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Nadia Ameyah 

100 edities ‘Samen’, dankzij u

In deze editie van Samen staan wij wederom stil bij een 

mooie mijlpaal, namelijk de 100ste editie van Samen. Dankzij 

uw steun is dit mogelijk, daar ben ik u dankbaar voor. Onze 

lezers geven we graag inspiratie en betrouwbare informatie 

over voeding en leefstijl in relatie tot kanker. 

Na 100 edities is het tijd voor een terugblik. Wij stelden 

onze oud-collega, Jessica Meijs, een aantal vragen over de 

ontwikkeling van Samen. Maar liefst 12 jaar heeft zij aan 

Samen gewerkt. Blik samen met ons terug op pagina 4-5.

Afgelopen zomer is mevrouw Hosang-van Riemsdijk 100 jaar 

oud geworden. Ze is al jaren donateur en heeft voor haar 

verjaardag een mooie donatie aan het Wereld Kanker 

Onderzoek Fonds gedaan. Wat een prachtig gebaar! Wij 

interviewden haar om onder andere te weten te komen wat 

haar geheim is om 100 jaar te worden, meer hierover leest 

u op pagina 6-9.

Vrijdag 20 maart start de lente. Om dit te vieren, bieden we 

gratis zaadjes aan. Plant hiermee uw eigen slablaadjes en 

geniet van een salade uit uw eigen tuin. Onze lekkerste 

salade-recepten delen we graag met u in het nieuwe 

receptenboekje Salade maker. De zaadjes en het recepten-

boekje kunt u aanvragen via de 

bijgevoegde antwoordkaart.

Veel leesplezier toegewenst! 

Nadia Ameyah,  

Directeur 

Wereld Kanker Onderzoek Fonds

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
“Klopt het dat ik beter op vaste  

tijdstippen kan eten, bijvoor-

beeld om 08.00 uur, 12.00 uur 

en om 18.00 uur?”

  − mevrouw A. Haringa

Antwoord 

Het maakt voor uw lichaam niet 
uit of u op vaste tijdstippen eet 
of niet. 

Om op gewicht te blijven is het 
belangrijk dat uw energie-
inname en energieverbruik gelijk 
zijn. Dit wordt ook wel energie-
balans genoemd. Het is de 
verhouding tussen wat u aan 
energie binnenkrijgt op een dag 
(door te eten en drinken) en 
hoeveel energie u verbruikt 
(door te bewegen en sporten).

Als u meer eet of drinkt dan  
u verbrandt, komt u aan in 
gewicht. Het tijdstip dat u iets 
eet maakt dus niet uit. Wel is het 
goed om te letten op wát u eet. 

Loop mee voor het Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Fiets4Daagsen Hoorn en Alkmaar

Op 5 april doet het Wereld Kanker Onderzoek Fonds mee met de  
NN Rotterdam Marathon. Rent u de kwart of de hele Marathon mee  
voor een wereld zonder kanker? Door uw run te laten sponsoren maakt  
u uw deelname nog specialer en ontvangt u van ons het speciale  
Ikloopmijnrunvoor-hardloopshirt. 

Wilt u zich liever tijdens een ander 
evenement inzetten tegen kanker, zoals 
de Zandvoort Circuit Run of de Alkmaar 
City Run by Night? Ook dan kunt u voor 
ons een actie starten. Dit kan gemakke-
lijk via www.inactietegenkanker.nl.  

Heeft u vragen over de kwart of hele  
NN Rotterdam Marathon of wilt u op een 
andere manier in actie komen tegen 
kanker? Neem dan contact met ons op 
via inactietegenkanker@wkof.nl of  
020 344 95 95. 

Wilt u genieten van al het moois wat de omgeving van Hoorn en Alkmaar te 
bieden heeft, terwijl u iets goeds doet voor uw gezondheid? Fiets dan gezellig 
mee tijdens de Fiets4Daagse Hoorn (2 t/m 5 mei) of Fiets4Daagse Alkmaar 
(1 t/m 4 juli). Daarnaast kunt u gelijk een bijdrage leveren aan het goede 
doel, want wij mogen met trots vermelden dat wij weer zijn gekozen als 
officieel goed doel van de Fiets4Daagsen!

PRIJSVRAAG
Om dit te vieren, mogen wij 
twee gratis startbewijzen weg- 
geven voor de Fiets4Daagse 
Hoorn of Alkmaar. Wilt u hier 
kans op maken?  

Laat ons dan weten  
waarom u deze gratis 
startbewijzen zou willen 
winnen door uiterlijk 8 april 
2020 een mail te sturen naar 
inactietegenkanker@wkof.nl. 

Door middel van een loting 
trekken wij de winnaars. 

Dopperfles 
winnaars bekend!

De winnaars van de Sudoku 
winactie zijn geworden: de heer 
J.W. Munster, de heer J.J. Dun  

en de heer/mevrouw D. 
Schellekens.

SudokuVul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom en elk vierkant van 
3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 tot en met 9 precies één keer voorkomen.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN
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Samen gezonder leven
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V.l.n.r. Mara Douma, Paul Willemse, Nadia Ameyah en Germund Daal 

TIJD VOOR EEN 
TERUGBLIK!

Jessica Meijs: “In 2006 ben ik begonnen bij het  
Wereld Kanker Onderzoek Fonds, hier heb ik uiteinde-
lijk 12,5 jaar met veel plezier gewerkt. Sinds vorig jaar 
heb ik een nieuwe baan. De allereerste editie van het 
magazine heb ik niet meegemaakt, want Samen is  
van start gegaan in 1995. De eerste editie waaraan ik 
werkte was nummer 48. 

De 50ste editie herinner ik me nog goed, die stond ook 
in het teken van feest. Ik vond het altijd heel leuk om 
aan  Samen te werken. Mensen bereiken met teksten 
die ik schreef gaf mij een goed gevoel. Vroeger was  
Samen meer een krant, maar tegenwoordig is het  
een magazine. Voorheen was de naam Samen er ook 
nog niet. Toen spraken we letterlijk over Nieuwsbrief. 
Daarnaast is het ook een ontwikkeling geweest dat  
we van zwart-wit naar kleur zijn overgegaan, je gaat 
natuurlijk mee met de tijd! 

Op een gegeven moment zijn we ook met enkele 
bekende Nederlanders gaan werken. Ik vind dat  
Samen zich heel mooi heeft ontwikkeld en ik ben 
benieuwd hoe het zich verder zal blijven ontwikkelen.”

Wij zijn onwijs trots op ons magazine dat 
we elke keer met liefde voor onze lezers 
maken. De redactie van Samen leest elke 
keer met veel plezier jullie leuke reacties 
en vragen die binnenkomen via de 
antwoordkaart. Wij stelden onze oud-
collega, Jessica Meijs, een aantal vragen 
over de ontwikkeling van Samen.

 “Vol enthousiasme werken wij elk kwartaal aan  

een nieuwe editie van Samen. Wij kijken ernaar uit 

om de volgende edities met u te delen.”
 

– De redactie van Samen



Samen gezonder leven
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EDITIE 1
1995

EDITIE 50
2007

EDITIE 65
2011

EDITIE 80
2016

EDITIE 100 
2020

De eerste Nieuwsbrief (destijds was de naam Samen  
er nog niet) verscheen in 1995. Het doel hiervan was, 
en is nog steeds, om zoveel mogelijk mensen te 
informeren over gezonde voeding en leefstijl in relatie 
tot kanker. Kennis uit onderzoek vertalen we naar 
duidelijke richtlijnen en motiverend advies om mensen 
te helpen gezond te leven. Wij inspireren u graag met 
onze adviezen en praktische tips.

De start
De allereerste Nieuwsbrief is in het voorjaar van 1995 
verschenen. Deze uitgave stond in het teken van groente 
en fruit. De Nieuwsbrief bestond toen uit (maar) 4 
pagina’s, later zijn dit er steeds meer geworden. Het 
ontkrachten of bevestigen van feiten en fabels was ook 
een onderdeel van deze Nieuwsbrief. 

Feestelijke editie 
Nieuwsbrief nummer 50 was een speciale editie. Hierin 
stonden wij stil bij een bijzondere mijlpaal, want het 
bereiken van nummer 50 betekende dat we al jarenlang 
mensen in Nederland bereikten met onze adviezen en 
voorlichting. 

Nieuwe uitstraling
Vanaf nummer 65 zijn we overgegaan naar de uitstraling 
van een magazine. Dit is vooral terug te zien aan de cover 
en het gebruik van meer beeld.

Samen
De naam Samen werd officieel een feit vanaf nummer 80. 
Destijds zijn we ook gestart met de huidige vormgeving 
van Samen. 

Nu en verder
Hoe Samen er nu uit ziet, heeft u op dit moment in  
uw handen. Wij vonden het zelf een speciale editie om 
aan te werken en kijken uit naar de volgende 100 edities! 

Daarnaast hopen wij dat u ons blijft steunen, want door  
u kunnen wij dit belangrijke werk blijven doen. Wij zijn u 
dankbaar voor uw steun, samen is er nog zoveel te 
bereiken. 
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Lees verder op pagina 9 

Afgelopen zomer is mevrouw Hosang-van Riemsdijk 100 (!) jaar geworden. Mevrouw is al jaren 
donateur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en heeft voor haar 100ste verjaardag een mooie 
donatie aan onze organisatie gedaan. We zijn met haar in gesprek gegaan om haar levensverhaal te 
horen en om te vragen wat haar geheim is om 100 jaar te worden.

Mevrouw Hosang-van Riemsdijk
vertelt over 100 jaar levenservaring

Mevrouw Hosang-van Riemsdijk neemt plaats in haar 
favoriete rode stoel en begint vol enthousiasme haar levens- 
verhaal te vertellen. “Ik ben in Bussum geboren en daar ben ik 

fijn opgegroeid. Mijn schooltijd was een hoogtepunt uit mijn 

leven. Eerst heb ik de 5-jarige HBS afgerond en daarna ben ik 

naar Schroevers gegaan voor een cursus ‘secretaresse’, toen heb 

ik even gewerkt en daarna was ik al gauw getrouwd.”

Mevrouw Hosang-van Riemsdijk krijgt een glimlach op haar 
gezicht “Ja, mijn huwelijk met mijn eerste man is het mooiste 

moment uit mijn leven. Vroeger was mijn man ingenieur. 

Helaas stierf hij op 67-jarige leeftijd. Daarna heb ik nog een 

tweede man gehad. We waren niet getrouwd maar we woonden 

wel samen, jammer genoeg overleed hij toen hij 84 jaar was.”

 “Goed, terug naar mijn schooltijd”, zegt mevrouw Hosang-van 
Riemsijk. “Toen ik 50 jaar was, onze twee dochters waren toen 

de deur uit, zag ik een advertentie voor een pedicure opleiding. 

Deze opleiding heb ik met succes afgerond. Uiteindelijk ben ik 

nog verder gaan studeren en ben ik schoonheidsspecialiste 

geworden. Ook heb ik verschillende cursussen voor lichaams-

massages gevolgd. Alle soorten diploma’s die er op dat gebied 

waren, heb ik behaald.”

Tot maar liefst haar 80ste heeft mevrouw Hosang-van 
Riemsdijk gewerkt. “Toen ik jonger was zei ik al: ik ga werken 

tot ik 80 ben, want anders ben ik straks 100 en dan werk ik nog. 

Niet wetende dat ik dat zou worden haha.”



Samen gezond eten

 
  
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrediënten voor de salade
 • 1 pompoen, in stukjes gesneden

 • 1 eetlepel olijfolie

 • 1 theelepel oregano (of Italiaanse 

kruiden)

 • 400 gram kipfilet, zonder vel

 • 120 gram linzen

 • 200 gram sla (naar keuze)

 • 2 courgettes, geschild in linten

 • versgemalen zwarte peper 

Ingrediënten voor de dressing
 • 2 eetlepels balsamicoazijn

 • 2 theelepels limoensap

 • 1 eetlepel olijfolie extra vierge

Lente salade met kip en pompoen uit de oven 
Voor 4 personen | Bevat 330 kcal en 7 gram vet p.p. | Bereidingstijd: 45 min (inclusief oventijd)

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 200 ºC en bekleed een bak- 

plaat met bakpapier. Verdeel de stukjes pompoen over  

de bakplaat. Besprenkel met olijfolie en verdeel wat oregano (of Italiaanse kruiden) 

erover. Doe vervolgens in de oven. 

2. Wikkel de kipfilets per stuk in aluminiumfolie en voeg aan elk pakketje 1 eetlepel 

water toe. Leg ze op een andere bakplaat en plaats in de voorverwarmde oven.  

Doe 25-30 minuten in de oven, totdat de kip en pompoen gaar zijn. Haal vervolgens 

uit de oven. Snijd de kipfilets in plakken.

3. Spoel de linzen in een vergiet af onder de kraan. Was de sla schoon. Verdeel 

allereerst de sla in een mooie bak of kom. Verdeel de linzen erover. Voeg dan de 

courgettelinten toe.

4. Voeg de geroosterde kip en pompoen toe aan de salade.

5. Garneer de salade met balsamicoazijn, limoensap en olijfolie extra vierge. Maal 

vervolgens zwarte peper erover. 

Natuurlijk en vers 
uit eigen tuin!
Om de lente te vieren, kunt u via de bijgevoegde 
antwoordkaart gratis slamix zaadjes bestellen. 
Daarmee kunt u sla uit uw eigen tuin eten! 
Hieronder delen wij alvast een van onze 
favoriete salades met u. Via onze nieuwe 
brochure Salade maker (zie bijgevoegde 
antwoordkaart) geven wij u volop 
inspiratie voor de lekkerste salades met 
gezonde ingrediënten.

Veelzijdig en gezond
Sla wordt veel gekocht in Nederland. En dat is 
ook niet zo gek, want sla is ontzettend veelzijdig! 
Je kunt er eindeloos mee variëren en combineren. 
Ook zitten er weinig kilocalorieën in, maar leveren ze wel 
veel voedingsvezels. Vezels zijn belangrijk voor een goede 
spijsvertering en kunnen de kans op darmkanker verkleinen.

Namens het team van het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds wensen wij u alvast veel succes en plezier met het 
planten en oogsten!

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" Een heerlijk, snel en makkelijk recept. Ideaal 
als je niet al te lang in de keuken wilt staan. 
Eet smakelijk!”

Favoriet van: Antje Kakerissa
 Medewerker Servicebalie

Rijstgerecht met zalm

Ingrediënten
 • 260 gram zilvervliesrijst

 • 1 eetlepel olijfolie

 • 2 kleine uien, fijngesneden

 • 300 ml kokend water

 • 250 gram erwten, diepvries

 • 120 gram magere roomkaas 

met kruiden

 • 1 citroen, sap en geraspte schil

 • 210 gram zalm, uit blik

 • versgemalen zwarte peper

 

TIP: Lekker met een groene 

salade ernaast!

Bereidingswijze
1. Breng water aan de kook voor de zilvervliesrijst. 

Kook de rijst in 10-12 minuten beetgaar. Giet 

daarna het water af. 

2. Verhit ondertussen de olijfolie in een grote pan 

en bak de uien ongeveer 5 minuten totdat ze zacht zijn. 

3. Voeg de zilvervliesrijst, kokend water en erwten toe. Roer en kook gedurende 5-10 

minuten totdat alles goed verhit is. Voeg indien nodig extra water toe. 

4. Doe de roomkaas, citroenschil en -sap erbij en roer door elkaar. 

5. Giet het vocht van de zalm af. Voeg de zalm toe aan de pan en verwarm kort mee. 

Breng vervolgens op smaak met versgemalen zwarte peper. 

Griekse yoghurt citroen cheesecake 
Voor 16 personen | Bevat 137 kcal en 5 gram vet p.p. | Bereidingstijd: 40 min (+4 uur koeltijd)

Voor 4 personen | Bevat 410 kcal en 11 gram vet p.p. | Bereidingstijd: 20 min.

Ingrediënten
 • 40 gram boter

 • 200 gram volkoren 

biscuitjes, fijngemalen

 • 250 gram magere kwark 

 • 250 gram magere 

Griekse yoghurt

 • 75 gram bruine  

basterdsuiker

 • 4 eieren

 • 4 citroenen, sap en 

geraspte schil

 • 2 theelepels  

vanille-extract

 • 50 gram bloem

 • 400 gram rood fruit 

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 200 ºC. Vet een ronde  

taartvorm (9 inch) in met een beetje boter en zet opzij. 

2. Smelt de rest van de boter in een middelgrote pan en roer door de fijngemalen biscuitjes totdat 

ze bedekt zijn. Giet het mengsel in de bodem van de taartvorm en druk aan met de bolle kant 

van de lepel zodat het gelijkmatig wordt verdeeld. Bak 5-7 minuten goudbruin. Zet vervolgens 

opzij om af te koelen. 

3. Maak ondertussen de vulling. Klop de kwark in een grote kom met behulp van een elektrische 

garde ongeveer 2 minuten totdat het zacht is. Voeg vervolgens de Griekse yoghurt en suiker toe. 

4. Splits 2 eieren (bewaar alleen de eiwitten). Voeg de 2 eiwitten en 2 hele eieren toe aan het 

mengsel en klopt tot een glad mengsel. Roer het citroensap, de schil en het vanille-extract 

erdoor. Zeef de bloem boven het mengsel en spatel erdoor. Giet de vulling bovenop de taart- 

bodem en maak het geheel glad.

5. Bak de cheesecake gedurende 25-30 minuten in de voorverwarmde oven. Haal daarna uit de 

oven en laat ongeveer 4 uur afkoelen in de koelkast.

6. Serveer de cheesecake met rood fruit.  

Samen gezond eten

Samen gezond eten Knip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje!

Knip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje!
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Vervolg van pagina 6

Afgelopen zomer is mevrouw Hosang-van Riemsdijk 100 jaar 
geworden. Vol trots vertelt ze hoe ze deze leeftijd heeft 
bereikt: “Gezond leven en sportief zijn is heel belangrijk. Ik heb 

heel mijn leven gesport. Vroeger heb ik veel gezwommen en 

vanaf mijn 8ste ben ik gaan tennissen. Ik heb tot mijn 84ste 

getennist. Destijds konden de anderen niet meer lopen en toen 

was het niet meer leuk. En golfen dat doe ik al een jaar of 35, 

momenteel doe ik dat nog 1 tot 2 keer per week.”

 “Verder eet ik heel gezond: ik eet niet te veel. Het is van belang om 

niet te dik te worden. De meeste mensen, die er überhaupt nog 

zijn, zijn te dik. En dan word je stijf. Verder kook ik alles  

nog zelf. Ik eet graag vis, veel groenten en weinig koolhydraten.  

Ik ben gek op toetjes, maar ja dat is niet zo gezond. Verder eet ik 

geen rood vlees.”

Mevrouw Hosang-van Riemsdijk heeft een collecte gehouden 
ter viering van haar 100ste verjaardag en hiermee een mooie 
donatie gedaan. Daar zijn wij haar heel dankbaar voor! 
“Iedereen vroeg: wat wil je hebben voor je verjaardag? Toen 

had ik uitvoerig gezegd: ik wil een donatie geven aan het Wereld 

Kanker Onderzoek Fonds. Ik vind het namelijk belangrijk om 

geld te doneren zodat onderzoek uitgevoerd kan worden. 

Eigenlijk vind ik dat veel meer mensen geld moeten doneren.  

Er is al een hele boel bereikt op het gebied van kanker, en iedere 

keer weer meer, maar er is nog veel te behalen. Zelf heb ik 

vroeger blaaskanker gehad en ook veel mensen in mijn 

omgeving hebben te maken met kanker. Het is een pestziekte.”  

 “Momenteel vind ik het nog heel leuk om te bridgen en golfen. En 

lezen doe ik ook graag. Met mijn kinderen uitgaan vind ik  

ook heel leuk. Binnenkort gaan we een weekje naar Spanje.  

Ik verveel me niet.”

Na 100 jaar heeft mevrouw Hosang-
van Riemsdijk natuurlijk heel veel 
levenservaring. Wij zijn benieuwd 
wat ze onze lezers kan meegeven.  
“Bezig blijven, vrienden houden  

(heel belangrijk hoor), gezond eten en 

bewegen. En daarnaast altijd je 

hersens blijven gebruiken!”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wilt u ook graag een inzamelings- 
actie houden voor het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds? Dat kan gemak-
kelijk met onze gratis collectebus. 
Meer informatie hierover kunt u 
opvragen via inactietegenkanker@
wkof.nl of 020 344 95 95.



Vermoeidheid bij dikkedarmkanker, 
helpen de richtlijnen van het WKOF?
Dr. Renate Winkels
Wageningen Universiteit & Research, 

Nederland

Tot 40% van de mensen die behandeld zijn voor dikkedarm-
kanker kampen in de eerste vijf jaar na diagnose met ernstige 
vermoeidheid. Dit heeft een negatieve invloed op hun stem-
ming, werk, sociale relaties en kwaliteit van leven. In dit 
onderzoek wordt gekeken of mensen die zich beter aan onze 
richtlijnen voor voeding en leefstijl houden minder last hebben 
van vermoeidheid.

Kans op terugkeer van blaaskanker en 
kwaliteit van leven, wat is de invloed 
van de richtlijnen van het WKOF?
Dr. Alina Vrieling 
Radboudumc, Nederland 

Mensen die blaaskanker hebben gehad, hebben een grote 
kans op terugkeer van blaaskanker. Ook hebben ze last van 
bijwerkingen van de behandeling die een negatieve invloed 
heeft op de kwaliteit van leven. Bij dit onderzoek zal worden 
gekeken of mensen die zich beter aan onze richtlijnen van het 
WKOF houden, een kleinere kans op terugkeer van kanker 
hebben en een betere kwaliteit van leven ervaren.

Het voorkomen van functionele 
beperkingen bij vrouwen met borst-
kanker.
Prof. Andre La Gerche 
Baker Heart and Diabetes Institute, 

Australië

De behandeling van borstkanker kan op lange termijn  
consequenties hebben voor de gezondheid, zoals verminde-
ring in hartfunctie, verminderde fitheid en verminderd functio-
neren. Het doel van deze studie is het verbeteren van de 
fysieke capaciteit en het welbevinden na chemotherapie.

Nieuwe onderzoeken van start in 2020
Elk jaar financieren wij nieuwe onderzoeksprojecten om kanker steeds beter te begrijpen.  
Dit jaar zijn er maar liefst zeven veelbelovende onderzoeksprojecten van start gegaan. 
Hieronder leest u meer over vijf van de zeven nieuwe onderzoeksprojecten.

Overgewicht en obesitas en de kans 
op borstkanker, eierstokkanker en 
baarmoederslijmvlieskanker.
Dr. Renée Turzanski Fortner
German Cancer Research Center, 

Duitsland

Uit eerder onderzoek is bekend dat overgewicht en obesitas 
de kans op 12 soorten kanker vergroten; ook borstkanker na 
de overgang, eierstokkanker en kanker van het baarmoeder- 
slijmvlies. In dit onderzoek wordt verder onderzocht hoe dit 
precies werkt.

Heeft bewegen vóór de operatie een 
beschermend effect bij patiënten?
Dr. Jesper Frank Christensen
Copenhagen University Hospital, 

Denemarken

Mensen met slokdarm- of maagkanker krijgen meestal 
chemotherapie voor de operatie. Het doel van dit onderzoek is 
om te ontdekken of bewegen voor de operatie de kans 
vergroot dat mensen de operatie halen en of ze hierdoor 
langer overleven. 

Lees verder over de andere nieuwe onderzoeken die wij 
financieren op www.wkof.nl/onderzoek.
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Florex is de expert in het leveren  
van bloembollen, zaden en artikelen 
voor de eetbare tuin aan vooraan-
staande retailers in Europa. 

De Projectinrichter is 
een onafhankelijke 
leverancier van 230

merken kantoormeubelen en designmeubelen. 

COLOFON

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 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). 

Aandacht voor 
darmkanker 
In maart vragen veel organisaties extra aan-
dacht voor darmkanker, zo ook het Wereld  
Kanker Onderzoek Fonds.

Darmkanker is een van de meest voorkomende vormen 
van kanker bij zowel mannen als vrouwen in Nederland. 
Elk jaar krijgen ruim 14.000 mensen de diagnose 
darmkanker.

Wist u dat onze voeding en leefstijl een grote invloed 
hebben op onze kans op darmkanker? Kent u de 
risicofactoren voor darmkanker? Weet u al hoe u de 
kans op darmkanker zelf kunt verkleinen?

Dat leest u allemaal in onze 
brochure Voeding, leefstijl  
en darmkanker. 

Vraag de brochure vandaag nog 
gratis aan met de bijgevoegde 
antwoordkaart. Of kijk  
voor meer informatie op:  
wkof.nl/darmkanker.

De volgende bedrijven zijn bedrijfsvrienden van  
het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Met hun 
steun dragen ze bij aan onderzoek en voorlichting 
voor een wereld zonder kanker. Het is de mooiste 
investering. Hartelijk dank!

Trotse bedrijfsvriend van

Magion zet de juiste 
technologische mogelijk- 
heden in om bij te dragen 

aan een flexibele, efficiënte, duurzame en veilige  
productie bij hun klanten.

Trotse bedrijfsvriend vanTrotse bedrijfsvriend vanTrotse bedrijfsvriend van

Bedrijfsvriend worden?
Wilt u ook bedrijfsvriend worden van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds of meer weten over de voordelen 
hiervan? Neem dan contact op met Jerrel Oron, 
Relatiemanager, via j.oron@wkof.nl of 020 344 95 96. 
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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


