieve 
effecten kan hebben op de chemotherapie. 
Bepaalde stoffen in grapefruit zorgen ervoor dat 
het lichaam de chemotherapie niet goed kan 
afbreken. De chemo blijft langer in het bloed 
en kan daardoor zorgen voor meer en heftigere 
bijwerkingen. 

Het advies is daarom om geen grapefruit of 
kruisingen van grapefruit voor, tijdens of na de 
chemotherapie te eten. 

Dit advies geldt ook voor het drinken van grape-
fruitsap. Sinaasappels, mandarijnen en citroenen 
bevatten deze stoffen niet. Deze kunnen veilig 
gegeten worden rondom behandeling met chemo-
therapie. 

 
In de volgende editie beantwoorden wij de stelling:  
Puur vruchtensap is een goede vervanger van  
vers fruit.

Stelling:  
Grapefruit eten en 

drinken is nadelig voor 
de chemotherapie

 
Waar of niet 

waar? 

Al 25 jaar aandacht voor kankerpreventie

(On)gezond?

Ook u heeft het vermogen bij te dragen aan een wereld zonder kanker
U ontvangt deze nieuwsbrief over nalaten omdat u in het verleden interesse in dit onderwerp heeft getoond. Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via nalaten@wkof.nl of 020 344 95 95.

In deze editie besteden wij aandacht aan 
een mooie mijlpaal in de geschiedenis 
van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: 
ons 25-jarig jubileum. Wij blikken terug 
op de belangrijkste gebeurtenissen 
tijdens het onderzoek naar kanker en 
kankerpreventie.

Al 25 jaar is het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds úw bron van informatie over 

voeding, leefstijl en kanker. Dankzij de 
steun van donateurs werken wij elke 
dag aan onze misse: een wereld zonder 
kanker. Ik ben trots op wat we in de 
afgelopen 25 jaar bereikt hebben en ik 
ben vooral alle donateurs dankbaar. 

Hoewel vandaag de dag veel meer kennis 
over kankerpreventie beschikbaar is, blijft 
onderzoek en betrouwbare voorlichting 

belangrijk. Zo staan wij voor grote 
uitdagingen in de voorlichting tijdens  
en na de behandeling van kanker.  
Daar gaan wij ons de komende jaren nog 
meer voor inzetten. Veel leesplezier!

Hartelijke groet,

Nadia Ameyah, directeur 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Op 10 mei 2019 bestond het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds precies 25 jaar. Vandaag de  
dag is er meer bekend over voeding, leefstijl 
en kanker dan ooit tevoren. Dat was  
25 jaar geleden wel anders.  
Toen stond het wetenschappelijk 
onderzoek naar voeding, 
leefstijl en kanker nog in de 
kinderschoenen. We wisten  
nog niet hoe belangrijk de 
keuzes in onze voeding en 
leefstijl zijn voor de preventie 
van kanker.

Wij zijn daarom zeer trots 
op de publicatie van ons derde 
expertrapport: Diet, Nutrition, Physical 
Activity and Cancer: a Global Perspective. 
Het rapport uit 2018 bundelt meer dan 10 jaar 
nieuw onderzoek naar voeding, leefstijl en  
kanker. Het is daarmee het grootste onderzoek  
ooit op dit gebied. 

Toekomst: nog volop uitdagingen 
Ondanks de grotere beschikbaarheid van weten-
schappelijke kennis over voeding en leefstijl in 
relatie tot kanker blijven wij voor uitdagingen staan, 
zoals het publiek stimuleren onze aanbevelingen 
voor een gezonde leefstijl toe te passen. Wij blijven 
ons daarom inzetten voor goede voorlichting. 

Mensen met de diagnose kanker hebben vaak 
behoefte aan informatie om weer grip te krijgen  
op hun gezondheid of om de kans te verkleinen  
dat ze opnieuw kanker krijgen. De komende jaren 
gaan wij nog meer aandacht besteden aan wat 
voeding en leefstijl kunnen betekenen tijdens en  
na de behandeling van kanker. 

Onze brochure Na kanker: Aan de slag met 
gezonde voeding en leefstijl en de website 
Voedingenkankerinfo.nl zijn daar mooie 
voorbeelden van. 

Onze impact in vogelvlucht

1994 

Oprichting Stichting 
Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds.

1995 
Het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds  
publiceert haar eerste 
nieuwsbrief met voor- 
lichting over kanker- 
preventie.

1997 
De publicatie van ons  
1e rapport over het 
verband tussen voeding, 
voedingspatroon en het 
risico op kanker.

2007 
Ons 2e rapport verschijnt. 
Wereldwijd is het de 
belangrijkste bron  
van kennis over dit 
onderwerp. Onze tien 
aanbevelingen zijn 
hierop gebaseerd.

Start van het Continuous 
Update Project (CUP). 

2008
Start van onze 5-jarige 
samenwerking met 
Wageningen University 
and Research,  
gericht op preventie, 
terugkeer en overleving 
van darmkanker.

2009
De publicatie van het  
1e beleidsrapport voor 
kankerpreventie. Dit 
rapport bevat advies 
voor beleid met als doel 
kankerpreventie.

2011
Het WCRF netwerk 
vervult een voor- 
trekkersrol in de aanloop 
naar de VN-top over het 
terugdringen van ziektes 
zoals kanker.

2010
De publicatie van het  
1e CUP-rapport over  
de preventie van borst-
kanker.

2018
Publicatie van het  
3e expertrapport:  
Diet, Nutrition, Physical 
Activity and Cancer:  
a Global Perspective. 
Het is het resultaat van 
meer dan 10 jaar onder-
zoek sinds de publicatie 
van het rapport in 2007.

2011 – 2017
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
publiceert in deze periode 14 baan- 
brekende wetenschappelijke rapporten. 
Het meest recente rapport gaat over  
de preventie van dikkedarmkanker.



Knip de antwoordkaart uit en stuur deze kosteloos retour in de bijgevoegde antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig.
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Wat is een codicil?

Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Bezoekadres: Weesperstraat 105 - 2 hoog / 1018 VN Amsterdam 
Correspondentieadres: Postbus 15444 / 1001 MK Amsterdam
020 - 344 95 95 / informatie@wkof.nl / www.wkof.nl
Bankrekening (IBAN): NL51 ABNA 0424356309
KvK-nummer: 41213794

Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds maakt deel uit van het gerenommeerde 
internationale World Cancer Research Fund netwerk.

© 2016 Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is door de Belastingdienst 
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Ook u heeft
het vermogen

om kanker
te helpen

voorkomen.

 

Gids over nalaten

samen kanker voorkomen
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Laura van 
 Kempen-Cremers

Het goede doel in uw testament

Het Wereld Kanker Ondezoek Fonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),  
en is daarom vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Met uw schenking draagt u bij aan  
onze missie: een wereld zonder kanker. Indien u besluit ons op te laten nemen in uw testament, 
geef dan a.u.b. onderstaande gegevens door aan uw notaris:

Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Weesperstraat 105-A, 1018 VN Amsterdam 
Kamer van Koophandel nummer: 41213794 / RSIN: 805539979

In gesprek met:

 De notaris
Laura van Kempen-Cremers is kandidaat-notaris en gespe-
cialiseerd in erfrecht. In iedere editie geeft zij tekst en uitleg 
over nalaten. Dit keer geeft ze antwoord op de vraag: 

Naast een testament kunt u ook een codicil 
opstellen. In een codicil staat wie uw meubels, 
sieraden en kleding krijgt als u komt te over- 
lijden. Ook kunt u in een codicil omschrijven hoe 
uw uitvaart eruit moet zien. Een codicil kunt u 
zelf samenstellen. U hoeft hiervoor niet naar de 
notaris. Dit is een voordeel.

Een codicil moet handgeschreven zijn en voor-
zien van een datum en handtekening. Ook 
moeten alle spullen die u wilt nalaten duidelijk 
en afzonderlijk beschreven worden. 

Een codicil is net zo rechtsgeldig als een  
testament. Schrijft u in het codicil dat u een 
antiek schilderij aan uw buurman wilt nalaten? 
Dan moeten uw erfgenamen het schilderij 
afstaan aan uw buurman. 

Maar er zijn ook nadelen. Niet alles is namelijk 
te regelen met een codicil. Geldbedragen kunt  
u niet met een codicil aan iemand toewijzen.  
Het aanwijzen van een executeur is ook niet 
toegestaan. Verder kunt u het codicil kwijt- 
raken of weten erfgenamen soms niet van  
het bestaan af. Het is daarom verstandig om 
een codicil te bewaren bij uw belangrijke  
documenten.

Zorgvuldig met uw persoonsgegevens
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds gaat zorgvuldig om met uw 
persoonsgegevens. Wij leggen uw gegevens zoals naam, adres en 
rekeningnummer vast ter uitvoering van uw donateurschap of verwerking 
van een eenmalige gift. Ook verwerken wij uw gegevens om u te kunnen 
informeren over onze activiteiten. Hierbij kunnen wij om uw steun vragen.

U kunt zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door ons worden 
verwerkt. U kunt uw eigen gegevens laten aanpassen als ze onjuist zijn 
of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens inzage krijgen 
in uw contact-, adres en bankgegevens, bijvoorbeeld omdat u deze wilt 
doorgeven aan een andere organisatie. Ook kunt u bezwaar maken tegen 
het ontvangen van informatie over onze activiteiten die we u per e-mail, 
telefoon en/of post aanbieden.

Uw verzoeken omtrent bovenstaande kunt u sturen naar het volgende adres:
Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Weesperstraat 105-A
1018 VN Amsterdam

U kunt ons ook telefonisch of per e-mail bereiken:
Telefoonnummer: 020 344 95 95
E-mail: informatie@wkof.nl

Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, privacy en  
uw wensen daarover. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds zal uw gegevens 
nooit verhuren of verkopen aan derden.

© 2019 Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Alle rechten op tekst, tabellen en 
beeld voorbehouden; inlichtingen bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

Antwoordkaart
  Ja, stuur mij de gratis Gids over nalaten.

  Ja, stuur mij de gratis brochure Na Kanker: Aan de slag met gezonde voeding en leefstijl.

  Ja, bel mij voor een persoonlijk gesprek over nalaten. 

Achternaam:                                      Voorletters: m/v 

Straat + huisnr.:                                      Postcode:    

Woonplaats:                                       Telefoon: 

   Ja, houd mij ook via e-mail op de hoogte van de activiteiten van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

E-mail:

Bel ons op 020 344  
95 95 of stuur een e-mail 
naar nalaten@wkof.nl.

Jerrel Oron,
Relatiemanager

Heeft u vragen over  
uw nalatenschap of  
over het opstellen  
van een testament? 

Wij helpen u graag.

Bestel nu 
de gratis Gids 
over nalaten

In onze Gids over nalaten leest u waarom 
uw steun, nu en later, van groot belang is 
voor een wereld zonder kanker. 

Ook vindt u hierin praktische informatie 
over nalaten en handige formulieren om 
uw nalatenschap voor uzelf overzichtelijk 
in kaart te brengen. 

Samen met u zetten we ons met hart  
en ziel in voor onze droom: een wereld 
zonder kanker.  
 
Samen kunnen we zoveel meer bereiken.

Bestel nu de gids via de onderstaande 
antwoordkaart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips van de notaris

➊	 Vertel aan uw erfgenamen en aan de 

personen waaraan u iets wilt nalaten  

dat u een codicil heeft gemaakt. 

➋	 U kunt ook uw notaris vragen het 

codicil bij uw testament te bewaren. 

Tip van de redactie 
Onze nieuwe brochure Na kanker: 
Aan de slag met gezonde voeding en 
leefstijl bevat praktisch advies voor 
veelvoorkomende 
klachten tijdens en 
na de behandeling  
van kanker. 
 
Bestel hem nu 
gratis via de 
onderstaande 
antwoordkaart.


