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Nadia Ameyah 

De lente komt eraan
Op zaterdag 20 maart start de lente! Alles komt dan weer 

in bloei. Geniet van heerlijke salades met ons recepten-

boekje de Salade maker met gratis zakje slamix zaadjes. 

Vraag dit meteen aan met de bijgevoegde antwoordkaart.  

 

Wellicht herkent u Maria Grijpma en Inge Jager op de 

omslag nog wel van een eerdere editie van Samen.  

Zij hebben hun derde boek Klein geluk als je ziek bent 

uitgegeven. Wij vroegen hen meer over dit prachtige 

boek. Lees het interview op pagina 4-5. 

De maand maart staat in het teken van darmkanker, 

daarom vragen we in deze editie van Samen aandacht 

hiervoor. Darmkanker is een van de meest voorkomende 

kankersoorten bij zowel mannen als vrouwen in 

Nederland. Meer hierover kunt u lezen op pagina 6-9. 

Wat zijn wij trots en dankbaar dat wij met uw steun maar 

liefst 10 nieuwe onderzoeken starten dit jaar. Elk nieuw 

onderzoek draagt bij aan onze missie: een wereld zonder 

kanker.

Een stralende lente en 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.

Lezersvraag
“Is appelstroop gezond brood- 

beleg?”

  − Anita

Antwoord 

Appelstroop wordt onder andere 
gemaakt van appels, maar 
daarnaast zit er nog een belangrijk 
ingrediënt in: suiker (meestal in  
de vorm van suikerbietensap).  
De meeste appelstropen bestaan 
voor maar liefst 55 tot 70% uit 
suiker. Dit zijn deels suikers die 
van nature aanwezig zijn in appels, 
maar vaak wordt er ook behoorlijk 
veel suiker aan toegevoegd. 

Een boterham met 20 gram 
appelstroop bevat ongeveer 3 
suikerklontjes. Een flink suiker-
bommetje dus! Appelstroop bevat 
veel ijzer, maar dit is niet afkomstig 
van de appels maar van de 
suikerbieten. In een appel zit 
namelijk nauwelijks ijzer. 

Volwassenen hebben 11-16 mg 
ijzer per dag nodig. Een boter- 
ham met 20 gram appelstroop 
bevat ongeveer 2,5 mg ijzer. Om 
voldoende ijzer naar binnen te 
krijgen, helpt appelstroop dus wel 
iets mee, maar het is gezonder om 
het uit andere producten te halen. 
Denk hierbij aan (met mate) vlees, 
donkergroene groente zoals 
spinazie en boerenkool, bonen en 
noten.
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11 In gesprek met  
dhr. Van Houten Annette Silvester heeft aan het begin 

van de coronatijd samen met een 
tiental dames uit Vianen duizenden 
mondkapjes gemaakt voor de 
medewerkers in de zorg. Toen de 
zorgmedewerkers voldoende mond-
kapjes hadden, is zij doorgegaan  
met het naaien van de mondkapjes 
voor vrienden en bekenden. Zo ook 
voor de leden van muziekvereniging  
‘De Bazuin De Meern’, waar zij met 
veel plezier de bariton bespeelt. 

 

Stel u voor: u neemt een hap van een maaltijd 
en u proeft niets. Kunt u het zich voorstellen? 
Helaas hebben veel mensen die behandeld 
worden voor kanker hier last van. Speciaal 
voor hen heeft het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds in samenwerking met Kelly Silverio 
Alonso-Duin (diëtist-specialist oncologie 

Smaak weer vinden bij kanker

Amsterdam UMC) het Smaak Kompas ontwikkeld zodat zij op zoek kunnen 
gaan naar wat voor hen smaakt.  

Het Smaak Kompas is al 5.300 keer aangevraagd door verschillende zorginstellingen, 
zoals ziekenhuizen en diëtistenpraktijken, en geeft bij verschillende smaakverander- 
ingen een aantal adviezen om een bepaalde smaakvoorkeur in een maaltijd te verster-
ken. Met als doel om de smaakbeleving te verbeteren. Wilt u meer hierover lezen? 
Neem dan een kijkje op onze website: Voedingenkankerinfo.nl/smaak 

Recent heeft Annette de diagnose 
darmkanker gekregen, waardoor ze helaas haar werk en het bespelen van de 
bariton tijdelijk moest stoppen. Gelukkig kan ze wel doorgaan met het maken 
van mondkapjes. Dit geeft haar veel afleiding en de opbrengst hiervan doneert 
ze aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. 

Met de verkoop van de mondkapjes heeft zij tot nu toe een mooie donatie  
van € 50,- gedaan. Hartelijk dank!
 
Wilt u ook graag in actie komen voor een wereld zonder kanker?  
Op www.inactiegenkanker.nl is het mogelijk om gemakkelijk een eigen  
actie te starten of om de acties van andere mensen te steunen.

Een mooie donatie uit de verkoop van 

zelfgemaakte mondkapjes
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Inge: “Ook ik ben een gelukkig mens. Ik houd ontzettend 
van schaatsen en zwemmen. Ik woon in het noorden van 
het land, afwisselend dicht bij de ijsbaan of dicht bij de 
zee. De laatste 25 jaar werk ik als trainer bij bedrijven en 
ben ik docent aan een opleiding om mensen op te leiden 
tot coach. Maria en ik zijn al 20 jaar bevriend en 10 jaar 
geleden zijn we begonnen met het schrijven van boeken, 
en dat gaat super goed!”

Inge vertelt over het ontstaan van het nieuwe boek: “Sinds 
het uitkomen van ons eerste boek Handboek voor klein 
geluk, hebben we veel cursussen en workshops gegeven. 
Daardoor kwamen we in contact met mantelzorgers.  
Zo ontstond ons tweede boek Klein geluk voor de 
mantelzorger. Tijdens de workshops leren we mantel-
zorgers hoe ze met de oefeningen uit ons boek kunnen 
zorgen om niet overbelast te raken. En ook hoe ze beter in 

hun vel komen te zitten. Dat laatste geldt natuurlijk 
net zo goed voor iemand met een 

aandoening.”

tijden een beetje geluk 
Gun jezelf juist in moeilijke 

In gesprek met Maria Grijpma en Inge Jager
Maria en Inge schreven onlangs hun derde boek Klein 
geluk als je ziek bent. Doordat ze allebei mantelzorger 
zijn geweest, hebben ze ziek zijn van heel dichtbij 
meegemaakt. En net als veel anderen hebben ze zelf ook 
chronische aandoeningen. Ze hebben geleerd om niet 
alleen goed voor een ander te zorgen, maar ook voor 
zichzelf. Dit gaat alleen niet altijd vanzelf, daarom delen ze 
graag hun kennis en ervaring.

Maria begint te vertellen over haar leven: “Ik woon in het 
zuiden van het land en ik heb mijn hele leven als verpleeg-
kundige gewerkt. De laatste jaren heb ik gewerkt als 
verpleegkundige in de terminale thuiszorg. Daarnaast 
houd ik ontzettend van buiten. Ik ben erg graag buiten en 
ga het liefste naar Texel en Nepal, dat vind ik de mooiste 
plekken om naartoe te gaan. Verder heb ik twee kinderen 
en twee kleinkinderen. Ik ben een gelukkig mens.”

Maria vervolgt: “Ongeveer anderhalf jaar geleden waren 
we bij een lezing over Positieve Gezondheid. Daar leerden 
we het spinnenweb van Positieve Gezondheid kennen, 
ontwikkeld door Machteld Huber. Dit spinnenweb bestaat 
uit zes onderdelen: dagelijks functioneren, kwaliteit van 
leven, lichaamsfuncties, meedoen, mentaal welbevinden 
en zingeving. Toen kwam het idee om een boek te maken 
voor mensen die ziek zijn en daarbij het spinnenweb te 
gebruiken als basis. We zijn naar Machteld Huber gegaan 
en hebben haar gevraagd of we het spinnenweb voor ons 
boek mochten gebruiken. Ze was hier gelukkig heel 
positief over. Toen konden we gaan schrijven.”

Het nieuwe boek van Maria en Inge is dus gebaseerd op  
de zes onderdelen van Positieve Gezondheid. Bij elk 
onderdeel hebben ze zelf onderwerpen bedacht, zoals 
‘Hoop en vertrouwen’ bij het onderdeel zingeving, ‘Goede 
momenten koesteren’ bij kwaliteit van leven en 
‘Kwetsbaar durven zijn’ bij meedoen. Vervolgens kan 
iemand hier zelf mee aan de gang gaan door stap voor 
stap een recept te volgen. Inge: “We noemen het recepten 
omdat je net als bij het maken van bijvoorbeeld een soep 
gewoon stapsgewijs de bereiding volgt.”

Maria vertelt verder: “Al onze drie boeken (Handboek voor 
klein geluk, Klein geluk voor de mantelzorger en Klein 
geluk als je ziek bent) zijn geschreven in de vorm van 
recepten. We hebben namelijk een vorm gezocht waarbij 
iemand kan kijken waar hij of zij behoefte aan heeft. Dat 
doe je met eten ook. Heb ik zin in vlees, vis of toch een 
salade? Dat bedenk je eerst en dan ga je op zoek naar een 
recept. We willen dat je eerst bedenkt hoe je je voelt, waar 
je zin in hebt of waar je behoefte aan hebt. En dan zoek je 
daar een passend recept bij. Dat kan met deze vorm.”

“Wat ook nog leuk is om te zeggen”, zegt Maria. “Is dat  
wij met dit boek een brug hebben geslagen naar de 
praktijk. Want hoe kun je de ideeën van Positieve 
Gezondheid in jouw leven brengen? Dat kan gemakkelijk 
met onze recepten! Iedereen kan zelf kijken wat hem of 
haar aanspreekt en daarmee vervolgens aan de slag 
gaan. En naast dat het boek fijn is als je ziek bent,  
kunnen ook professionals het gebruiken. Zij kunnen 
mensen met een aandoening stimuleren om een recept 
uit te proberen. Met als doel om meer welbevinden in hun 
leven te ervaren.”

Wilt u meer weten over de boeken van Maria en Inge? 
Neem dan een kijkje op hun website: www.kleingeluk.nu. 
Meer lezen over Positieve Gezondheid? Dat kan via:  
www.iph.nl.

Maria en Inge hebben een top 5 met tips  
voor klein geluk als je ziek bent:

1.  Blijf even liggen als je wakker wordt, haal goed 
adem en voel hoe je adem in je lichaam 
beweegt. Zo word je bewust van je lichaam.  

2.  Bedenk elke ochtend 3 fijne dingen die je 
vandaag voor jezelf gaat doen.

3.  Omring jezelf met goede mensen, zowel in 
jouw eigen omgeving als de mensen die jou 
behandelen. Laat je dus behandelen door 
mensen waarin je vertrouwen hebt.

4.  Omring jezelf ook met dingen waar jij blij van 
wordt. Zet bijvoorbeeld een fleurige bos 
bloemen in het zicht of zet een foto op tafel 
neer van een mooie herinnering. 

5.  Ga naar buiten! Frisse lucht doet ons goed. 
Kijk bijvoorbeeld eens naar een 
zonsondergang. Haal het buiten in je leven.  
 
Naast deze vijf tips is het natuurlijk altijd 
belangrijk om gezond te eten en voldoende  
te bewegen.

Maak kans op een gratis exemplaar van Klein geluk 
als je ziek bent. Stuur de bijgevoegde antwoordkaart 

uiterlijk 12 maart 2021 naar ons op en laat ons 
weten waarom u het boek wilt winnen.  
Uit alle inzendingen wordt 1 winnaar 

getrokken. Veel succes!
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25%

De maand maart staat in het teken van darm-
kanker. Ieder jaar krijgen ongeveer 13.000 
mensen in Nederland te horen dat ze deze vorm 
van kanker hebben. Hiermee is het een van de 
meest voorkomende kankersoorten in 
Nederland. Wist u dat er verschillende factoren 
zijn die u zelf kunt beïnvloeden om de kans op 
darmkanker te verkleinen? Leefstijl biedt geen 
garantie tegen kanker, maar u kunt de kans op 
kanker wel verkleinen door gezonde keuzes te 
maken in uw voeding en leefstijl.

Aandacht voor darmkanker

Ingrediënten
 • ½ eetlepel olijfolie 

 • 100 gram kipfilet, in reepjes gesneden

 • 400 gram krieltjes, met schil

 • 200 gram ijsbergsla, in reepjes  

gesneden 

 • ½ komkommer, in blokjes gesneden 

 • 2 tomaten, in partjes gesneden

 • 1 eetlepel olijfolie extra vierge

 • 1 theelepel mosterd

 • 2 eetlepels citroensap

 • 2 hardgekookte eieren, in partjes 

 • 2 eetlepels parmezaanse kaas, geraspt

Caesar maaltijdsalade
Voor 2 personen | Bevat 451 kcal en 33 gram vet p.p. | Bereidingstijd: 30 min.

Bereidingswijze
1. Verhit de olijfolie in een koekenpan 

en bak de kipfilet in ongeveer  

10 minuten gaar. Laat afkoelen. 

2. Breng een pan met water aan de kook voor de krieltjes. Kook in ongeveer  

10 minuten gaar. Giet vervolgens het water af en laat afkoelen. 

3. Meng de groente met de gebakken kip en gekookte krieltjes in een grote 

saladekom. 

4. Doe de olijfolie extra vierge, mosterd en het citroensap in een kommetje en 

klop dit tot een dressing. Giet de dressing over de salade. 

5. Verdeel de salade over twee borden. Leg op elk bord een gekookt eitje en 

strooi de parmezaanse kaas erover.

Uit eigen tuin  
het allerlekkerst!
Om de lente met u te vieren, kunt u met de  
bijgevoegde antwoordkaart eenvoudig gratis slamix 
zaadjes bestellen. Daarmee kunt u sla uit 
uw eigen tuin eten! Hieronder delen wij 
alvast een van onze favoriete salades met 
u. Voor meer inspiratie voor de lekkerste 
salades met gezonde ingrediënten kunt u 
gratis ons kookboekje Salade maker aan- 
vragen met de bijgevoegde antwoordkaart.

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

Lees op pagina 9 verder

Darmkanker: feiten en cijfers op een rij
Darmkanker kan op verschillende plekken in de darm 
ontstaan, maar meestal is dat in de dikke darm. 
Dunnedarmkanker bestaat ook, maar dit komt heel weinig 
voor. Als we het over darmkanker hebben, bedoelen we 
daarom dikkedarmkanker.

In 2014 is het bevolkingsonderzoek naar darmkanker  
van start is gegaan. De overlevingskansen van patiënten 
met darmkanker zijn de afgelopen jaren toegenomen  
door vroegtijdige opsporing en betere behandelingen.  
Ongeveer 66% van de mensen met darmkanker is vijf  
jaar na de diagnose nog in leven. Dit was 25 jaar geleden 
ongeveer 53%.

Wat zijn risicofactoren voor darmkanker?
Er zijn risicofactoren voor darmkanker die we niet zelf 
kunnen beïnvloeden, zoals erfelijkheid en bepaalde 
aandoeningen aan de darm. Maar er zijn ook 
risicofactoren waar we wel zelf invloed op hebben, zoals 
onze voeding en leefstijl.

Overgewicht en obesitas vergroten de kans op maar liefst 
12 kankersoorten, waaronder darmkanker. Zorg daarom 
voor een gezond gewicht en voorkom gewichtstoename. 
Dit bereikt u door gezond te eten en voldoende te 
bewegen. Als u weinig beweegt, verbruikt u ook weinig 
calorieën. Hierdoor is de kans groter dat u in gewicht 
aankomt. Door te bewegen houdt u ook uw hormoon-
spiegel op een gezond peil, wat ook kan helpen 
beschermen tegen darmkanker. 

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

  Vier de 
 lente!

In 2019 kregen
12.871 Nederlanders  

de diagnose darmkanker.

Dit waren iets meer  
mannen dan vrouwen:

6.847 mannen  
(53.2%) 

 6.024 vrouwen  
 (46.8%) 

Hiermee is darmkanker voor 
zowel mannen als vrouwen  
één van de meest voorkomende 
kankersoorten.

Bij de diagnose darmkanker was 95% 
van de mensen 50 jaar of ouder.

0-29 30-44 45-59 60-74 >75

50%

Leeftijd

Samen gezond eten

Samen gezond etenKnip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje! Samen gezond etenKnip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje!
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" Dit ovengerecht maakte ik 35 jaar geleden al, toen ik nog 
student was. Ik ben nog steeds dol op deze heerlijk gevulde 
paprika, eenvoudig én snel te maken. Een aanrader!” 

Favoriet van: José Breedveld-Peters
 Diëtist en onderzoeker

Grieks gevulde paprika’s 

Ingrediënten
 • 75 gram zilvervliesrijst  

(ongekookt)

 • 2 paprika’s

 • 2 tomaten, in stukjes 

gesneden

 • 1 kleine ui, fijngesneden

 • 1 theelepel verse dille, 

fijngehakt

 • 1 theelepel verse 

peterselie, fijngehakt

 • 50 gram fetakaas

 • 1 theelepel citroensap

 • Versgemalen zwarte 

peper

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.

2. Kook de zilvervliesrijst volgens de aanwijzingen op de  

verpakking. Doe de rijst na het koken in een grote schaal en laat afkoelen.

3. Was de paprika’s onder de kraan, snijd de bovenkant van de paprika’s eraf en leg deze 

apart. Verwijder de zaadlijsten en zaadjes uit de paprika.

4. Voeg de tomatenstukjes, ui, verse kruiden en fetakaas toe aan de schaal met zilvervliesrijst. 

Meng het geheel goed door elkaar met een vork. Voeg vervolgens het citroensap en naar 

smaak de zwarte peper toe. Meng nogmaals goed door elkaar.

5. Vul de paprika’s met het rijstmengsel en leg de bovenkant van de paprika erbovenop. Leg de 

paprika’s in een ovenschaal en zet deze voor 45 minuten in de voorverwarmde oven. 

Pannenkoekjes met rood fruit
Voor 4 personen | Bevat 173 kcal en 5,4 gram vet p.p. | Bereidingstijd: 20 min.

Voor 2 personen | Bevat 260 kcal en 6,3 gram vet p.p.  | Bereidingstijd: 70 min (inclusief oventijd)

Ingrediënten
 • 115 gram volkorenmeel

 • ½ theelepel bakpoeder

 • 1 ei

 • 210 ml halfvolle melk

 • 1 eetlepel olijfolie

 • 160 gram rood fruit 

(naar keuze)

Bereidingswijze
1. Doe het volkorenmeel en bakpoeder in een beslag-

kom. Maak met behulp van een lepel een kuiltje in het 

midden.

2. Breek het ei boven het kuiltje en mix door elkaar. Voeg vervolgens al mixend 

langzaam de melk toe. Mix het geheel totdat er een glad mengsel ontstaat.

3. Verwarm een koekenpan op middelhoog vuur en doe de olijfolie in de pan.  

Voeg 3 eetlepels pannenkoekenmix toe om 3 pannenkoekjes te vormen (afhankelijk  

van de grootte van de pan kunt u er ook meer of minder tegelijk bakken).

4. Bak de pannenkoekjes ongeveer 1 minuut, totdat ze goudbruin zijn.  

Draai de pannenkoekjes dan om en bak deze kant ook gedurende 1 minuut.

5. Herhaal dit totdat het pannenkoekenbeslag op is. U kunt de pannenkoekjes ondertussen 

warm houden in de oven of op een bord boven een pan met warm water.  

Garneer de pannenkoekjes tot slot met de rode vruchten, serveer en geniet!

Tip: Probeer ook eens yoghurt met vers fruit of banaan met fijngehakte walnoten als topping.

Wanneer u alcohol drinkt, vergroot u de kans op 
verschillende soorten kanker waaronder darmkanker. 
Drink het dus liever niet. Alcohol kan ons DNA 
beschadigen en daarnaast kan alcohol het niveau van 
bepaalde hormonen in ons lichaam verhogen. Dit zijn 
mogelijke manieren waarop alcohol de kans op 
darmkanker vergroot. Ook bevatten alcoholische dranken 
veel calorieën, waardoor u er makkelijk van kunt 
aankomen. Tot slot is roken de grootste veroorzaker van 
kanker in onze leefstijl. Door te roken vergroot u niet alleen 
de kans op longkanker, maar ook op darmkanker.

Vlees en darmkanker, hoe zit dat precies?
Voor het verkleinen van de kans op darmkanker adviseren 
wij om minder rood vlees te eten en om bewerkt vlees 
liever te laten staan. Vaak krijgen wij vragen hierover:  
Wat is rood vlees? Is dat vlees dat half doorbakken is en nog 
rosé van kleur is? En wat is nou precies bewerkt vlees? 

Rood vlees is vlees van zoogdieren zoals runderen en 
varkens. Het gaat hierbij niet om vlees dat niet goed 
doorbakken is, maar om vlees dat rood is wanneer u het 
rauw in de winkel koopt. Het gaat ook om vlees in alle 
vormen als gehakt, karbonades en hamburgers.

Bewerkt vlees is vlees dat is bewerkt (getransformeerd) 
door het bijvoorbeeld te zouten, roken, drogen of door er 
conserveringsmiddelen aan toe te voegen. Het doel 
hiervan is om de smaak en houdbaarheid te verbeteren. 
Voorbeelden zijn vleeswaren als ham, bacon, salami en 
bepaalde soorten worst als knakworst en rookworst.

Heemijzer is de stof die vlees zijn rode kleur geeft en 
speelt waarschijnlijk een rol bij het ontstaan van darm-
kanker. Ook kunnen er kankerverwekkende stoffen 
ontstaan wanneer vlees wordt bewerkt. Dit zijn mogelijke 
verklaringen hoe rood en bewerkt vlees een rol spelen bij 
het ontstaan van darmkanker.
 
Er is een duidelijk verband tussen het eten van rood en 
bewerkt vlees en een vergrote kans op dikkedarmkanker. 
Dit verband is het sterkst voor bewerkt vlees. Eet dit dus 
bij voorkeur helemaal niet. Rood vlees is een goede bron 
van eiwitten, ijzer en zink en past daarom in kleine porties 
in een gezond voedingspatroon. Ons advies voor rood 
vlees is om per week niet meer dan 350 tot 500 gram te 
eten. Dit is ongeveer hetzelfde als drie porties. 

Wilt u meer weten over 
darmkanker? Vraag dan 
gratis onze folder Voeding, 
leefstijl en darmkanker  
aan met de bijgevoegde 
antwoordkaart. 

 Tips om minder vlees te eten:

▸ Eet regelmatig een maaltijd zonder 
rood vlees. Kies in plaats daarvan voor 
gevogelte, vis, ei, peulvruchten of een 
vegetarisch alternatief, zoals tofu en 
tempé.

▸  Vervang (een deel van) het vlees in 
sauzen of stoofpotten door vis, bonen, 
linzen of champignons.

▸ Kies als hartig beleg op brood 
bijvoorbeeld voor ei, kaas, vis, 
groentespread of hummus. Zorg voor 
variatie door ook eens rauwkost zoals 
komkommer, radijs of tomaat op 
brood te eten.

Wist u dat? 
Voedingsvezels beschermen ons 
tegen darmkanker. Vezels zorgen 
namelijk voor een goede 

stoelgang. Dit betekent dat de ontlasting 
makkelijker door uw darmen gaat en zachter en 
soepeler is. Hierdoor worden uw darmen minder 
lang blootgesteld aan mogelijk schadelijke 
stoffen in onze voeding. Bovendien dragen vezels 
bij aan een gezond gewicht. Door vezelrijke 
producten te eten, heeft u langer een verzadigd 
gevoel. Met als gevolg dat u minder (ongezonde) 
tussendoortjes eet.

Samen gezond eten

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

Knip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje!



Een selectie
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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). 

Dhr. Van Houten heeft verschillende mensen in zijn 
nabije omgeving verloren aan de gevolgen van kanker. 
Ter nagedachtenis aan deze mensen besloot hij de 
opbrengst van zijn modeltreinbanen te doneren aan het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

Naast de zus en zwager van dhr. Van Houten overleed ook zijn 
vrouw aan deze vreselijke ziekte. Ze was pas 68 jaar.
“De diagnose kanker kwam bij mijn vrouw heel onverwacht”, 
vertelt hij. “Door een blaasontsteking zijn we erachter 
gekomen. Na een MRI-scan vertelde de arts dat de kanker zich 
door haar hele lichaam had verspreid. De boodschap dat ze 
nog maar 2 maanden te leven had, was heel heftig. ”

Inmiddels is het zo’n 8 jaar geleden dat zijn vrouw overleed. 
Dhr. Van Houten vond opnieuw het geluk in de liefde. 
“Toen mijn vrouw al een tijdje overleden was, ontmoette ik een 
nieuwe vrouw. Inmiddels wonen we heel gelukkig samen.”
 
Doordat hij kleiner ging wonen, kwam er minder ruimte voor 
zijn hobby: modeltreinbanen bouwen. Van Houten vertelt:  
“Als kind vond ik het al leuk om modeltreinbanen te bouwen.  

Elk jaar financieren wij nieuwe onderzoeksprojecten 
om kanker steeds beter te begrijpen. Dit jaar zijn  
er maar liefst tien veelbelovende onderzoeks- 
projecten van start gegaan dankzij alle donateurs. 
Hieronder leest u over vijf van de tien nieuwe  
onderzoeksprojecten.

Acrylamide en nierkanker 
Dr. Kim Smits
Universiteit van Maastricht

We krijgen de stof acrylamide binnen 
via onze voeding wanneer bepaalde 
voedingsmiddelen verhit worden. 

Acrylamide wordt in het lichaam omgezet in een stofje wat 
het DNA in de cel kan beschadigen en daarmee kanker kan 
veroorzaken. De onderzoekers gaan het DNA in de nieren  
van mensen met kanker die veel of weinig acrylamide eten 
bekijken en vergelijken met het DNA van gezonde mensen. 
De onderzoekers hopen hiermee meer duidelijkheid te 
kunnen geven over het effect van acrylamide op nierkanker.

Voeding en de kwaliteit van leven  

na kanker

Dr. Simone Eussen
Universiteit van Maastricht, 
Nederland 

Bij deze studie onder mensen met 
darmkanker wordt gekeken naar kynurenine metabolieten 
(stofjes die vrijkomen bij stress, slechte voeding en 
ontstekingsreacties). Er wordt onderzocht of de kwaliteit van 
de voeding een rol speelt bij de kwaliteit van leven van 
mensen na de diagnose darmkanker. Met de resultaten 
kunnen nieuwe maatregelen ontwikkeld worden met als doel 
om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Hebben overgewicht en wat je eet 

invloed op de kans op blaaskanker?

Prof. Roger Milne
Cancer Council Victoria, Australië

Prof. Milne gaat onderzoeken of 
overgewicht en wat je eet invloed 

hebben op de kans op het ontstaan van blaaskanker. Daarbij 
let hij ook op de verschillen tussen mannen en vrouwen én 
rokers en niet-rokers.

Maakt het uit op welke leeftijd je 

obesitas hebt?

Dr. Tanja Stocks Charles
Lund University, Zweden

Dr. Stocks Charles gaat onderzoeken 
of gewichtstoename, overgewicht en 

obesitas in combinatie met leeftijd invloed heeft op het 
ontstaan van prostaatkanker en het overlijden aan de 
gevolgen van prostaatkanker. 

Waarom vergroot of verkleint 

voeding de kans op darmkanker?

Dr. Kostas Tsilidis
Imperial College London, het 
Verenigd Koninkrijk

Bij deze studie wordt onderzoek 
gedaan naar voedingsmiddelen die van sterke invloed zijn op 
de kans op darmkanker: volkoren producten, voedingsvezels, 
zuivelproducten, rood en bewerkt vlees en alcohol. Het doel 
is om beter te begrijpen hoe darmkanker ontstaat en hoe we 
het kunnen voorkomen.

Lees verder over de 
andere nieuwe 
onderzoeken die wij 
financieren op  
www.wkof.nl/onderzoek.

Nieuwe  
onderzoeken  
van start in 
2021

In gesprek met  
dhr. Van Houten

Ik bouwde hele landschappen, in mijn vorige huis had ik een 
baan van 6 bij 7 meter! In ons nieuwe huis heb ik maar weinig 
plek voor de modeltreinbanen. Bovendien is het te ingewikkeld 
voor me geworden, doordat alles tegenwoordig met computers 
werkt. Ik besloot daarom om mijn modeltreinbanen te 
verkopen.”

Van Houten heeft het bedrag dat hij kreeg voor de verkoop van 
deze spullen gedoneerd aan het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds. “Toen mijn zus overleed aan kanker had ze als wens dat 
er na haar overlijden een gift werd gedaan aan het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds. Zo heb ik jullie organisatie leren 
kennen. Jullie doen mooi werk en daarom wilde ik graag de 
€500,- die ik voor mijn modeltreinbanen kreeg aan jullie 
doneren. Dit bedrag draag ik op aan mijn vrouw en andere 
naasten die zijn overleden aan kanker.”

Wij willen dhr. Van Houten ontzettend bedanken voor zijn 
prachtige donatie!

Bent u ook geraakt door dit mooie verhaal? En wenst u  
ook op een bijzondere manier bij te dragen aan de strijd 
tegen kanker? Neem dan gerust contact met ons op.  
Stuur een e-mail naar informatie@wkof.nl of bel ons op  
020 344 9595. Wij helpen u graag.

Dhr. Van Houten
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www.wkof.nl

Geef uit liefde voor morgen
Een wereld zonder kanker. Kunt u zich dat voorstellen?  
Het is onze droom en ambitie. Elke dag werken wij daaraan.  
Een gift uit een nalatenschap is een bijzondere manier om 
hieraan bij te dragen. Het is geven uit liefde voor morgen.

In onze nieuwe Gids over nalaten leest u stap voor stap  
hoe u uw nalatenschap kunt regelen. En hoe u kunt bijdragen 
aan onze missie met de mooiste gift die u kunt geven aan 
toekomstige generaties.  

Vraag vandaag nog de gids aan via  
de bijgevoegde antwoordkaart of stuur 
ons een e-mail naar nalaten@wkof.nl. 
U kunt ons bellen op 020 344 95 95. 
Wij informeren u graag. 

NIEUW!


