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10 redenen om deze zomer
te gaan fietsen in eigen land

Gezond genieten
van de zomer

Gratis aanbiedingen

Zie bijgevoegde antwoordkaart

Samen genieten van de zomer
De zomer vind ik altijd een fijne tijd: de dagen zijn lang,
buiten zijn de temperaturen aangenaam en de vele uren
zon doen mij altijd goed. In de zomer ben ik meer buiten
en daardoor vaak actiever. Ik vind het dan ook heerlijk om
te gaan fietsen in eigen land. Wij vertellen u graag tien
redenen waarom u deze zomer ook zou moeten gaan
fietsen en geven u tips om ook tijdens warme dagen
actief te blijven.
Voldoende bewegen is niet alleen belangrijk voor de
preventie van kanker. Het is ook belangrijk om te blijven
bewegen tijdens en na de behandeling van kanker, om zo
fit mogelijk te blijven. Het kan helaas vaak een uitdaging
zijn om tijdens de behandeling van kanker toch te blijven
bewegen. Daarom hebben wij de nieuwe brochure
Bewegen en trainen bij kanker ontwikkeld. Lees meer
hierover op pagina 10.
In de zomer liggen er ook veel ongezonde verleidingen
op de loer; een chocolade ijsje hier en een barbecue met
veel vlees daar. Terwijl gezond genieten in de zomer ook
op een eenvoudige, maar lekkere manier kan! Met onze
tips kunt u de zomer gezond tegemoet gaan. Lees ze op
pagina's 6 – 9.

Samen in actie: Collecte via de post
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Een zonnige zomer toegewenst en veel leesplezier!
Nadia Ameyah,

Elke dag ontdekken we meer over
kanker, hoe we de kans erop
kunnen verkleinen en hoe mensen
met kanker beter kunnen
herstellen. Maar we zijn er nog
niet. Meer onderzoek en voorlichting zijn van levensbelang.
Tijd om samen in actie te komen!
Met een nieuwe actie kunt u
veilig en op afstand via de post
collecteren voor het Wereld Kanker
Onderzoek Fonds.

Hoe werkt dit?
Als Samen-collectant ontvangt u
een set leuke kaarten die u met een
persoonlijk bericht kunt sturen naar
uw vrienden, familie en buren. Met
de kaart kunnen zij makkelijk een
donatie doen aan het Wereld Kanker
Onderzoek Fonds. Zij ontvangen dan
ook magazine Samen vier keer per
jaar gratis, met de leukste artikelen
over voeding en leefstijl!
Doe mee!
Vraag uw set kaarten aan met de
bijgevoegde antwoordkaart (zie
achterzijde van de antwoordkaart).
Voor meer informatie kunt u bellen
naar 020 344 9595 of mailen naar
informatie@wkof.nl.

Donateur aan het woord

“Met een gezonde leefstijl bereik je meer
dan alleen afvallen!”
Carolien van Rijn, gewichtsconsulent uit Zoetermeer en eigenaresse van ‘Lijn4Life’, steunt het
Wereld Kanker Onderzoek Fonds al sinds 1997.
Dat vinden wij heel bijzonder en daar zijn wij
haar heel dankbaar voor!

Directeur
Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Sinds 1997 is Carolien al bezig met gezonde
voeding en heeft zij van haar interesse haar
beroep gemaakt. Naast een eigen bedrijf te
hebben, begeleidt Carolien wandelgroepen om
mensen uit hun stoel te krijgen.

Na dia Ameyah

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 onderzoek naar het verband tussen voeding, voedingspatroon,
lichaamsbeweging, lichaamsgewicht en kanker.

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

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

 Wij beïnvloeden beleid om de gezonde keuzes de
makkelijke keuzes te maken.
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Als lezer van Samen deelt u de
missie van het Wereld Kanker
Onderzoek Fonds. Wij willen een
wereld zonder kanker.
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Carolien vertelt: “Er moet meer bekendheid komen
over het werk van het Wereld Kanker Onderzoek
Fonds, om zo de kans op kanker te verkleinen.
Een gezonde leefstijl biedt geen garanties, maar
verkleint wel de kans om ziek te worden. Het is
belangrijk om jezelf een gezond gewicht te gunnen.
Dit geef ik altijd mee aan mijn cliënten.” Haar
streven is dat iedereen blijft genieten van eten en drinken,
maar dan volgens gezonde richtlijnen.
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Lezersvraag
“Ik hoor wel eens dat je afvalt als
je koud water drinkt, maar is dit
echt zo?”


Antwoord

− Carla

Het is inderdaad zo dat ons
lichaam aan het werk moet om
ijskoud water te verwarmen
naar lichaamstemperatuur,
maar de hoeveelheid calorieën
die u hiermee verbrandt is
minimaal. Per glas ijskoud
water gaat het slechts om 4 tot
7 calorieën. Hier zult u (helaas)
dus niet van gaan afvallen.
Toch is het drinken van water
heel goed voor u! Het voorziet
uw lichaam namelijk van vocht
en doordat het geen calorieën
bevat, is het ook nog eens een
gezonde dorstlesser. En als u
calorierijke drankjes met
toegevoegde suikers vervangt
door water kan het ook zeker
helpen om af te vallen. Maar
hiervoor hoeft u niet per se voor
ijskoud water te kiezen. Wel
lekker verfrissend natuurlijk!
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Samen gezonder leven

10 redenen

om deze zomer te gaan
fietsen in eigen land

De Gezondheidsraad heeft de volgende
beweegrichtlijnen opgesteld:
• Doe minstens 150 minuten per week aan matig
intensieve inspanning (zoals fietsen), verspreid
over diverse dagen. Langer, vaker en/of
intensiever bewegen (zoals tennissen) geeft extra
gezondheidsvoordeel.
• Doe minstens tweemaal per week spier- en
botversterkende activiteiten (zoals hardlopen).
• Voor 65+’ers geldt het aanvullende advies om
ook balansoefeningen te doen.

Tips om te bewegen wanneer het warm is
In de zomer kan het erg heet zijn en bewegen is dan niet
altijd even makkelijk. Maar ook in de zomer is het
belangrijk om voldoende te bewegen, daarom geven wij
tips om verantwoord te bewegen als het warm is. Zo is het
een (gebakken) eitje toch?
Warme dagen en veel zon, daar staat de zomer bekend
om. Een makkelijke reden om het sporten af te zeggen is
de schuld te geven aan de hitte. Laat de hitte daarom niet
een smoesje worden deze zomer. Wij helpen u met
handige tips zodat u ook in de zomer lekker kunt blijven
bewegen! Voorkom wel oververhitting.

1. Kies het juiste moment van de dag

Daarnaast is de fiets ook het ideale vervoermiddel om
een stad te verkennen. In Nederland kunt u overal fietsen
huren. Op de fiets ziet u veel meer van de stad dan met het
openbaar vervoer, en u hoeft nooit op de bus te wachten.
Bovendien komt u op de fiets veel verder dan wanneer u te
voet een stad verkent.

Fietsen is flexibel
Fietsen, fietsen en nog eens fietsen: één van de
typische kenmerken van Nederland is wel de fiets.
Bijna alle Nederlanders hebben een fiets.
De meeste mensen gebruiken de fiets vooral om
boodschappen te doen of om naar het werk te gaan.
Maar ook in de zomer is het heerlijk om een mooie
fietstocht te maken!

5.

Bewegen is goed voor ons! Het helpt ons om gezond te
blijven, verkleint de kans op kanker en draagt bij aan een
gezond gewicht. Fietsen is een goede manier om te
bewegen. En het is niet alleen goed voor onze gezondheid,
maar ook voor het milieu. Daarnaast hoeft u niet te zoeken
naar een parkeerplaats en is het bovendien ook
goedkoper dan de auto of het openbaar vervoer.

Stap op de fiets

10 redenen om te gaan fietsen
Door te fietsen:
1. verbrandt u per uur maar liefst ongeveer 550 kcal
2. kunt u optimaal van de omgeving genieten
3. belast u uw rug en gewrichten minimaal
4. bent u op korte afstanden vaak sneller dan met
de auto of het openbaar vervoer
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bent u goedkoper uit dan met de auto of het
openbaar vervoer
6. bent u heerlijk in de buitenlucht
7. krijgt u meer energie en een betere conditie
8. houdt u uw spieren en gewrichten soepel
9. spaart u het milieu
10. verkleint u de kans op kanker

Het voordeel van fietsen is dat u helemaal zelf bepaalt
wanneer, hoe lang, hoe vaak en met wie u gaat fietsen.
Heeft u op een middag niks te doen en breekt de zon
door? Stap op de fiets voor een kort rondje in de buurt.
U kunt ook met een vriend of
vriendin afspreken om
wekelijks een mooie tocht
te maken.

Ga sporten op het juiste moment van de dag. In de
ochtend en avond is de zon minder fel en zijn de
temperaturen aangenamer.

2. Draag de juiste kleding
Kies voor dunne kleding, het liefst gemaakt van
ademende stoffen. Ga daarnaast voor lichte kleuren:
zoals wit en lichtblauw in plaats van zwart. Probeer uw
huid zoveel mogelijk te bedekken tegen de zon en
vergeet niet om u in te smeren. Daarnaast kan een hoed
of pet helpen te beschermen tegen een zonnesteek.

3. Genoeg drinken is heel belangrijk
Drink voldoende, kies het liefst voor water. Toe aan wat
anders dan water? Kies dan voor limonade met minder
suiker of wat dacht u van een glas bruisend water met een
schijfje limoen? Afhankelijk van uw lichaamsgewicht is het
verstandig om op hete dagen minimaal 2 liter water te
drinken. U verliest namelijk meer vocht op deze dagen.

Fietsen is een makkelijke manier om dagelijks voldoende
te bewegen. Als u bijvoorbeeld altijd op de fiets boodschappen doet, op de fiets naar het werk gaat of een
blokje om gaat fietsen, komt u al een heel eind. Maar er
zijn meer redenen om op de fiets te stappen
Nederland heeft in totaal 33.000 km aan fietspaden.
Genoeg dus om regelmatig een mooie fietstocht te maken
zonder dat u last heeft van het autoverkeer. Door de
bewegwijzering speciaal voor fietsers kunt u altijd
makkelijk de weg vinden. U kunt zelf bepalen hoe ver of
hoe lang u wilt fietsen. Het gemiddelde fietstempo is
15-18 km/uur. In 2 uur kunt u dus al een mooie tocht van
30 km maken.
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Samen gezond eten
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Gezond genieten van

Op 21 juni start officieel de zomer! Een heerlijk
seizoen vinden wij, want wat is er nou
lekkerder dan op een heerlijke zomerse avond
te barbecueën of op een zonnige dag te
genieten van een ijsje? Met onze tips geniet
u deze zomer zorgeloos van een gezonde
barbecue. Ook geven we u tips over ijssoorten.
Proeft u de zomer al?

• Beperk sausjes en dressings.
De meeste kant-en-klare sausjes en dressings
bevatten namelijk veel vet en zout. Een goed
alternatief voor ongezonde sausjes en dressings
is bijvoorbeeld een saus op basis van yoghurt
en een dressing op basis van olijfolie. Maak het
liefst een saus of dressing zelf, zo weet u
precies wat erin zit en dit kost doorgaans weinig
tijd en moeite.

• Serveer lekker veel groenten en fruit.
Maak bijvoorbeeld spiesjes met paprika, cherrytomaatjes en aubergine en serveer een lekkere
fruitsalade met watermeloen, nectarine en aardbei.
Zo komt u sneller aan uw dagelijkse hoeveelheid
groente en fruit!

Eenvoudig een gezonde barbecue aanpakken
De manier van bereiding speelt een grote rol bij gezond
barbecueën. In verbrande en verkoolde voeding worden
namelijk kankerverwekkende stoffen gevonden, die de
kans op met name darmkanker vergroten. Daarom is het
aan te raden om verbrand en verkoold voedsel niet te
eten. Deze kankerverwekkende stoffen kunnen ontstaan
wanneer producten langdurig op hoge temperaturen
worden gebakken.
Aangebrand voedsel is doorgaans ook niet erg smakelijk
meer. Laat daarom de barbecue eerst uitbranden en rustig
gloeien, leg producten op aluminiumfolie of stook de grill
niet te heet. Als er toch zwarte korstjes ontstaan kunt u die
het beste eraf snijden.
Gezonde tips voor een barbecue
Niet alleen de bereiding speelt een belangrijke rol bij een
verantwoorde barbecue; het is ook afhankelijk van wat u
op de barbecue bereidt en erbij serveert.
Wij hebben een aantal tips voor u:

• Vervang wit stokbrood door
volkoren stokbrood.
Volkorenproducten bevatten meer gezonde voedingsstoffen, zoals voedingsvezels. Vezels zijn goed voor u!
Ze houden uw darmen gezond, helpen uw gewicht op
peil te houden en kunnen de kans op darmkanker
verkleinen.

Om een barbecue af te sluiten is het heerlijk om een ijsje
te eten. Een ijsje op zijn tijd past in een gezonde leefstijl,
maar het is wel opletten! Wij vertellen welke keuze u het
beste kunt maken deze zomer.
Lees verder op pagina 9
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Interessante
weetjes over avocado!



In één avocado

(180 gram) zit in totaal 35,1 gram vet,
Toch is het wel opletten met het eten van (te veel)
 is 4 gram verzadigd en de overige vetten
daarvan
avocado’s. Doordat avocado’s veel vetten bevatten,
zijn onverzadigd.

Heel veel onverzadigde vetten dus!
zitten er veel calorieën in. 1 gram vet levert 9 calorieën,
Nu vraagt
 u zich misschien af of een avocado dan wel
dus met veel vet schieten de calorieën snel omhoog.
gezondis.
Een simpele oplossing? Eet eens een halve avocado in

plaats van een hele, hierdoor bespaart u een hoop

Onverzadigde
vetten verlagen het LDL-cholesterol.
calorieën.
Een te hoog

gehalte aan LDL-cholesterol is niet
goed voor
 de bloedvaten en dit kan uiteindelijk zorgen

voor hart- en vaatziekten.
Gelukkig
 zorgt avocado er dus voor
Wist u dat …
dat dit gehalte wordt verlaagd.
 avocado te eten,
Avocado een vruchtgroente is? Hij wordt vaak
Want door
als groente gegeten en daarom wordt hij
krijgt u vooral de gezonde
vetten binnen.

ingedeeld bij de groente. Avocado kunt u dus

meerekenen tot de 250 gram groente die u

per dag minimaal zou moeten eten.







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




Sushibowl met zalm en avocado

Voor 4 personen | Bevat 769 kcal en 13,5 gram vezels p.p. | Bereidingstijd: 30 min.

Bereidingswijze
Ingrediënten
1. Breng water aan de kook voor de
• 300 gram volkoren basmatirijst
volkoren basmatirijst en kook in
• 4 verse zalmfilets, in kleine blokjes
8 minuten gaar. Giet vervolgens het
 gesneden
water af. Verdeel de rijstazijn over de lauwwarme rijst.
• 20 gram gedroogd zeewier, in kleinere
Laat de rijst vervolgens goed afkoelen.
 stukjes gesneden
2. Breng water aan de kook voor de bloemkool en kook in 8 minuten gaar.
• 200 gram doperwten, diepvries
Kook de doperwten de laatste 4 minuten mee. Giet daarna het water af.
• 1 bloemkool, in roosjes gesneden
3. Verdeel alle ingrediënten mooi in 4 kommen en garneer met de sojasaus.
• 2 avocado’s, ontpit en in dunne
 plakjes gesneden
Recept uit ons kookboekje Smaken van de wereld.
• 4 radijsjes, in dunne plakjes gesneden
Maak zelf nog meer heerlijke, wereldse gerechten
• 1 bloedsinaasappel, geschild en in
door gratis ons kookboekje met de bijgevoegde
 stukjes gesneden
antwoordkaart aan te vragen! Hiermee haalt u
• 2 el rijstazijn
gegarandeerd het vakantiegevoel in huis.
• 2 eetlepels sojasaus (zoutarm)


Samen gezond eten

Salade met asperges en halloumi kaas




 Voor 4 personen | Bevat 303 kcal en 6,9 gram vezels p.p. | Bereidingstijd: 40 min.

 Ingrediënten
Bereidingswijze
 • Bakje verse basilicum
1. Verwarm de oven voor op 200 ºC. Doe voor de pestodressing de
 • 3 eetlepels olijfolie
basillicum, olijfolie, knoflook en citroensap in een keukenmachine
 • 1 teentje knoflook,
en mix het tot een gladde massa. Breng op smaak met versgemalen zwarte peper.
 fijngesneden
2. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Leg voor de salade de tomaatjes op de bakplaat en
 • ½ citroen, alleen sap
besprenkel met de balsamicoazijn. Rooster 20 minuten in de voorverwarmde oven totdat ze
 • Versgemalen zwarte
licht geroosterd zijn. Haal ze daarna uit de oven en doe ze in een ruime schaal.
 peper
3. Maak ondertussen uw BBQ warm of gebruik een grillplaat of -pan. Leg de plakjes courgette
 • 350 gram tomaatjes
op de grill of op de barbecue naast elkaar, zodat ze elkaar niet overlappen. Spuit ze licht in
 • 1 eetlepel balsamicomet olijfolie spray of druppel met een lepel wat olijfolie erover en breng op smaak met
 azijn
versgemalen zwarte peper. Grill de courgette niet langer dan 4 minuten, en keer af en toe
 • 2 courgettes, geschaafd
om. Voeg de gegrilde courgette daarna toe aan de schaal met geroosterde tomaatjes.
 in plakken
4. Grill de asperges ongeveer 3-4 minuten op de barbecue of gebruik de grill. Als de asperges
 • 20 groene asperges
gaar zijn, verwarm dan de halloumi op de barbecue of onder de grill voor ongeveer 10
 • Half blok halloumiminuten, zodat halloumi overal lichtbruin wordt.
 kaas, in stukjes
5. Doe alle ingrediënten bij elkaar in een mooie schaal of serveer op een houten plank.
 gesneden
Sprenkel de pestodressing erover en garneer met gescheurde basilicum.





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






 Voor 4 personen | Bevat 51 kcal en 0,2 gram vet p.p. | Bereidingstijd: 5 min (+ vriezertijd)

Bereidingswijze
 Ingrediënten
1. Doe elke helft van de banaan in twee aparte kommen
 • 1 middelgrote rijpe
en voeg aan één kom de blauwe bessen toe en aan de
 banaan, grof gesneden
andere kom de frambozen, zo krijgt u twee verschillende
 • 80 gram blauwe bessen
smaken ijs.
 • 80 gram frambozen
2. Pureer het fruit met een staafmixer of vork tot een glad geheel.
 • 2 eetlepels magere
Voeg daarna 1 eetlepel yoghurt aan elke kom toe en meng het door
 yoghurt
elkaar.

3. Schep het mengsel in 4 ijsvormpjes en plaats ze voor minimaal 6

uur in de vriezer, of totdat het nodig is.

4. Laat de ijsjes voor het verwijderen van de vormpjes een paar

minuten op kamertemperatuur staan om ze iets zachter te maken.

Trek de ijsjes voorzichtig uit de vormpjes en geniet ervan!





Fruitijsjes met banaan en bessen

Samen gezonder leven

Knip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje!

Vervolg van pagina 6

IJssoorten: de beste keuze
Sommige ijsjes bevatten heel veel calorieën. Er is een
groot verschil in de hoeveelheid calorieën, vet en suiker
tussen verschillende ijssoorten. Daarom is het ene ijsje
een betere keuze dan het andere ijsje.

Het beste kunt u kiezen voor waterijs
of 1 bolletje sorbetijs. Beide bevatten
gemiddeld 50 kcal.
Roomijs wordt, de naam zegt het al, gemaakt van vette
room. Kies daarom minder vaak voor roomijs en kies in
plaats daarvan voor yoghurtijs. Het heeft een vergelijkbare
smaak, maar is een gezondere keuze. Ter vergelijking:
1 bolletje yoghurtijs bevat ongeveer 70 kcal en 1 bolletje
roomijs ongeveer 100 kcal.

Top 3 ijsjes die veel calorieën bevatten

Enkele tips om aan uw verwenmoment met ijs een
gezonde draai te geven:
• Waterijs of sorbetijs zijn uw beste ijsvrienden,
ze bevatten namelijk de minste calorieën.
Chocolade
hazelnoot ijs
(1 stuk) 169 kcal

Stracciatella-ijs
(1 bolletje)
119 kcal

Softijs (in een
kartonnen bakje)
103 kcal

Top 3 ijsjes die weinig calorieën bevatten

Waterijsje
(1 stuk) 40 kcal

Sorbetijs
(1 bolletje)
63 kcal
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Yoghurtijs
(1 bolletje in een
kartonnen bakje)
71 kcal

•

Van 1 bolletje ijs kunt u evenveel genieten als van
2 (of meer) bolletjes.

•

Kies voor een bekertje in plaats van een hoorntje.
Het hoorntje levert namelijk ook calorieën.

•

Tegenwoordig zijn er ook veel ijsjes verkrijgbaar in een
kleiner formaat (mini). Maar dan niet stiekem 2 mini's
nemen!

•

Maak zelf ijsjes. Probeer bijvoorbeeld eens de lekkere
fruitijsjes die we op de pagina hiernaast met u delen,
een echte aanrader!

Koelt iemand van een ijsje eten echt af?
Van een ijsje eten daalt onze lichaamstemperatuur
gemiddeld met 0,04 °C. Echt verkoelend is het dus
niet. Maar met mate wel lekker.
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Samen meer onderzoeken

Geeft uit liefde voor morgen

Bewegen en trainen bij kanker

Mevrouw Boer aan het woord

Tips om zelf aan de slag te gaan
Na de diagnose kanker is het goed om te bewegen
en te sporten. Sterker nog, om zo fit mogelijk te
blijven is het belangrijk om in alle fasen gedurende
de ziekte en behandeling te bewegen en zoveel
mogelijk actief te zijn. Ook weten we nu dat met
specifieke beweegadviezen klachten voorkomen
of verminderd kunnen worden.
Uit onderzoek is bekend dat bewegen en sporten na de
diagnose kanker heel belangrijk is. Toch is het lastig om te
weten hoe u dat aanpakt en wat u precies mag doen als u
zelf met kanker te maken krijgt. Om mensen handvatten te
bieden om te starten met bewegen of om in beweging te
blijven, hebben we een nieuwe brochure
gemaakt: Bewegen en trainen bij kanker.

NIE UWE
U RE
B RO C H

De brochure is gemaakt voor iedereen die meer wilt weten
over lichaamsbeweging en sporten na de diagnose kanker.
Het staat vol met tips om zelf aan de slag te gaan en is
geschreven in samenwerking met experts op het gebied van
beweging bij kanker.

Maryam Boer kreeg 2 jaar geleden de diagnose eierstokkanker. Het gaat gelukkig inmiddels goed met haar.
Zij heeft zelf ondervonden wat het belang van goede
voeding en leefstijl is voor haar herstel. Dit vindt zij zo
belangrijk dat mevrouw Boer heeft besloten het Wereld
Kanker Onderzoek Fonds op te nemen in haar testament.

Waarom is bewegen en sporten tijdens en na de
behandeling van kanker belangrijk?
Al langer weten we dat sporten na de diagnose kanker
zonder risico kan worden gedaan. Ook weten we dat
inactiviteit zo veel mogelijk vermeden moet worden.
Als mensen na de diagnose kanker minder actief worden,
neemt de hoeveelheid spieren af en gaat de conditie
achteruit.

Mevrouw Boer vertelt ons haar verhaal: “Op een nacht werd
ik wakker en ontdekte ik dat er iets goed mis was. Mijn
toenmalige partner was op dienst en ik heb zelf de dokterspost gebeld. De volgende dag moest ik meteen naar het
UMC in Utrecht. Daar kreeg ik te horen dat het om eierstokkanker ging. De dokter zei: het zit goed fout, maar we gaan
u beter maken. Ik heb daarom ook altijd gedacht: ik word
beter, punt.”

Een goede lichamelijke en mentale conditie zorgt ervoor
dat iemand de behandeling beter aankan, zodat er minder
problemen optreden en dat iemand zo goed mogelijk
herstelt.
Daarnaast laat onderzoek zien dat bewegen bij kanker niet
alleen helpt om zo fit mogelijk te blijven, maar ook dat
verschillende beweegadviezen helpen om klachten, die
door de behandeling van kanker optreden, te verminderen.
Zoals het verminderen van vermoeidheid.

Van onderzoek naar ons dagelijks leven
In onze brochure leest u wat u zelf kunt doen om zo fit
mogelijk de behandeling van kanker te starten, wat u
tijdens de behandeling aan beweging kunt doen en hoe u
na afloop van de behandeling kunt zorgen dat u weer fitter
wordt. In al deze situaties is bewegen en sporten, samen
met de juiste voeding, belangrijk.
Wilt u ook lezen welke beweegrichtlijnen er gelden voor mensen
met een kankerdiagnose en wilt
u voorbeelden van oefeningen?
Vraag dan gratis onze brochure
Bewegen en trainen bij kanker
aan met de bijgevoegde
antwoordkaart.
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“Ik heb in de tijd daarna een kijkoperatie, zes chemobehandelingen en een grote operatie gehad. De meeste
mensen dachten dat ik het niet zou redden, maar ik ben er
altijd in blijven geloven. Nooit heb ik getwijfeld of ik beter
zou worden. Aan mijn buurvrouw heb ik veel steun.
Op witte donderdag is mijn haar uitgevallen, daarvoor
hadden wij samen een pruik uitgezocht. Dat was toch een
emotioneel moment.”

Elke week wordt er een kist met verse groente bij mevrouw
Boer bezorgd. Deze groente gebruikt zij vaak om onze
recepten te maken. Naast goede voeding, vindt zij het
belangrijk om te blijven bewegen. In haar tuin ligt een
prachtige zwemvijver. Van de zomer gaat zij samen met een
bevriende sportinstructeur voor het eerst daarin zwemmen.
Mevrouw Boer heeft het Wereld Kanker Onderzoek Fonds
opgenomen in haar testament. Zij vindt het belangrijk dat
er meer aandacht komt voor goede adviezen over voeding en
leefstijl bij het herstel van kanker. Wij willen haar daarvoor
enorm bedanken. Een gift uit een nalatenschap is een
prachtige manier om ons werk te steunen.

Mevrouw Boer is nog elke dag bezig met haar herstel, ze
geeft zelf aan dat ze op 80% zit. Voeding en leefstijl spelen
een belangrijke rol om haar herstel te bevorderen. Het
contact met de voedingsexperts bij het Wereld Kanker
Onderzoek Fonds vindt zij erg prettig. Ze geeft aan dat je
nergens anders zulk gedegen advies krijgt over bijvoorbeeld
eiwitten en vezels. Ook onze voorlichtingsmaterialen en
receptenboekjes liggen bij haar op de keukentafel.

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
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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.

Bij het opstellen van haar testament
heeft mevrouw Boer veel gehad aan
onze Gids over nalaten. Zij geeft aan
dat de gids veel informatie bevat en
stap voor stap uitlegt wat er bij
het regelen van een testament komt
kijken. Heeft u ook behoefte aan
meer informatie hierover? Bestel de
gids gratis met de bijgevoegde
antwoordkaart.

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 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Uw giften zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
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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.
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