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Heerlijk samen buiten genieten

De zomer komt eraan en het wordt weer tijd om samen buiten 

te genieten. In de zomer vind ik het heerlijk om samen met 

mijn gezin te barbecueën. Uiteraard wel zo gezond mogelijk. 

Inspiratie nodig voor een gezonde barbecue? Kijk snel op 

pagina 7– 8 voor tips. Ook delen wij onze favoriete zomer-

recepten met u. 

Op zoek naar nog meer inspiratie om van de zomer te 

genieten? Dan kunt u gratis ons kookboekje Smaken van  

de wereld bestellen, speciaal opgesteld door ons team van 

diëtisten. We nemen u mee op reis in de keuken om heerlijke 

smaken te ontdekken. Het is een wereldreis op uw bord.

In deze editie van Samen geven we ook aandacht aan 

bereidingstechnieken. Voor onze gezondheid is het belangrijk 

om ons eten op een gezonde manier te bereiden. De laatste 

tijd is het stofje acrylamide veel in het nieuws geweest. 

Hiervoor zijn we in gesprek gegaan met het Voedingscentrum. 

Lees meer hierover op pagina 6 – 9.

Sinds 10 mei 2019 was het zover: het Wereld Kanker 

Onderzoek Fonds bestaat 25 jaar! Ik ben u zeer dankbaar voor 

uw steun waarmee wij ontzettend veel hebben bereikt. De 

komende jaren zullen wij verder blijven werken aan onze droom 

en ambitie: een wereld zonder kanker. We hopen op uw steun 

te mogen blijven rekenen, want samen 

kunnen we zoveel meer bereiken.

Ik wens u veel leesplezier en een  

fijne zomer!

Nadia Ameyah, 

Directeur 

De visie en missie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Onze droom en ambitie is een wereld zonder kanker. Wij helpen mensen keuzes te maken in hun voeding en 
leefstijl om sterker te staan tegenover kanker.

� Wij stimuleren en financieren wetenschappelijk onder-
zoek naar het verband tussen voeding, voedingspatroon, 
lichaamsbeweging, lichaamsgewicht en kanker.

�	Wij analyseren en interpreteren al het beschikbare 
wetenschappelijk bewijs op dit gebied.

�	Wij geven voorlichting over de keuzes die mensen  
kunnen maken in hun voeding en leefstijl om sterker te 
staan tegenover kanker.

�	Wij beïnvloeden beleid om de gezonde keuzes de 
makkelijke keuzes te maken.
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Lezersvraag
 “Ik heb gehoord dat krachttraining 

voor jonge mensen is. Zelf ben  

ik 70, klopt het dat ik beter geen 

krachttraining kan doen?”

  − Anoniem

Antwoord 

Krachttraining mag onder 
jongeren misschien populairder 
zijn, echter is dit ook goed voor 
mensen boven de 50 jaar. Onder 
spierversterkende activiteiten 
worden verstaan krachtoefenin-
gen, maar dit kunnen ook 
sporten zijn, zoals tennissen.

Vanaf het 50e levensjaar nemen 
de spierkracht en -functie af.  
Om dit verlies tegen te gaan 
heeft de Gezondheidsraad de 
volgende beweegrichtlijn op- 
gesteld voor volwassenen en 
ouderen: Doe minstens twee-

maal per week spierversterkende 

activiteiten. 

Voor 65+’ers geldt ook het 
aanvullend advies om balans- 
oefeningen te doen. Naast de 
spierversterkende activiteiten is 
het belangrijk om minstens 150 
minuten per week aan matig 
intensieve inspanning te doen, 
zoals fietsen, verspreid over 
diverse dagen.  

Bewegen helpt u gezond te blijven, 
verkleint de kans op kanker en 
zorgt voor een gezond gewicht. 

Meer informatie over beweging? 
Kijk op wkof.nl

Een mooie gift van € 1.500 door BCA Autoveiling
BCA Autoveiling doneert regelmatig een bedrag aan een goed doel. Na een 
stemronde onder de medewerkers van BCA viel de keuze dit jaar op het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds. 

Zelf in actie?
Wilt u zelf een actie organiseren om het werk van het Wereld Kanker  
Onderzoek Fonds te steunen? Dank dat u dit overweegt! Inspiratie nodig  
of heeft u vragen? Mail naar informatie@wkof.nl of bel ons op 020 344 
9595. Wij helpen u graag. U kunt uw actie ook makkelijk online starten  
op inactietegenkanker.nl. Hartelijk dank!

GEZOCHT: 
Dam tot Damlopers tegen kanker 
Wilt u meedoen aan het populairste hardloopevenement van Nederland? Op 
zondag 22 september kunt u de Dam tot Damloop (10 Engelse mijl) lopen voor 
een wereld zonder kanker. Wacht niet langer en schrijf u vandaag nog in bij ons 
team via inactietegenkanker.nl. 

Wat krijgt u van ons?
• Een startbewijs voor de 10 Engelse mijl (16,1 km)
• Een persoonlijke actiepagina om donaties in te zamelen
• Ons unieke hardloopshirt en Samen Kanker Voorkomen-polsbandje
• Een kortingsbon van € 20,00 op hardloopschoenen bij Run2Day
• Hardloopclinics in Amsterdam en hardloopadviezen
• Deelname in het leukste team van Nederland: het WKOF-team
• De drie deelnemers die het meeste sponsorgeld inzamelen ontvangen  

van Run2Day een paar nieuwe hardloopschoenen! 

Wilt u ons steunen, maar lukt het niet om mee te doen? Steun dan deze actie 
met een donatie via inactietegenkanker.nl of gebruik de bijgevoegde 
antwoordkaart. Hartelijk dank!

 Held in actie!

Wij zijn BCA erg dank-
baar voor hun steun  
aan onze missie! 
Hiermee kunnen wij blijven 
werken aan meer onder-
zoek en voorlichting over 
de rol van voeding en 
leefstijl bij kanker.
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Ververs uw 
kookkunsten: 
Gezonde manieren om te koken

Uiteraard wist u al dat er verschillende 
bereidingstechnieken bestaan, maar wist  
u ook dat de manier waarop u eten bereidt 
een rol speelt bij kankerpreventie? 

De manier van bereiden heeft namelijk effect op de 
hoeveelheid voedingsstoffen die in het eten over-
blijven. Zo kunnen onder andere hoge temperaturen 
en een lange bereidingstijd ervoor zorgen dat de 
voedingswaarden afnemen. Daarnaast zorgen olie en 
boter ervoor dat u calorieën aan de maaltijd toevoegt. 
Bovendien is het belangrijk om zetmeelproducten, 
zoals aardappels, goudgeel te bakken in plaats van 
donkerbruin of met een zwarte rand.

Algemeen geldt het volgende advies:  
Gebruik zo min mogelijk water, beperk het toevoegen 
van vetten (olie en boter), houd de bereidingstijd zo 
kort mogelijk, kook niet met te hoge temperaturen en 
bak aardappels goudgeel.

SMOREN 
Met smoren maakt u groenten of paddenstoelen gaar in hun 
eigen vocht. Verwarm één eetlepel olie in een pan en bak 
hierin de groenten of paddenstoelen kort aan, plaats  
vervolgens een sluitend deksel op de pan en laat het gerecht 
gaar smoren.

Handige weetjes:
• Bij de techniek smoren blijven de smaak en voedings- 

stoffen goed behouden. STOVEN
Bij stoven wordt het eten langzaam gaar in een gesloten pan 
in nét niet kokend vocht. Deze techniek duurt wat langer, 
maar daardoor is de smaakbeleving optimaal. Geschikt voor 
groenten, fruit (zoals stoofpeertjes), vis, gevogelte en vlees 
dat een lange bereidingstijd nodig heeft (zoals magere 
runderlappen). 

Handige weetjes:
• Met het vocht (inclusief alle vitaminen en mineralen) dat 

na het stoven overblijft, kunt u een jus of saus maken.

STOMEN 
Bij stomen wordt het eten gaar gestoomd boven een pan 
met water (eventueel met kruiden). U kunt hiervoor een 
stoommandje gebruiken of een stoompan. Geschikt voor 
groenten, rijst, couscous en vis. Alles wat u kunt koken, 
kunt u ook stomen.

Handige weetjes:
• Met stomen worden meer voedingsstoffen behouden,  

in vergelijking met koken. 

•  Bij stomen is het belangrijk dat het water blijft dampen, 
maar let op: zet het vuur niet te hoog zodat er geen 
vlammen om de pan heen slaan.
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KOKEN 
Met koken wordt eten klaargemaakt in kokend water. Geschikt 
voor alles wat u gaar wilt maken, zoals aardappels, rijst, pasta 
en groenten. Maar bijvoorbeeld ook eieren en kip. 

Handige weetjes:
•  Snijd aardappels en groenten zo min mogelijk, zo kunnen 

de vitaminen aan de binnenkant minder goed ontsnappen 
aan het kookwater.

•  Gebruik zo min mogelijk water en houd de kooktijd zo kort 
mogelijk om verlies van voedingsstoffen tegen te gaan.

ROERBAKKEN & WOKKEN 
Bij roerbakken en wokken worden kleine stukjes eten 
supersnel gaar op een hoog vuur in weinig vet. Geschikt 
voor groenten, stukjes vlees die snel gaar zijn, stukjes vis 
en garnalen. 

Handige weetjes:
• Eén eetlepel olie is genoeg om mee te starten.  

Voeg indien nodig een klein beetje extra olie toe.

•  Roerbakken en wokken is ideaal om voldoende voedings-
stoffen te behouden, omdat de bereidingstijd kort is en 
er geen vocht wordt toegevoegd. 

Waarom is dit belangrijk?

Wieke van der Vossen, expert voedsel- 
veiligheid van het Voedingscentrum,  
licht dit toe:

 “Acrylamide is een stofje die ontstaat als zetmeelrijke 

producten, zoals aardappels en granen, boven de 

120 °C worden verhit. Tijdens het verhitten reageren 

suikers en asparagines met elkaar. Asparagine is een 

aminozuur, een bouwsteen van eiwit. Tijdens het 

verhitten treedt een chemische reactie op die zorgt 

voor de bruine kleur op aardappels en granen.  

Hierbij ontstaat de stof acrylamide. 

Acrylamide kan schadelijk zijn als u hiervan grote 

hoeveelheden binnenkrijgt. Uit onderzoek met  

proefdieren blijkt dat acrylamide schadelijk is voor 

dieren en kanker kan veroorzaken. Voor mensen is  

acrylamide vermoedelijk kankerverwekkend. In welke 

hoeveelheden acrylamide schadelijk kan zijn is niet 

duidelijk. Voor de zekerheid kunt u beter zo weinig 

mogelijk acrylamide binnenkrijgen.

U kunt de inname van acrylamide beperken door 

aardappels en frietjes goudgeel te bakken en brood  

licht te roosteren. Als u verder gezond en gevarieerd  

eet volgens de Schijf van Vijf en weinig gefrituurde 

producten neemt, bent u goed op weg.” 

Bak goudgeel krokant,  
niet donkerbruin  
of met een zwarte rand

Wieke van der Vossen  
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Lekker (en gezond)  
genieten op vakantie

België 
België staat bekend om de Vlaamse frieten met mayonaise, 
de welbekende chocolade en Luikse of Brusselse wafels.  
Al is België maar een klein landje, toch kent de Belgische 
keuken wat regionale verschillen. Belgen houden van lekker 
eten en daarom staan er vaak culinaire hoogstandjes op  
het menu. 

Wat is er gezond aan?
Voornamelijk in het noorden van België worden verschillende 
soorten groenten gegeten, zoals witlof, asperges en spruitjes. 
Wist u dat spruitjes in het Engels ‘Brussels sprouts’ worden 
genoemd? Aan de kust worden verschillende soorten vis en 
mosselen gegeten. 

Waar kunt u beter op letten?
In België wordt veel Vlaamse frieten gegeten, maar gezond 
zijn deze helaas niet. Vaak worden ze geserveerd met een 
flinke hoeveelheid mayonaise. Ze zijn rijk aan vetten en 
bevatten geen gezonde voedingsstoffen. Daarnaast serveren 
ze in België ruime porties, let er dus op dat u niet te grote 
porties eet. Geniet met mate. 

Duitsland
De Duitse keuken heeft veel overeenkomsten met de 
Nederlandse keuken. Veel gerechten zijn samengesteld uit: 
aardappels, groenten en vlees. In Duitsland koken ze vaak 
creatief met aardappels: ze eten ze vaak gebakken, maar 
maken hier ook vaak rösti of pannenkoekjes van. Daarnaast 
is aardappelsalade (‘Kartoffelsalat’) ook traditioneel Duits. 

Wat is er gezond aan?
Duitse gerechten bevatten vaak veel groenten. Bekend zijn 
bijvoorbeeld stoofpotjes, ovenschotels en groente plateaus 
(‘Gemüseplatte’). 

Waar kunt u beter op letten?
Duitsers staan bekend om hun grote liefde voor worst en vlees. 
Van braadworst tot wienerschnitzel. Dit is bewerkt vlees en 
kunt u daarom beter zo min mogelijk eten. 

Mediterrane landen 
Het mediterrane voedingspatroon staat ook wel bekend als 
een van de gezondste voedingspatronen, met volop verse 
groenten en voldoende vezels. De overtuiging van de 
Spanjaarden, Italianen en Grieken is dan ook ‘Geniet van  
het leven’. 

De zomer komt eraan en voor velen betekent dit een 
vakantie naar het buitenland. Naast andere culturen 
heeft men in het buitenland natuurlijk ook een 
andere keuken met traditionele gerechten. Om u 
verantwoord te kunnen laten genieten op vakantie 
hebben we voor u in kaart gebracht wat er wel en 
niet gezond is in verschillende buitenlandse keukens. 

Lees verder op pagina 9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrediënten
 • 300 gram rode kidneybonen  

uit blik

 • 150 gram maïs uit blik

 • 1/4 ananas

 • 1 rode paprika

 • 1 bosui

 • 3 eetlepels olijfolie

 • Peper en zout

Kidneybonen salade met  
verse ananas, paprika en mais 
Voor 4 personen | Bevat 224 kcal en 7,9 gram eiwitten p.p. | Bereidingstijd: 10 min.

Bereidingswijze
1. Open de blikken kidneybonen en maïs en laat  

deze uitlekken in een zeef.

2. Schil de ananas en snijd de kern eruit.  

Snijd vervolgens in blokjes van 1,5 cm bij 1,5 cm.

3. Was de paprika. Snijd de kop en kont van de paprika en verwijder de zaadlijsten.  

Snijd de paprika ook in kleine blokjes.

4. Snijd de bosui in ringetjes.

5. Meng vervolgens alles in een kom en breng op smaak met de olijfolie, peper en zout. 

 

Tip: Ook lekker met verse tijm en een gekookt eitje!

Wat is er lekkerder dan op een heerlijke 
zomerse avond te barbecueën? Om u deze 
zomer zorgeloos te laten genieten van een 
gezonde barbecue geven we u tips en delen 
we onze favoriete zomerrecepten met u.

Manier van bereiden
Laat de barbecue eerst uitbranden en rustig gloeien. 
Leg producten op aluminiumfolie of stook de grill niet te 
heet. Als er toch zwarte korstjes ontstaan, kunt u die 
het beste eraf snijden. In verbrande en verkoolde 
voeding worden stoffen gevonden, die het risico op met 
name darmkanker kunnen verhogen. Daarom is het aan 
te raden om verbrand en verkoold voedsel niet te eten. 
Deze mogelijk kankerverwekkende stoffen kunnen 
ontstaan wanneer producten langdurig op hoge 

temperaturen worden gebakken en ook wanneer 
vlammen ontstaan bij het bakken als vet op de kooltjes 
lekt. Aangebrand voedsel is doorgaans ook niet erg 
smakelijk meer. 

Gezonde tips
Vervang wit stokbrood met volkoren stokbrood en 
beperk sausjes en dressings. Een goed alternatief  
voor vette sausjes en dressings is bijvoorbeeld een 
saus op basis van yoghurt en een dressing op basis  
van olijfolie. Maak ook zelf een saus of dressing,  
zo weet u precies wat erin zit. Serveer daarnaast  
voldoende groenten en fruit. 

Ter inspiratie delen we een gezond zomers drie-gangen 
menu met u, perfect voor een heerlijke BBQ!

Tips voor gezond BBQ’en

Samen gezond eten

Samen gezond etenKnip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aardbeien yoghurtijs 

Voor 1 liter ijs/10 porties | Bevat 196 kcal en 5 gram eiwitten p.p. | Bereidingstijd: 10 min.

Ingrediënten
 • 80 gram walnoten

 • 5 eetlepels muesli

 • 500 ml volle yoghurt, 

Griekse yoghurt of hangop

 • 140 gram aardbeien

 • 50 gram zomerfruit  

(bijv. frambozen of bessen)

 • 200 gram honing

 • Eentueel 5 eetlepels 

lijnzaad

Bereidingswijze
1. Maal de muesli, walnoten en het lijnzaad in een blender of keukenmachine tot fijne stukjes.

2. Voeg daarna de yoghurt, aardbeien, zomerfruit en honing toe.

3. Meng de ingrediënten goed.

4. Stort het mengsel in de gewenste ijsvormpjes of bakjes en doe het in de vriezer.

5. Haal de ijsjes 15 minuten voor gebruik uit de vriezer.

Ingrediënten
 • 30 gram pijnboompitten

 • 50 gram Parmezaanse 

kaas

 • Verse basilicum  

naar smaak

 • 2 teentjes knoflook

 • Sap van ½ citroen

 • Olijfolie

 • 4 zalmmoten

 • 250 gram cherrytomaatjes

 • 1 courgette

 • Peper en zout

Gegrilde zalm en courgette
Voor 4 personen | Bevat 515 kcal en 30,5 gram eiwitten p.p. | Bereidingstijd: 35 min.

Bereidingswijze
1. Maak eerst de pesto: rooster de pijnboompitten  

goudbruin in een droge koekenpan. Rasp de  

Parmezaanse kaas en pluk de blaadjes van de basilicum.  

Pel en snijd de knoflook fijn. Doe de kaas, basiilicum en knoflook in een hoge maatbeker  

of de kom van je keukenmachine. Voeg de helft van de geroosterde pijnboompitten toe. 

Voeg ook het sap van een halve citroen en een flinke scheut olijfolie eraan toe. Pureer alles 

met staafmixer of in de keukenmachine tot een smeuïge massa. Voeg eventueel wat water 

toe als de massa te dik is en breng het op smaak met wat peper en zout.

2. Bestrijk 4 stukken aluminiumfolie aan één zijde met een dun laagje olijfolie.

3. Leg de zalm hierop en besmeer de bovenzijde rijkelijk met de pesto en verdeel de rest van 

de pijnboompitten erop. 

4. Was de cherrytomaatjes en courgette. Snijd de tomaatjes doormidden en de courgette in 

plakjes en leg deze bij de zalm. 

5. Vouw het pakketje losjes om de zalm en maak de bovenzijde en zijkanten goed dicht en leg 

op de barbecue. Op de barbecue is de bereidingstijd, afhankelijk van de temperatuur, 

ongeveer 15 min. 

Dit ijs op basis van yoghurt is een prima gerechtje voor ieder moment  
van de dag!

"Fris en fruitig elke keer  
 eet ik deze ijsjes met het mooie weer." 

Favoriet van: Laurens van Riet
 Manager Fondsenwerving

Knip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje!

Knip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje!

Samen gezond eten

Samen gezond eten
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Scandinavië
Bij de scandinavische keuken horen Noorwegen, Zweden, 
Denemarken en Finland. Deze landen hebben veel over- 
eenkomsten in de keuken. De keuken staat voornamelijk 
bekend om producten uit de natuur. Door het klimaat wordt  
er in de meeste gebieden weinig landbouw bedreven. 

Wat is er gezond aan?
De kustlijnen van de Scandinavische landen zijn enorm  
lang. Om deze reden staat er dan ook veel vis op het menu. 
Vis bevat gezonde vetten. Daarnaast is er een ruim aanbod 
van bosproducten beschikbaar, zoals paddenstoelen. In het 
zuiden wordt graan verbouwd en hiervan wordt het bekende 
knäckebröd gemaakt. Ook zijn Scandinaviërs fan van 
roggebrood, rijk aan vezels dus erg gezond!

Waar kunt u beter op letten?
Verse groenten zijn schaars. Een tip om toch groenten binnen 
te krijgen is om een extra salade te bestellen. 

THUIS OP VAKANTIE
Blijft u deze zomer thuis? Niet 
getreurd! Met ons kookboekje 
Smaken van de wereld haalt u 
het vakantiegevoel in huis.  
Het is een wereldreis op uw bord, 
speciaal samengesteld door ons 
team van diëtisten. 
 

Bestel snel via de bijgevoegde antwoordkaart!

De Verenigde Staten
De amerikaanse keuken is misschien wel de ongezondste 
keuken van allemaal. Het staat voornamelijk bekend om het 
ruime aanbod van fastfood. Gelukkig is het een modern 
continent en zijn er ook steeds meer gezonde alternatieven 
verkrijgbaar, zoals diverse gerechten met avocado of een 
sushi bowl. 

Wat is er gezond aan?
De amerikaanse keuken is voornamelijk ongezond. Maar er 
zijn ook traditionele gerechten die wel beter zijn. Zoals een 
waldorfsalade of de typische coleslaw. Ook het gerecht 
‘Sloppy Joe’, heeft steeds meer gezonde varianten op basis 
van peulvruchten (zoals linzen).

Waar kunt u beter op letten?
Helaas wordt er in de amerikaanse keuken veel gebruik 
gemaakt van ongezonde vetten, enorme hoeveelheden 
suikers, tussendoortjes met geen waardevolle voedings-
stoffen (zoals donuts) en weinig volkoren graanproducten. 
Ook zijn ze in Amerika fan van sausjes en dressings (vaak op 
basis van mayonaise). Probeer deze producten zoveel 
mogelijk te beperken en vermijd hele grote porties. 

Wat is er gezond aan?
Kenmerkend voor de gerechten uit deze landen is het gebruik 
van ruime hoeveelheden groenten. Ook volkoren graan-
producten en peulvruchten vormen onderdeel van de 
gerechten. Daarnaast bevat het voedingspatroon gezonde 
vetten en wordt er gebruik gemaakt van veel verse kruiden, 
zoals basilicum, oregano en tijm in plaats van zout.  

Waar kunt u beter op letten?
De mediterrane keuken staat bekend om olijven, olijfolie en 
rode wijn. Olijfolie is gezond en rijk aan onverzadigde 
vetzuren, maar bevat ook veel calorieën. Let erop dat u niet te 
veel hiervan binnenkrijgt en probeer ook de wijn te mijden. 
Ons advies is om helemaal geen alcohol te drinken. 

Vervolg van pagina 6



Stella Breiningen, een van de WCRF Fellows 2019:  
 “Ik ben zeer dankbaar dat ik als WCRF Fellow werd  

geselecteerd. De masterclass heeft mij geholpen meer kennis 

op te doen op het gebied van verschillende kankersoorten en 

vooral de risicofactoren en de strategieën voor kankerpreventie. 

Het was een mooie kans om met nationale en internationale 

experts in contact te komen.” 

Lees meer over de WCRF Academy en WCRF 
Fellows 2019 op wkof.nl/academy.

Wat doet de WCRF Academy?
Met de WCRF Academy helpen wij talentvolle profes- 
sionals op het gebied van kankeronderzoek gerelateerd 
aan voeding en leefstijl bij hun ontwikkeling. De deel- 
nemers aan de WCRF Academy worden de WCRF Fellows 
genoemd. Zij krijgen onder andere de mogelijkheid om 
speciale opleidingen en workshops te volgen die in 
samenwerking met partners, zoals universiteiten,  
worden georganiseerd.

Masterclass in samenwerking met  
Wageningen University
Afgelopen februari heeft de WCRF Academy in samen-
werking met Wageningen University een masterclass 
georganiseerd over voeding en kanker. Tijdens deze 
masterclass met als titel From bench to bed to behaviour 

hebben deelnemers kennis met elkaar gedeeld uit 
verschillende vakgebieden, van onderzoek in het lab tot 
voorlichtingsactiviteiten om mensen gezonder te helpen 
leven.

DE WCRF 
ACADEMY 
2019 Samen de nieuwe generatie 

kankerexperts inspireren

De WCRF Academy van het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds, in samenwerking met het internationale WCRF 
netwerk, ondersteunt talentvolle professionals op  
het gebied van kanker bij hun ontwikkeling. Zij zijn de 
potentiële kankerexperts van morgen.

De WCRF Fellows 2019
Dit jaar heeft het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 6 
professionals — WCRF Fellows — uit verschillende landen 
geselecteerd en financieel ondersteund om de masterclass 
in Wageningen bij te wonen. Hieronder maakt u kennis met 
deze 6 aanstormende talenten.

Stella Breininger
PhD student
Newcastle University, 
Verenigd Koninkrijk

Prudence Carr
Postdoctoraal onderzoeker
German Cancer Research Center, 
Duitsland

Inarie Jacobs
Diëtist
Bambisana Hospital, 
Zuid-Afrika

Annaleen Koole
PhD student
Maastricht University, 
Nederland

Melissa Orenduff
PhD student
University of North Carolina, 
Verenigde Staten

Georgios Saltaouras
Doctoraal onderzoeker
Oxford Brookes University, 
Verenigd Koninkrijk
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Samen is een publicatie van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Het fonds is een onafhankelijke 
stichting, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te 
Amsterdam onder nummer 41213794. Het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds is lid van het internationale 
World Cancer Research Fund netwerk. 

Contactgegevens
Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
Weesperstraat 105-A, 1018 VN Amsterdam
Postadres: Postbus 15444, 1001 MK Amsterdam
Tel.: 020 344 95 95
Website: www.wkof.nl
E-mail: informatie@wkof.nl
Bankrekening (IBAN) NL51 ABNA 0424356309

Redactie: Nadia Ameyah, Germund Daal, Aniek Aarsman 
en Mara Douma.
Ontwerp & productie: Paul Willemse, Living the Brand 
en Mailpoint.  
 

Onze informatie over gezonde voeding en leefstijl richt 
zich op de Nederlandse bevolking in het algemeen en is 
niet bedoeld als advies voor personen die een dieet op 
doktersvoorschrift volgen. Wij geven geen medisch 
advies, schakel daarvoor uw dokter in.

Uw persoonsgegevens
Uw gegevens staan geregistreerd bij het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens 
om en geven deze niet door aan derden. U kunt altijd 
aangeven dat u geen post meer van ons wilt ontvangen 
of ons vragen welke gegevens van u geregistreerd staan 
en deze wijzigen. Wilt u contact hierover? Bel ons dan  
op 020 344 9595 of mail naar informatie@wkof.nl.  
Op www.wkof.nl leest u onze privacyverklaring.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds is geregi- 
streerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
Uw giften zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennoot- 
schapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). 

Trots op ons 3de expert rapport
Enorm trots zijn wij op ons grootste wetenschappelijke  
prestatie tot nu toe: het 3de expertrapport. Wetenschappers  
hebben het bewijs van ruim 10 jaar onderzoek voor 17  
van de meeste voorkomende kankersoorten geanalyseerd.  
Het rapport telt 12.000 pagina’s en is daarmee het  
grootste onderzoek ooit naar voeding, leefstijl en kanker.

Nieuwe aanbevelingen
Met de resultaten uit het 3de expertrapport hebben wij in 2018 onze aanbevelingen 
voor het verkleinen van de kans op kanker vernieuwd. Het zijn de gezondheids- 
adviezen waar kankerexperts wereldwijd het meest op vertrouwen. 

Nieuw voorlichtingsmodel
In 2018 ontwikkelden wij ook een nieuw voorlichtings- 
model. Een wetenschappelijk onderbouwd voorlichtings-
model met stoplichtkleuren die eenvoudig laten zien  
wat te doen (groen), waar op te letten (oranje) en wat te 
laten (rood) om het risico op kanker te verkleinen. 
Samen bereiken we meer. Bedankt voor uw steun! 

Benieuwd naar nog meer resultaten? 
Kijk op wkof.nl/jaarverslag. 

Wilt u liever een papieren versie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar  
informatie@wkof.nl of bel ons op 020 344 9595. Wij helpen u graag.

Onze impact in kaart gebracht:  
   Jaarverslag 2018
De impact van ons werk leest u in ons  
jaarverslag waarin wij u ook informeren over 
onze activiteiten, inkomsten, bestedingen,  
resultaten en toekomstplannen. 

Wij blikken graag met u terug op onze 
belangrijkste resultaten in 2018. 

2018 in cijfers:

• 45.843 publicaties  
(zoals brochures en folders) 
verspreid

• Ruim €2,7 miljoen besteed 
aan wetenschappelijk  
onderzoek

• 6 nieuwe onderzoeksbeurzen 
met nog meer focus op de rol 
van gezonde leefstijl bij kanker

• Bijna 100 artikelen op onze 
website vernieuwd met nieuwe 
bevindingen uit onderzoek

Overige mooie projecten;

• Online leefstijltest ontwikkeld 
met de nieuwe aanbevelingen 
voor gezonde voeding en 
leefstijl

• Deelname aan verschillende 
wetenschappelijke  
congressen

• Doorontwikkeling van onze 
website Voedingenkanker-

 info.nl

• Ontwikkeling van ons voor- 
lichtingsprogramma Leven met 

kanker, om iedereen te helpen 
bij vragen over voeding en 
leefstijl tijdens en na kanker

Doe dit wel

Let hier op

Doe dit niet

Nummer 97 | Juni 2019  WereldKankerOnderzoekFonds.nl 11

Nieuws en standpunten



Onze droom is een wereld zonder kanker. Het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds werkt hier al 25 jaar continu aan. Ook u 
heeft het vermogen om deze droom te helpen verwezenlijken. 
Een gift uit uw nalatenschap is een bijzondere manier om bij  
te dragen aan een toekomst zonder kanker.

In onze Gids over nalaten leest u meer over onze missie en 
doelen. De gids bevat tevens praktische informatie over 
nalaten en handige formulieren om uw nalatenschap voor uzelf 
overzichtelijk in kaart te brengen.

Vraag vandaag nog de Gids over nalaten aan door een e-mail 
te sturen naar informatie@wkof.nl onder vermelding van 
 Gids over nalaten. U kunt ons ook bellen voor een exemplaar  
op telefoonnummer 020 344 95 95 of gebruik bijgevoegde 
antwoordkaart. 

www.wkof.nl

 “Het is een prettig idee 
dat wij ons in kunnen 

zetten voor een wereld 
zonder kanker, ook na 

ons overlijden.” 

Familie Minkman


