
Gratis aanbiedingen
Zie bijgevoegde antwoordkaart

Fabiana's taart:  
om blij van te worden

Wij zijn er voor al uw vragen 
over voeding bij kanker “Mijn grootste 

wens voor 
de toekomst  

is gezond zijn”
_ Fabiana Toni
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Heerlijk bakken in de herfst

De herfst staat voor de deur. Ik vind het altijd een prachtig 

seizoen! Ondanks dat de temperaturen dalen en de dagen 

korter beginnen te worden, kleuren de bladeren buiten mooi 

oranje en bruin. 

In de herfst vind ik het heerlijk om de keuken in te duiken. 

Hartverwarmende gerechten staan in de herfst regelmatig 

bij ons op het menu. Aan deze gerechten voeg ik vaak 

smaakvolle kruiden en specerijen toe, zoals kaneel, 

steranijs en salie. U kunt op pagina 7– 9 inspiratie vinden 

voor gezonde en lekkere herfstgerechten. 

In deze editie van Samen geven we extra aandacht aan ons 

voorlichtingsprogramma Over leven met kanker. Kanker 

heeft een enorme impact op onze levens. Wij staan klaar om 

u te helpen bij al uw vragen over voeding en kanker. Lees 

meer hierover op pagina 4 – 5.

Ook zijn wij in gesprek gegaan met ervaringsdeskundige 

Fabiana Toni over gezond eten na kanker. Een aantal jaar 

geleden werd zij geconfronteerd met borstkanker. De 

behandelingen zijn nu gelukkig achter de rug. Het is een 

inpirerende vrouw die zich vol passie inzet voor gezond eten, 

lees meer op pagina 6 – 9.

Ik wens u veel leesplezier en  

een prettige herfst.

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
 “Is vet nu gezond of niet?”

  − Anoniem

Antwoord 

Vetten zijn belangrijke voedings-
stoffen voor het lichaam, maar 
indirect kan een vetrijk 
eetpatroon de kans op kanker 
vergroten. Veel vet eten kan 
namelijk leiden tot overgewicht 
en overgewicht vergroot de kans 
op kanker.

1 gram vet levert 9 kilocalorieën 
aan energie. Een eetpatroon  
met veel vet levert dus veel 
calorieën. Hierdoor kunt u in 
gewicht aankomen. Een belang-
rijke stap om de kans op kanker 
te verkleinen is het behouden 
van een gezond gewicht.

Vetten hoeft u zeker niet 
helemaal te vermijden. Door 
vetten kunnen vetoplosbare 
vitamines, zoals vitamine A,  
D en E in de darmen worden 
opgenomen. In de goede 
(onverzadigde) vetten zitten 
essentiële vetzuren, die een 
beschermende rol spelen  
bij hart- en vaatzieken. Deze 
vetten zitten onder andere in: 
vette vis (zoals zalm en makreel) 
en noten.

Meer lezen over hoe u de kans 
op overgewicht verkleint?  
Kijk dan op: wkof.nl/gewicht.

80 km wandelen voor minder kanker
Binnen 20 uur 80 km wandelen voor een 
wereld zonder kanker. De 15- jarige Helena 
Koops uit Den Haag ging deze uitdaging aan.

Helena liep samen met haar moeder de 
Kennedymars van Hilversum: een wandeling 
van 80 km. Een prestatie van formaat!  
Helena zamelde er €420 mee in voor het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds. 

Wij bedanken Helena en al haar donateurs.  
Deze mooie actie maakt meer onderzoek en 
voorlichting over de rol van voeding en leefstijl bij 
de preventie en overleving van kanker mogelijk.

Masterchef doneert prijzengeld aan WKOF
Medewerkers van Leica Biosystems, een bedrijf dat apparatuur ontwikkelt 
voor de diagnose van kanker, streden tijdens een kookwedstrijd om de  
titel ‘Masterchef’. Monika Tukarić won deze titel en besloot, samen met 
haar team, het prijzengeld van $5.000 te doneren aan het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. 

Wij verwelkomden de prijswinnaar en collega’s van Leica Biosystems op ons 
kantoor waar wij de mooie gift in ontvangst mochten nemen. 

 Helden in actie!

Hartelijk dank Leica  
Biosystems voor jullie 
donatie!

Monika Tukarić:
 “De missie van het Wereld 

Kanker Onderzoek Fonds 

gaat samen met de missie 

van Leica”

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 www.inactietegenkanker.nl. Hartelijk dank!

V.l.n.r. Nadia Ameyah (directeur Wereld Kanker Onderzoek Fonds), Monika Tukarić (customer care 

specialist Leica Biosystems) en Bert van Doornik (general manager Leica Biosystems).
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Samen gezonder leven
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Ons voorlichtingsprogramma 
Over leven met kanker

“Wij zijn er voor al uw vragen over voeding bij kanker”

Met ons voorlichtingsprogramma Over leven met kanker 

helpen wij iedereen bij vragen over voeding en leefstijl 
tijdens en na de behandeling van kanker. De diagnose 
kanker heeft een enorme impact. Door de ziekte en behan-
deling hebben mensen mogelijk last van bepaalde klachten. 
Het kan zijn dat ze niet meer kunnen eten zoals ze dat voor 
de ziekte deden. Dit kan moeilijk zijn. 

In de periode na de behandeling van kanker pakken mensen 
langzaam het leven weer op. Het zal niet altijd even  
makkelijk zijn om alle ervaringen een plaats te geven in het 
dagelijks leven. Mensen kunnen zich bijvoorbeeld angstig of 
onzeker voelen over de toekomst. Of klachten hebben die 

zijn ontstaan door de behandeling. Vaak vragen mensen zich 
af wat ze zelf kunnen doen om de kans om opnieuw kanker 
te krijgen te verkleinen. 

Wij willen aan iedereen steun bieden tijdens deze moeilijke 
situatie. Hieronder leest u een uitgebreide omschrijving van 
ons voorlichtingsprogramma Over leven met kanker, wat 
mogelijk wordt gemaakt met uw steun.

Voorlichtingsmaterialen
Wij hebben voor ons programma speciale materialen 
ontwikkeld die gratis aangevraagd kunnen worden.

Voorlichtingsprogramma 
Over leven met kanker

In deze folder leest u welke 
informatie en hulp u bij ons 
kunt vinden over voeding  
bij kanker. 

Tijdens kanker – Goed eten en 
omgaan met klachten
 
In deze brochure leest u over veelvoor-
komende klachten bij kanker en krijgt 
u tips bij klachten, waarbij voeding 
een rol kan spelen. De informatie is 
voor mensen die momenteel voor 
kanker worden behandeld. 

Na kanker – Aan de slag met 
gezonde voeding en leefstijl
 
In deze brochure leest u over een 
gezonde voeding en leefstijl na de 
behandeling van kanker. Gezond eten 
en voldoende bewegen kunnen ervoor 
zorgen dat u zich weer fitter gaat 
voelen. Daarnaast kan het u helpen 
de kans te verkleinen dat u opnieuw 
kanker krijgt. Tot slot leest u in de 
brochure hoe u met veelvoorkomende 
klachten na de behandeling van 
kanker kunt omgaan. 
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Nieuwsbrief
Met de digitale nieuwsbrief Nieuws over leven met kanker 

krijgt u de nieuwste weetjes, adviezen en recepten  
direct in uw mailbox. Lees over onderzoek en de nieuwste 
bevindingen. Ook blijft u op de hoogte van de nieuwste 
voorlichtingsmaterialen waarvan u gebruik kan maken. 
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via onze website:  
wkof.nl/nieuwsbrieven.

Speciale website
Op Voedingenkankerinfo.nl beantwoorden wij vragen  
over voeding en de preventie van kanker, voeding rondom  
de behandeling van kanker en voeding ná de behandeling 
van kanker. Op vragen van patiënten, naasten en zorg- 
professionals geven onze experts antwoord op basis van 
wetenschappelijke informatie en praktijkervaring. Benieuwd 
hoe wij uw vraag beantwoorden? Wij geven u een kijkje 
achter de schermen op pagina 10. 

Ook vindt u op deze website recepten, die speciaal ontwik-
keld zijn voor mensen met smaakveranderingen. De smaak 
van de gerechten is getest bij mensen die chemotherapie 
krijgen. Met dank aan Hutten Catering Veghel voor het 
ontwikkelen van de recepten.

Samenwerking met kanker.nl 
Onze samenwerking houdt in dat de informatie over voeding 
op de website kanker.nl verwijst naar onze website  
Voedingenkankerinfo.nl. Daarnaast beantwoorden wij 
sinds begin juni 2019 vragen in de rubriek Stel je vraag aan 

een professional en zijn wij gespreksleider bij de gespreks-
groep over voeding op de website kanker.nl.  

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
heeft een toegewijd team van 
gezondheidsvoorlichters met expertise in 
onderzoek, (oncologische) diëtetiek, 
voorlichting en communicatie.

 “Wij zijn er om mensen te helpen met adviezen om goed 

te eten en gezond te leven om de kans op herstel te 

vergroten, de kwaliteit van leven te verbeteren en de 

kans op het opnieuw krijgen van kanker te verkleinen”

Geïnteresseerd in een publicatie? Bestel dan gratis 
op wkof.nl/publicaties of gebruik de bijgevoegde 
antwoordkaart. 

Ons team
v.l.n.r. José Breedveld, Aniek Aarsman,  Suzanne Vonk, Mara Douma en Germund Daal
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Lees verder op pagina 9 

In gesprek  
met ervarings- 
deskundige  
Fabiana Toni

Een aantal jaar geleden werd Fabiana geconfronteerd met een 
agressieve vorm van borstkanker. Ze was toen pas 38 jaar en 
net een jaar moeder van haar tweede kind. Dat was het 
moment waarop zij besloot het roer om te gooien en zo veel 
mogelijk te gaan leven volgens de aanbevelingen van het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds. 

 “Toen ik te horen kreeg dat ik borstkanker had las ik op 
internet dat de kans om te genezen maar 20 tot 30% was. 
Mijn wereld stortte op dat moment in. Maar na de eerste 
schok te boven te zijn gekomen, kreeg ik een vechters- 
mentaliteit. Ik dacht: dit komt op mijn pad, maar ik moet 
doorgaan. Ik kan bij de pakken neer gaan zitten, maar ik kan 
het ook accepteren. En dat heb ik gedaan. Ik moest allerlei 
behandelingen ondergaan en was niet bang om mijn haar te 
verliezen. Ik dacht kom maar op! Gelukkig bleek het niet 
verder uitgezaaid en ben ik nu zeven jaar verder.” 

Kijk naar wat je wel hebt in plaats van wat niet 
 “Mijn positieve instelling heeft me ver gebracht. Zo ben ik door 
mijn ziekte vooral gaan kijken naar wat ik wel heb in plaats 
van wat niet. Ook was ik erg gemotiveerd om zelf in actie te 
komen. Ik wilde mijn lot niet alleen in de handen van de artsen 
leggen, maar zelf iets kunnen doen. Ook moest ik door de 
medicijnen die ik toen kreeg op mijn voeding letten. Op een 
conferentie hoorde ik een arts praten over de aanbevelingen 
van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Dit inspireerde mij 
en sindsdien leef ik volgens de aanbevelingen van het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds. Door het opvolgen van de aanbeve-
lingen voelde ik mij krachtiger tegenover kanker.

Mijn eetpatroon was niet heel ongezond, maar toch ben ik na 
het verhuizen naar Nederland in een korte tijd veel aangeko-
men. Ik ben Italiaanse en ik houd van lekker eten, maar toen 
ik nog in Italië woonde was mijn eetpatroon gezonder. Ik at 
veel meer verse producten, zoals groente en fruit. Eenmaal in 
Nederland, ongeveer 18 jaar geleden, verslechterde mijn 
eetstijl. Zo was ik dol op witbrood met ham en kaas! Ik kwam 
maar liefst 20 kilo aan.

Na de diagnose kanker ben ik anders gaan eten (en dit doe ik 
momenteel nog steeds!). Minder dierlijke producten zoals 
vlees en zuivel en meer noten, volkorenproducten, groenten, 
fruit en af en toe vis. Langzamerhand begon ik af te vallen en 
in de loop der jaren ben ik 35 kg kwijtgeraakt! Ik ben gaan 
experimenteren met ingrediënten en gerechten en heb toen 
ontdekt dat er zoveel mogelijk, maar ook lekker is.” 

Fabiana Toni is een energieke vrouw die zich vol 
passie inzet voor gezond eten. Ook wil zij mensen 
laten inzien dat gezond, en vooral plantaardig eten, 
heel lekker is en ook leuk kan zijn. Ze geeft 
workshops over gezond koken, maar ook lezingen 
waarin ze vertelt over haar ervaringen. 

Aan de slag met gezonde voeding na kanker

V.l.n.r. Kylian, Fabiana, Mattia



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrediënten
 • 500 gram winterpeen,  

schoongemaakt

 • 1 ui

 • 50 gram (room)boter

 • 1 mespunt gedroogde komijn

 • 750 ml groentebouillon

 • 250 ml sinaasappelsap, puur

 • 1 eetlepel gedroogde peterselie

Verwarmende soep  
van wortel en sinaasappel
Voor 5 personen | Bevat 213 kcal p.p. | Bereidingstijd: 30 min.

Bereidingswijze
1. Snijd de winterpeen in plakjes.  

Pel en snipper de ui.

2. Smelt de (room)boter in een pan en  

bak de gesnipperde ui totdat deze glazig is,  

voeg vervolgens de komijn toe en bak mee.

3. Schenk de groentebouillon erbij en laat 15 minuten rustig koken.

4. Pureer de soep met een staafmixer en voeg het sinaasappelsap toe.

5. Breng de soep weer aan de kook en serveer met de peterselie.

De dagen beginnen langzamerhand kouder en korter te worden.  
Wat is er lekkerder dan op deze dagen een hartverwarmend gerecht op  
tafel te hebben staan? Door kruiden en specerijen toe te voegen aan  
gerechten krijgt uw hart een warm jasje om. 

Wat is het verschil tussen kruiden en specerijen?
Kruiden en specerijen geven een heerlijke smaak aan gerechten. Zowel kruiden als specerijen 
komen voor in gedroogde en verse vorm. U zult wellicht denken dat kruiden en specerijen hetzelfde 
zijn, maar toch zit er een verschil tussen de twee. 

Kruiden zijn voornamelijk afkomstig van planten en groeien in een gematigd klimaat. Meestal 
worden de verse bladeren gebruikt, zoals bij basilicum en peterselie. Maar dit kunnen ook vruchten 
of zaden zijn, zoals de jeneverbes. 

Specerijen zijn de gedroogde delen van planten met een aromatische of scherpe smaak. Ze groeien 
in een tropisch klimaat. Specerijen kunnen zowel van de wortel afkomstig zijn, zoals gember, maar 
ook van vruchten en bloemen, zoals vanille en nootmuskaat. Kaneel wordt van de schors gemaakt.

Wij delen onze favoriete hartverwarmende herfstgerechten met u, inclusief Fabiana’s Blije Appeltaart.

Hartverwarmende kruiden en specerijen

Samen gezond eten

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Dit recept is voor mij de ideale lunch: lekker 
licht en de perzik zorgt gelijk voor een beetje 
zomer op je bord" 

Favoriet van: Naomi van Paassen
 Fondsenwerver

Gegrilde perzik met Hüttenkäse 
en maïsbrood

Voor 4 personen | Bevat 103 kcal p.p. | Bereidingstijd: 15 min.

 • 4 sneetjes maïsbrood

 • 2 eetlepels olijfolie 

 • 4 perziken 

 • 1 eetlepel  

gedroogde tijm

 • 250 gram Hüttenkäse

 • 2 eetlepels honing

 • 1 bakje tuinkers

 • snufje zout en peper

Bereidingswijze
1. Besmeer de sneetjes maisbrood met olijfolie en  

rooster ze in een koekenpan, totdat ze krokant zijn.

2. Snijd de perziken in dunne partjes en gril ze in de grillpan, totdat ze grillstrepen hebben ermee.

3. Roer de tijm, peper en zout door de Hüttenkäse en besmeer de sneetjes maisbrood.

4. Leg vervolgens de plakjes perzik erop en garneer met de honing en tuinkers.

Ingrediënten
 • 4 grote rode bieten

 • 2 uien

 • 2 teentjes knoflook

 • 150 gram kastanjes 

(gekookt)

 • 300 gram gemengde 

paddenstoelen

 • 4 el olijfolie

 • 1 el tijm (gehakt)

 • 1 el rozemarijn (gehakt)

 • 1 rol (volkoren) blader-

deeg (ca. 300 gram)

 • 1 ei

 • (zee)zout en peper 

naar smaak

Beet Wellington
Voor 4 personen | Bevat 627 kcal p.p. | Bereidingstijd: 2 uur en 30 min.

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 180 ° C en bekleed een bakplaat  

met bakpapier. Spoel de rode bieten schoon onder de kraan. 

Maak in iedere biet met een scherp mes een aantal inkepingen. 

Leg de bieten op de bakplaat en pof ze gaar in ca. 1 tot 1,5 uur.

2. Pel en snipper de ui. Pel de knoflook en snijd klein.  

Snijd de kastanjes fijn. Veeg de paddenstoelen schoon en snijd ze fijn.

3. Verhit olie in een koekenpan en bak de ui, knoflook, kastanjes en paddenstoelen in enkele 

minuten goudbruin op een hoog vuur. Schep de gehakte kruiden door het mengsel en breng op 

smaak met zout en peper. Laat daarna afkoelen.

4. Laat de gepofte bieten afkoelen en pel ze. Rol het bladerdeeg uit op de met bakpapier beklede 

bakplaat. Verdeel het paddenstoelen-kastanjemengsel in een dun laagje gelijkmatig over het 

midden van de plak bladerdeeg. Laat de randen vrij.

5. Verdeel de bieten achter elkaar over het bladerdeeg. Vouw het uitstekende bladerdeeg strak om 

de bieten heen. Prik met een vork enkele gaatjes in het deeg. Klop het ei los en bestrijk het 

deeg ermee. Bestrooi de bovenkant met grof zeezout.

6. Bak de ‘Beet Wellington’ in ca. 40 minuten in het midden van de voorverwarmde oven goudbruin.

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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Fabiana’s Blije (Appel)Taart
Voor 12 personen | Bevat 336 kcal en 8,4 g eiwitten p.p. | Bereidingstijd: 45 min.

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

2. Begin met de taartbodem. Meng het amandelmeel, volkoren speltmeel, bakpoeder, kaneel, zout en citroenrasp in een kom. Voeg ook de 

rasp van de appel toe. Voeg olijfolie en water toe en kneed totdat er een mooie gladde deegbal ontstaat. Voeg eventueel extra meel toe 

indien dit nodig is. Wikkel de deegbal in plasticfolie en laat deze rusten.

3. Ga door met de bereiding van de vulling. Ontdoe de appels van hun klokhuis (schillen is niet nodig) en snijd ze in stukjes. Doe in een  

pan en voeg het sinaasappelsap toe, laat vervolgens stoven. Voeg na 8 -10 minuten de rozijnen, walnoten, kaneel en citroenrasp toe.  

Laat koken totdat het sap is verdampt. 

4. Houd een klein beetje van het deeg apart voor de decoratie, rol de rest van het deeg uit, leg het in een springvorm en giet de vulling erin.

5. Snijd de appel bedoeld voor de decoratie in dunne schijfjes en kook ze gedurende een paar minuten in een kleine pan met water. 

6. Positioneer vervolgens de appelschijfjes naast elkaar op een rij en rol ze op tot rozen. Maak met het overgebleven deeg takjes en 

blaadjes en positioneer de rozen op de vulling. Bak de taart vervolgens 20 -25 minuten in de voorverwarmde oven.

De Blije Taart
 “Tijdens de chemotherapie had ik tijd om te koken en kon ik 
een oude passie van mij weer oppakken. Ik begon recepten 
van mijn moeder te verzamelen, een fantastische kokkin 
trouwens! Toen ik een operatie moest ondergaan, heb ik voor 
de chirurg die mijn borst en okselklieren heeft weggehaald 
mijn moeder’s appeltaart gebakken. Nog steeds maak ik deze 
appeltaart regelmatig, maar dan met gezondere en plant- 
aardige ingrediënten. Ik heb hem ‘De Blije Taart’ genoemd, 
want ik word hier heel blij van en mijn lichaam ook! Met mijn 
workshops taarten bakken en koken wil ik andere mensen 
laten inzien dat je heel veel lekkere dingen kunt maken met 
ingrediënten die gezond, voedzaam en vol levensenergie zijn, 
zoals deze taart. Regelmatig promoot ik mijn taart om geld in 
te zamelen voor een goed doel. Zo ook voor de campagne 
Maak kanker kansloos van het Daniel den Hoed Fonds in 
Rotterdam.” 

Plannen voor de toekomst
 “De behandelingen zijn achter de rug en het gaat nu goed met 
mij. Ik voel me natuurlijk anders dan voor de behandelingen. 
Zo heb ik onder andere nog vermoeidheidsklachten, maar 
waarschijnlijk heeft dat ook te maken met het feit dat ik 
zoveel doe, zoveel wil en vooral zoveel nog kan!

Mijn grootste wens voor de toekomst is gezond zijn. Ik wil 
graag mijn kinderen zien opgroeien, er voor hen zijn en om  
ze te kunnen ondersteunen in wat ze later willen worden.
Ik heb zeker dromen die te maken hebben met ‘De Blije 
Taart’. Graag zou ik mensen enthousiast willen maken over 
koken, gezond eten en gezond leven. Wie weet word ik ooit 
nog eens auteur van een kookboek, vol met prachtige taarten 
die levenskracht uitstralen. Want ook uit een erge ziekte, 
zoals kanker, kan iets positiefs voortkomen.” 

Lees meer over Fabiana Toni op haar website: 
www.deblijetaart.nl 

Ingrediënten voor de bodem
• 150 gram amandelmeel 
• 350 gram volkoren speltmeel
• 1 zakje natuurlijke bakpoeder 
• 1 theelepel kaneel
• snufje zout
• geraspte schil van ½ citroen
• 1 geraspte appel 
• 4 eetlepels olijfolie
• 40 ml water

Ingrediënten voor de vulling
• 1000 gram appels
• sap van 2 kleine sinaasappels (ca. 110 ml)
• 100 gram rozijnen
• 50 gram walnoten
• 1 theelepel kaneel
• geraspte schil van ½ citroen 

Ingrediënten voor de decoratie
• 1 appel



Suzanne Vonk

Wat houdt jouw werk in? 
Als diëtist en onderzoeksmedewerker schrijf ik artikelen 
voor de website Voedingenkankerinfo.nl over wat er in 
de wetenschap bekend is over voeding en kanker. Ook 
beantwoord ik vragen van mensen die kanker hebben of 
hebben gehad, naasten en zorgprofessionals. Ik vertaal 
de kennis uit wetenschappelijk onderzoek en de ervaring 
van experts in praktische adviezen waarmee mensen 
aan de slag kunnen.

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN:
Hoe beantwoorden wij uw vragen over  
voeding, leefstijl en kanker?

  “Het is soms zo'n zoektocht en ieder-
een voorziet je van gratis adviezen, 
waardoor je het zelf soms niet meer 
weet. Ik weet nu dat alles wat op  
jullie website staat wetenschappelijk 
onderbouwd is en daar heb ik écht 
wat aan.”
 
– Mevrouw E. Ruumpol

Hoe kunnen mensen een vraag stellen?
U kunt uw vragen mailen naar vragen@wkof.nl of  
bellen naar 020 344 95 95. Wij helpen u graag!

Hoe beantwoord je een vraag?
Bij elke vraag bekijken wij eerst wat de persoon precies 
wil weten, om hem of haar zo goed mogelijk te helpen.  
Wij hebben al vele vragen beantwoord. Daarom bekijk ik 
bij het beantwoorden altijd eerst welke informatie bij ons 
al bekend is. Op Voedingenkankerinfo.nl hebben wij al 
antwoorden op ruim 150 vragen staan.

Op onderzoek
Als de vraag niet eerder is uitgezocht, duik ik in de 
richtlijnen oncologische zorg, raadpleeg ik de weten-
schappelijke literatuur en vraag ik waar nodig om  
praktijkadvies bij andere experts. Ik zoek welke weten-
schappelijke studies over het onderwerp zijn uitgevoerd  
en wat de conclusies zijn. Soms vragen wij advies bij 
andere organisaties, zoals het Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu (RIVM), het Voedingscentrum en 
Wageningen University & Research. 

Hoe ziet een antwoord er dan uiteindelijk uit?
Vervolgens schrijven wij een antwoord. Wij vertellen  
altijd wat er bekend is op basis van wetenschappelijk 
onderzoek, praktijkadviezen en/of de richtlijnen  
oncologische zorg. Het antwoord wordt uiteindelijk  
nog gecontroleerd op inhoudelijke correctheid en 
leesbaarheid.

Hoe lang duurt het traject van vraag tot antwoord?
Wij beantwoorden alle vragen binnen 2 tot 5 werkdagen. 
Een vraag waarvan het antwoord op Voedingenkanker- 
info.nl staat, is snel beantwoord. Vragen waarbij wij 
meer moeten uitzoeken duurt wat langer. Uiteraard doen 
wij dat graag. 

Wat vinden mensen van de antwoorden?
Wij krijgen heel vaak mooie reacties binnen. Mensen zijn 
over het algemeen erg dankbaar wanneer ze een duidelijk 
antwoord krijgen dat goed onderbouwd is. Dat wij  
mensen zo kunnen helpen, zeker bij een moeilijk onder-
werp als kanker, geeft ontzettend veel voldoening.

Een interview met onze collega Suzanne Vonk,  
diëtist en onderzoeksmedewerker
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Samen meer onderzoeken



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, 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). 

OKTOBER borstkankermaand
In oktober vragen veel organisaties extra aandacht voor borstkanker, zo ook het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Borstkanker is de meest voorkomende kanker-
soort bij vrouwen. Jaarlijks krijgen bijna 15.000 vrouwen in Nederland borstkanker. 

Borstkanker is een vorm van kanker waar voeding en leefstijl veel invloed op 
hebben. Verklein de kans op borstkanker door geen alcohol te drinken, meer te 
bewegen en een gezond gewicht te behouden. 

Leeft u gezond, of is er ruimte voor verbetering?  
Met onze online test komt u er aan de hand van enkele vragen snel en eenvoudig 
achter hoe gezond uw leefstijl is. Ook krijgt u een rapport met tips!

Doe vandaag nog de test op: wkof.nl/TestJeLeefstijl

De voordelen 
 VAN VEZELS
We weten allemaal dat vezels 
gezond zijn, maar wat zijn 
precies de voordelen van 
vezels? Kom erachter  
via onze nieuwe brochure  
De voordelen van vezels. 

Bestel het snel met de  
bijgevoegde antwoordkaart!

Winnaar fruitkistje
Begin juli viel er bij u een brief van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds op de mat met een woordzoeker.  
De winnaar van de fruitkist is: Mevrouw C.N. Lanser.
 
 
Hartelijk dank aan 
alle deelnemers!
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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


