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Al 25 jaar, dankzij u
In uw handen ligt een bijzondere editie van Samen. In deze 

editie staan we namelijk stil bij een mooie mijlpaal in de 

geschiedenis van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.  

In mei is het namelijk zo ver: het Wereld Kanker Onderzoek 

Fonds bestaat dan 25 jaar! 

Al 25 jaar lang werken wij iedere dag met toewijding aan 

onze droom en ambitie: een wereld zonder kanker.  

Wat ben ik trots op wat wij dankzij uw steun hebben 

bereikt en wat ben ik u daar dankbaar voor. 

Elk onderzoek dat het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 

mogelijk maakt is een puzzelstukje in het grotere geheel 

van onze kennis over voeding, leefstijl en kanker. En wat 

hebben wij samen veel puzzelstukjes kunnen verzamelen! 

Vandaag de dag weten wij zoveel meer over kanker en 

kankerpreventie dan 25 jaar geleden. Toch zijn we er nog 

niet. Er is nog zoveel te ontdekken en te begrijpen. 

Hierover kunt u meer lezen op pagina 4. 

Wij zien het als onze taak om iedereen te helpen gezonde 

keuzes te maken op het gebied van voeding en leefstijl. 

Daarom vindt u in deze editie van Samen weer heerlijke 

recepten en handige tips.

Ik wens u veel leesplezier en een 

fijne lente!

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
Men zegt dat rundvlees niet zo 

goed is voor de darmen, is dat 

ook zo?

  − Anoniem

Antwoord 

Rundvlees is rood vlees. Het is 
een goede bron van eiwitten, 
ijzer en zink en past daarom in 
een gezond voedingspatroon, 
mits het met mate wordt 
gegeten. Het eten van te veel 
rood vlees vergroot de kans op 
darmkanker. 

Ons advies is om niet meer dan 
350-500 gram rood vlees per 
week te eten, dit is het gewicht 
na bereiding. Kies bijvoorbeeld 
drie dagen een gerecht met rood 
vlees en de andere dagen voor 
vis, kip, kalkoen, ei, kaas of een 
vegetarisch alternatief.

Als u vlees eet, kies dan liever 
niet voor bewerkt vlees zoals 
ham, bacon, salami, knakworst 
of rookworst. Hiervan is geen 
veilige hoeveelheid bekend 
waarbij de kans op darmkanker 
niet wordt vergroot. 
 
Om ons 25-jarig jubileum te 
vieren hebben wij onze 25 
favoriete gezonde recepten voor 
u verzameld.  
 
Kijk op wkof.nl/25favorieten

Van elk verkocht exemplaar van haar nieuwe 
boek doneert Marina Wiegel € 1,50 aan het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds! 

Marina Wiegel uit Zuid-Scharwoude schrijft 
onder andere kinderboeken. Haar meest 
recente boek Vlinder bevat gedichten en 
waargebeurde verhalen. Met de verkoop van 
het boek steunt zij onze missie; zij doneert  
€ 1,50 per verkocht boek aan het Wereld Kanker  
Onderzoek Fonds! 

Marina: “Mijn moeder is overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker. 

Ik heb haar op haar sterfbed de belofte gedaan dat ik van alle inkomsten uit 

mijn activiteiten een deel zal geven aan een goed doel, om zo een bijdrage te 

leveren aan het bestrijden van deze verschrikkelijke ziekte.” 

Wij zijn Marina heel dankbaar voor haar bijzondere actie en 
bijdrage aan onze missie. Wilt u het boek Vlinder  
bestellen? Stuur dan een e-mail naar mbmarina@kpnplanet.nl.  

Voor vragen kunt u ons bellen op 020 - 344 95 95.

In actie tegen kanker!
Fietsen tegen kanker
Tijdens de Fiets4Daagse Hoorn (2 t/m 5 mei) en de Fiets4Daagse Alkmaar  
(3 t/m 6 juli) kunt u naast lekker fietsen en genieten van de mooiste routes, 
ook nog de missie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds steunen! Wij zijn 
officieel het goede doel van deze fantastische sportevenementen. Hartelijk 
dank aan de organisator Le Champion hiervoor.

Fietst u ook met ons mee? 
Ga dan naar fiets4daagsehoorn.nl of fiets4daagsealkmaar.nl  
en schrijf u in. 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via informatie@wkof.nl of  
020 - 344 95 95. We helpen u graag!

Held in actie!

Marina Wiegel

Winnaar Klein geluk voor de mantelzorger

In de vorige editie van Samen was het mogelijk om kans te maken op een  
gesigneerd exemplaar van het boek Klein geluk voor de mantelzorger.  
De gelukkige winnaar is mevrouw Nijenhuis. 

Van harte gefeliciteerd!
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Het grootste  
onderzoek ooit
In 2018 publiceerden wij na 10 jaar onderzoek ons 
derde expert rapport met als titel Diet, Nutrition, 

Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. 
Het rapport is gebaseerd op het grootste onderzoek 
ooit naar voeding, leefstijl en kanker. Het is de 
langverwachte opvolger van onze eerdere rapporten 
over kankerpreventie uit 1997 en 2007.

Het rapport is het resultaat van onderzoek naar 17 
van de meest voorkomende kankersoorten en 51 
miljoen mensen. Het volledige rapport telt 12.000 
pagina’s. Nog nooit was het wetenschappelijk 
bewijs zo overweldigend!

Tijd voor een terugblik op 
de afgelopen 25 jaar!
Een blik terug in de tijd
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds werd op 10 mei 
1994 opgericht. In die tijd was een verband tussen 
voeding en de kans op kanker een nieuw idee.  
Wetenschappelijk onderzoek op dat gebied stond nog in 
de kinderschoenen. Dankzij het overweldigende weten-
schappelijk bewijs uit ons onderzoek, is het vandaag de 
dag duidelijker dan ooit dat voeding en leefstijl een 
belangrijke rol spelen bij kanker.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: 
Al 25 jaar úw bron van informatie over voeding, leefstijl en kanker 

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds bestaat 25 jaar. Al die jaren hebben we met de trouwe 
steun van duizenden mensen hard kunnen werken aan onderzoek en voorlichting. Daar zijn wij 
trots op! Sinds de start in 1994 hebben wij veel kunnen bereiken, met de hulp van vele onder- 
zoekers, zorgprofessionals, publieksvoorlichters, collega’s en natuurlijk onze donateurs.  
Want zonder uw steun zou ons werk niet mogelijk zijn. 

1994 
Oprichting Stichting 
Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds.

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

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

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

Start van het Continuous 
Update Project (CUP). 

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

2009
Publicatie van het 1e 
beleidsrapport voor kanker-
preventie. Dit rapport bevat 
advies voor beleid met als 
doel kankerpreventie.

2011
Het WCRF netwerk vervult 
een voortrekkersrol 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 borstkanker.

2018
Op 24 mei 2018 verschijnt 
het 3e expertrapport: Diet, 
nutrition, physical activity 
and cancer: a global 
perspective. Het is het 
resultaat van meer dan 10 
jaar onderzoek 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.
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Uitdagingen vandaag de dag 
Hoewel er inmiddels veel kennis uit onderzoek beschik-
baar is over de relatie tussen voeding, beweging,  
lichaamsgewicht en kanker, bestaan er nog steeds 
uitdagingen in het werkveld van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Wij weten dat voeding en leefstijl 
belangrijk zijn voor het verkleinen van de kans op kanker, 
maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat het publiek onze 
aanbevelingen voor kankerpreventie ook daadwerkelijk 
opvolgt? Hoe krijgen we mensen vandaag de dag in 
beweging om hun leefstijl blijvend gezonder te maken?

Het veranderen van gedrag en leefstijl is niet makkelijk. 
Gewoontes ontstaan niet van de ene op de andere dag. 
Daar gaan maanden of zelfs jaren overheen. Daarnaast 
zijn er veel factoren die van invloed zijn op de keuzes die 
we maken in onze voeding en leefstijl. Denk bijvoorbeeld 
aan de invloed van marketing en reclame, betaalbaar-
heid, beschikbaarheid en gemak.

Het belang van betrouwbare voorlichting
Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk. Door middel 
van onderzoek ontdekken we steeds meer over kanker. 
Dit levert waardevolle kennis op voor de preventie en 
overleving van deze ziekte. Maar kennis is pas nuttig als 
het wordt toegepast.

Goede voorlichting is van groot 
belang om mensen bewust te 
maken van wat ze zelf kunnen 
doen om de kans op kanker te 
verkleinen. Sinds onze start in 
1994 hebben wij het grote 
publiek voorzien van praktische 
en inspirerende gezondheids- 
voorlichting. In uw handen heeft 
u daar nu een voorbeeld van: met 
Samen informeren wij mensen 
zoals u vier keer per jaar over 
voeding, leefstijl en kanker!

Daarnaast hebben wij door de 
jaren heen een groot aantal 
voorlichtingsmaterialen, zoals brochures, posters en 
kookboekjes ontwikkeld en verspreid. Alles op basis van 
de nieuwste bevindingen uit onderzoek.

Wat maakt het Wereld Kanker  
Onderzoek Fonds uniek?

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is het enige 
kankerfonds in Nederland dat kennis uit onder-
zoek vertaalt naar richtlijnen — en praktisch en 
motiverend advies — voor gezonde voeding  
en leefstijl om de kans op kanker te verkleinen.

Onze specialisatie is uniek. Wij richten ons op 
voeding, lichaamsbeweging en lichaamsgewicht 
in relatie tot kanker.

Een blik op de toekomst: er is nog zoveel te bereiken 
Na de diagnose kanker leven mensen vaak in grote 
onzekerheid over wat te doen om weer grip te krijgen op 
hun gezondheid. Ook hebben zij behoefte aan informatie 
om te voorkomen dat zij opnieuw kanker krijgen. 

Daarom hebben we in 2018 het voorlichtingsprogramma 
Leven met kanker ontwikkeld, waarvan de website 
Voedingenkankerinfo.nl een onderdeel is.  

Zo zijn we er ook voor al uw vragen over 
voeding en leefstijl tijdens en na kanker.

In de komende jaren zullen wij naast preventie 
meer aandacht besteden aan de rol van 
voeding en leefstijl tijdens en na kanker.  
Zo blijven we werken aan onze missie: minder 
kanker, meer overleving en een betere kwaliteit 
van leven tijdens en na kanker door gezonde 
keuzes in voeding en leefstijl.

Samen is er nog zoveel te bereiken…

Wilt u meer lezen over al onze activiteiten? 
Download ons jaarverslag op wkof.nl/jaarverslag  
of vraag een exemplaar aan via 020 - 344 9595 of 
informatie@wkof.nl.
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Op safari in de…  
supermarkt!  
VIND MAKKELIJKER DE GEZONDE KEUZES

Een goede voorbereiding is het halve werk
Gezondere keuzes maken tijdens het boodschappen doen 
begint al voordat u naar de winkel gaat. Bedenk van tevoren 
wat u wilt kopen, en houdt u zich aan het lijstje. Zorg er ook 
voor dat u niet met een lege maag boodschappen gaat 
doen, want dan is de kans groot dat u meer koopt dan 
gepland en gemakkelijker zwicht voor koek, snoep en 
snacks. Een goede voorbereiding is het halve werk! 

Groente en fruit als gewetensbeschermer 
Heeft u wel eens gemerkt dat bijna iedere supermarkt 
ongeveer dezelfde indeling heeft? Bij binnenkomst ziet u 
vaak als eerste de groente- en fruitafdeling. Volgens 
consumentenpsycholoog Patrick Wessels is dit niet toevallig. 
Groente en fruit wekken de suggestie van versheid, en het 
is de bedoeling dat dit uitstraalt naar de andere producten 
in de winkel. Dat zorgt er ook voor dat mensen sneller 
bereid zijn om ongezonde producten aan te schaffen, zoals 
snoep of snacks. Ze hebben immers al gezonde producten 
gekozen. Het ongezonde product wordt dan mentaal 
gecompenseerd, en dan mag men van zichzelf best even 
‘zondigen’. Is dit voor u herkenbaar? Laad dan wat extra 
groente en fruit in uw boodschappenkar of -mandje, dan  
is er geen plek meer voor ongezonde snacks! 

Blijf in de buitenste ring 
Behalve over groente en fruit valt er ook iets te zeggen over 
de locatie van andere producten. Zuivel, vlees, broodbeleg 
en diepvriesproducten kunt u vinden in de buitenste ring van 
de supermarkt, want deze moeten gekoeld bewaard worden. 
In de middelste gangpaden zijn producten te vinden die lang 
houdbaar zijn, waaronder ook de ongezondere producten. 

Door uw winkelroute zo veel mogelijk te beperken tot de 
buitenste ring, kunt u alle gezonde producten vinden die u 
nodig heeft en zo de verleiding van ongezonde producten 
minimaliseren. Op die manier verkleint u de kans iets te 
kopen dat minder gezond is. 

Kijk ook eens onderin het schap  
Ook de plaats van het product in het schap zelf is van 
belang. Consumenten zijn geneigd producten te kopen die 
ze het makkelijkste kunnen pakken. Daarom worden A-merk 
producten het meest op ooghoogte geplaatst, en zijn de 
goedkopere versies vaak dichter bij de grond te vinden. 

Deze budgetopties zijn goedkoper omdat er veel minder  
geld wordt besteed aan het aantrekkelijk maken van de 
verpakking met verschillende claims en uitgebreid gebruik 
van kleuren — met andere woorden, een verpakking die als 
doel heeft uw aandacht op te eisen. Hoe gezond een 
product daadwerkelijk is vindt u niet op de voorkant van de 
verpakking maar in de ingrediëntenlijst en de tabel met 
informatie over de voedingswaarde!

Gezond eten is belangrijk, dat weten we allemaal. Maar eenmaal in de supermarkt 
kan het lastig zijn om gezonde keuzes te maken. Het is een oerwoud aan producten! 
Wist u dat marketingtrucjes en de indeling van de supermarkt allemaal invloed 
hebben op de keuzes die u maakt? In dit artikel geven wij een overzicht met handige 
tips waar u op kunt letten tijdens het boodschappen doen, zodat de kans groter is 
dat u met gezonde producten thuiskomt.

Lees verder op pagina 9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrediënten
 • 1 middelgrote banaan in  

grove stukken gesneden 

 • 80 gram blauwe bessen 

 • 80 gram frambozen

 • 2 eetlepels magere yoghurt  

of soja yoghurt

 • ijsvormpjes

Fruitijsjes 

Voor 4 ijsjes | Bevat 51 kcal per ijsje | Bereidingstijd 15 min (excl. wachttijd) 

Bereidingswijze
1. Doe het fruit in een kom en pureer alles met  

een vork of een staafmixer tot een glad geheel.

2. Roer de yoghurt erdoor en doe het mengsel in de vormpjes.  

Zet in de vriezer voor tenminste 6 uur of zo lang het nodig is. 

3. Laat de vorm een paar minuten op kamertemperatuur komen voordat u de ijsjes er uit 

haalt. Dan gaan ze er makkelijker uit. Eet smakelijk! 

Jubileumfeest in de keuken!  
25 favoriete recepten voor u

IJsjes met fruit die u in de winkel kunt kopen bevatten vaak veel suiker.  
Met dit recept maakt u heerlijke ijsjes die ook nog gezond zijn. Geniet ervan! 
 

Wie jarig is, viert feest! En bij een feestje hoort natuurlijk lekker eten. Helaas zijn 
het vaak ongezonde snacks en suikerrijke of alcoholhoudende dranken die tijdens 
een feest op tafel komen. De Samen-lezer weet uiteraard wel dat dit gezonder kan! 

Al 25 jaar helpt het Wereld Kanker Onderzoek Fonds u gezonder te eten met 
heerlijke recepten. Zo hebben we inmiddels een kast boordevol receptenboekjes 
die we door de jaren heen hebben gemaakt. Van recepten met groente en fruit, 
recepten uit de Nederlandse keuken tot de Aziatische keuken. Samen hebben  
we ervan genoten!

Om ons jubileum smullend te vieren hebben wij onze 25 favoriete recepten  
voor u op een rij gezet. Misschien komt u zelf uw favoriete recepten weer tegen.  
Of wordt u verrast met culinaire hoogstandjes die u had gemist.

In deze editie van Samen vindt u alvast drie van de top 25. Voor de overige recepten 
kunt u kijken op wkof.nl/25favorieten. Eet smakelijk!

Samen gezond eten

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taartjes met appel en rozijnen

Voor 8 taartjes | 113 kcal en 1,9 gram vet per taartje | Bereidingstijd: 25 minuten  

Ingrediënten
 • 1 eetlepel margarine 

(gesmolten)

 • 80 gram rozijnen

 • 1 middelgrote appel 

(Goudreinette), geschild en 

in kleine blokjes gesneden

 • ½ theelepel gemalen 

kaneel

 • 2 theelepels ahornsiroop

 • 1 eetlepel warm water

 • 4 bladen filodeeg

 • Poedersuiker

Bereidingswijze
1. Laat de bladen filodeeg ontdooien als je de diepvriesvariant hebt gekocht.

2. Verwarm de oven voor op 160 ºC.

3. Vet een muffinvorm in met een klein beetje gesmolten margarine.

4. Meng de stukjes appel, rozijnen, kaneel, siroop en warm water in een kom. Zet even weg.

5. Doe een beetje gesmolten margarine in het midden van een blad filodeeg. Vouw de 

kortste uiteinden naar het midden, zodat ze elkaar overlappen en vorm een rechthoek  

met drie deeglagen. Snijd het deeg in ongeveer twee gelijke stukken van 10 cm.

6. Doe de stukken filodeeg in het muffinblik totdat je acht bakjes met deeg hebt.

7. Verdeel het fruitmengsel gelijkmatig over de bakjes. Krul de randen deeg van de bakjes 

een beetje omhoog, zodat het mengsel tijdens het bakken goed op zijn plaats blijft.

8. Bak ze 7 á 8 minuten in de oven totdat het deeg knapperig is.

9. Bestrooi met poedersuiker en serveer warm of koud.

Ingrediënten
 • 1 grote banaan, geschild  

en in stukjes gesneden 

 • 2 eieren 

 • ¼ theelepel gemalen 

kaneel 

 • ¼ theelepel bakpoeder

 • Zonnebloemolie om in te 

bakken 

 • Griekse yoghurt (0% vet) 

en blauwe bessen

Pannenkoekjes met banaan
Voor 2 personen | bevat 137 kcal p.p. | Bereidingstijd: 15 minuten

Bereidingswijze
1. Doe de stukjes banaan in een mengkom en  

prak het fijn tot een gladde massa.  

Gebruik een vork of een aardappelstamper.

2. Voeg de eieren toe en roer het met een vork tot een beslag.

3. Voeg het bakpoeder toe en meng goed.

4. Voeg een beetje olie aan een koekenpan toe en warm de pan op. Doe een eetlepel beslag 

in de pan. Er kunnen ongeveer 3-4 pannenkoekjes tegelijk in de pan. Houd voldoende 

ruimte tussen de pannenkoekjes. 

5. Bak ze in 2-3 minuten goudbruin, draai ze voorzichtig om en bak nog eens 2-3 minuten. 

Herhaal tot het beslag op is. 

6. Verdeel de pannenkoekjes over twee borden en serveer met een eetlepel Griekse yoghurt 

en de bessen.

Deze feestelijke taartjes zijn geschikt als tussendoortje of dessert.  
Met minder calorieën, vet en suiker dan kant-en-klare gebakjes.

"Pannenkoeken zijn altijd lekker; voor jong én oud!" 

Favoriet van: Paul Willemse
 Grafisch ontwerper

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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Laat u niet foppen, lees het etiket!
Fabrikanten kunnen veel doen om de verpakking van hun product opvallender en 
aantrekkelijker te maken. Een verpakking van vruchtenyoghurt kan versierd 
worden met vrolijk grazende koeien en afbeeldingen van fruit — iets wat een 
gezonde indruk kan maken. 

Maar als u dan op de ingrediëntenlijst kijkt, is de kans groot dat er misschien 
maar 5% échte fruitstukjes in zitten en dat er (veel) suiker is toegevoegd voor de 
zoete smaak. Wilt u weten wat voor product u echt in handen heeft, kijk dan op 
de ingrediëntenlijst en de voedingswaardetabel achterop de verpakking. 

Om erachter te komen welk product van dezelfde categorie gezonder is, neemt  
u twee verschillende verpakkingen, bijvoorbeeld een A-merk en een budgetversie 
onderin het schap. Vervolgens kunt u de ingrediëntenlijsten en de voedings- 
waardetabellen met elkaar vergelijken. 

De ingrediëntenlijst is altijd op dezelfde manier ingedeeld; aflopend in hoeveel-
heid per ingrediënt. Hetgeen dat het meest in het product voorkomt, staat 
bovenaan. Staat suiker bijvoorbeeld als eerste of tweede ingrediënt bij een 
product waarvan gedacht wordt dat het gezond is, bijvoorbeeld ontbijtkoek,  
dan kunt u het beter laten liggen. 

Het Voedingscentrum heeft onlangs de Kies ik gezond?-app geïntroduceerd. 
Hiermee kunt u producten zoeken en vergelijken en snel zien wat een gezondere 
keuze is. Lees meer op de website www.voedingscentrum.nl. 

Gezond boodschappen doen, begint bij gezonde recepten! Heeft u inspiratie 
nodig voor gezonde recepten? Download ons kookboekje Gezond eten, de hele 

dag door op wkof.nl/publicaties
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Preventie van ernstig gewichtsverlies 
bij kankerpatiënten 
Dr. Tora Skeidsvoll Solheim
Norwegian University of Science, Noorwegen

Mensen met kanker krijgen vaak te maken met ernstig 
gewichtsverlies. Ernstig gewichtsverlies staat in verband 
met verminderd lichamelijk functioneren, kortere over- 
leving en verminderde kwaliteit van leven.

In dit onderzoek wordt gekeken of een leefstijlinterventie 
ernstig gewichtsverlies tegen kan gaan of verminderen. 
Hierdoor zou de kwaliteit van leven verbeterd kunnen 
worden. 

Oorzaken en preventie van slokdarm- 
kanker in Afrika
Dr. Valerie McCormack
International Agency for Research on Cancer 

(IARC), Frankrijk

Slokdarmkanker staat op nummer 8 van de meest 
voorkomende kankersoorten wereldwijd. In bepaalde 
delen van de wereld, zoals Afrika, komt deze vorm van 
kanker veel vaker voor. Wat is hier de reden van?  
Komt dat door bepaalde leefstijlfactoren in combinatie 
met genetische verschillen? Dit gaan dr. McCormack en 
haar team onderzoeken.

Hoe lichaamsbeweging de kans op 
borstkanker kan verkleinen
Dr. Brigid Lynch
Cancer Council Victoria, Australië 

Eerdere onderzoeksresultaten laten zien dat lichaams- 
beweging kan beschermen tegen bepaalde soorten 
kanker, waaronder borstkanker. In deze nieuwe studie 
willen de onderzoekers antwoorden vinden op de vraag 
hoe lichaamsbeweging de kans op borstkanker precies 
verkleint. 

Het tegengaan van een toename in  
risico op hartklachten en diabetes na 
stamceltransplantatie
Prof. Bronwyn Kingwell 
Baker Heart and Diabetes Institute, Australië

Na een stamceltransplantie bij bloedkanker hebben 
mensen vijf keer meer kans op diabetes en hartaan- 
doeningen. In deze studie wordt onderzocht of meer 
bewegen ervoor kan zorgen dat deze mensen minder 
kans hebben op hartklachten en diabetes. 

Lichaamsbeweging en kwaliteit van  
leven bij neuropathie als gevolg van 
chemotherapie
Prof. David Goldstein
UNSW Sydney - Prince of Wales Clinical 

School, Australië

Mensen die zijn behandeld met chemotherapie ervaren 
vaak nog langdurige klachten aan de zenuwen (neuro- 
pathie). Momenteel is hier geen goede behandeling voor.  
In deze studie wordt onderzocht of een fysiek trainings-
programma de klachten die horen bij neuropathie kan 
verminderen.

Vitamine D en vermoeidheid bij  
darmkanker
Prof. dr. Hermann Brenner
German Cancer Research Centre, Duitsland

Mensen met darmkanker hebben vaak veel last van 
vermoeidheid. Dit beïnvloedt hun kwaliteit van leven 
enorm. Eerder onderzoek heeft laten zien dat mensen 
met darmkanker vaak kampen met een tekort aan 
vitamine D. In deze studie wordt onderzocht of extra 
vitamine D kan helpen tegen vermoeidheid. 

Lees meer over deze nieuwe onderzoeken op 
wkof.nl/onderzoek. 

Nieuwe onderzoeken van start 
KANKER STEEDS BETER BEGRIJPEN
Elk jaar financieren wij nieuwe onderzoeksprojecten om kanker steeds beter te begrijpen.  
Dit jaar is er weer een aantal veelbelovende onderzoeksprojecten van start gegaan!

Samen meer onderzoeken
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Kom in beweging
Elke stap telt!

Hoe beweeg ik meer als ik met het OV reis? 

• Stap een of twee haltes eerder uit de bus of tram  

en loop het laatste stuk.

• Ga niet zitten, maar blijf staan als het kan.

• Staat u te wachten op de trein of bus? Loop dan  

een beetje heen en weer bij de halte of op het perron.

• Ga fietsend of lopend naar het station.

Meer tips voor een gezonde leefstijl? Ga naar:

www.wkof.nl/aanbevelingen

Meer bewegen
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Elke dag bewegen is goed voor ons allemaal!  

Het verkleint de kans op kanker, houd ons fit en  

ons gewicht gezond.

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, Jessica Meijs, 
Estherbel Venema.
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). 

Meer bewegen met het OV 
Dagelijks voldoende bewegen is belangrijk voor 
een goede gezondheid. Zo verkleint lichaams- 
beweging de kans op kanker. 

30 minuten bewegen per dag is een goed begin. 
Hiervoor hoeft u niet per se naar de sportschool! 
Andere activiteiten tellen ook mee. Wist u dat u al snel 
aan de 30 minuten bewegen per dag komt als u met 
het openbaar vervoer reist in plaats van met de auto? 
Bijvoorbeeld wanneer u naar het station loopt of fietst  
en wandelt naar uw eindbestemming. Ook kunt u tijdens 
uw reis zelf actiever zijn door bijvoorbeeld een halte 
eerder uit te stappen en verder te lopen. 

Zo zijn er nog meer handige tips om meer te bewegen 
tijdens uw reis. En om u daarbij te helpen hebben wij een 
nieuw mooi hoesje voor uw OV-chipkaart met tips om 
meer te bewegen. Zo heeft u altijd een geheugensteuntje 
bij de hand en blijft uw OV-chipkaart beschermd!

MAART:  
Aandacht voor darmkanker

In maart vragen veel organisaties extra aandacht 
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 meer dan 13.500 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 
kan verkleinen? Dat leest u allemaal in onze nieuwe brochure 
Voeding, leefstijl en darmkanker! Vraag het vandaag nog 
gratis aan met de bijgevoegde antwoordkaart. 

Kijk voor meer informatie ook op:
www.wkof.nl/darmkanker

Vraag het 
OV-hoesje nu gratis 

aan met de bijgevoegde  
antwoordkaart. 

op = op!



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. 

 “Het is een prettig idee dat wij ons in 
 kunnen zetten voor een wereld zonder 

kanker, ook na ons overlijden.” 
Familie Minkman

www.wkof.nl


