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Het is dan ook het ideale moment om terug te blikken 
op ons prille begin. En eerlijk gezegd, we moeten niet 
bescheiden zijn: we zijn ongelooflijk fier op jullie, de beste 
supporters van de hele wereld! We grepen nog eens terug 
naar onze eerste jaarverslagen: daar waar we toen de 
basisprincipes van onze strategie hebben uitgeschreven, 
zijn we vandaag juist enthousiast bezig met het uitbreiden 
van onze activiteiten.

© Foto’s

Lydie Nesvadba
Cover, p7, p13, p21, p24, p30, p35

Enkele belangrijke cijfers

1.8 miljoen euro opgehaald
in één jaar — en 6 miljoen
in vier jaar 

5 nieuwe onderzoeksprojecten 
gefinancierd voor 725 000 euro

1.100 ingeschreven lopers 
voor RUN TO KICK en 11.000 
donateurs die KickCancer 
hebben gesteund in 2021

Meer dan 225 vermeldingen in 
de geschreven en digitale pers 

13 mensen die hebben 
bijgedragen aan het succes van 
KickCancer als medewerker, 
freelance of vrijwilliger 

2 kicking ambassadeurs:
Angèle en Niels Destadsbader

18.000 éclairs verkocht
om kanker te overwinnen

5 bijdragen aan openbare 
Europese consultaties

Beste vrienden
van KickCancer,

We publiceren dit 
jaarverslag juist op het 

moment dat KickCancer 
zich klaar maakt om 

haar eerste “milestone” 
verjaardag te vieren:  

5 jaar KickCancer!



4 5JAARVERSLAG 2021 JAARVERSLAG 2021KICK CANCER KICK CANCER 

jou, hopen het Covid-tijdperk nu definitief achter ons 
te kunnen laten, hebben we de waanzinnige ambitie om 
dankzij jou 1 miljoen euro op te halen. Wij weten het: you 
can do it for the kids!

In dezelfde periode is ons Patiëntencomité een feit 
geworden met de eerste 14 expert patiënten die  
in december 2021 zijn afgestudeerd. Ze staan nu  
in de startblokken om het standpunt van patiënten  
in onderzoek naar voren te brengen. Want de beste 
projecten zijn de projecten die zijn aangepast aan  
de behoeften van patiënten.

We hebben ook een structurele overeenkomst gesloten 
met de Belgische Vereniging voor Pediatrische Hemato-
Oncologie (of de Belgian Society for Paediatric Haemato-
Oncology, BSPHO). In deze overeenkomst verbinden 
wij ons ertoe een deel van hun werkingskosten te 
blijven financieren, maar ook om samen tweemaal per 
jaar (hoofdzakelijk klinische) onderzoeksprojecten te 
selecteren en financieren. Zo selecteerden we eind 2021 
vier onderzoeksprojecten die we in 2022 zullen bekostigen 
voor een totaalbedrag van 740 000 euro.

In 2022 zijn we van plan onze eerste echte stappen  
te zetten op het Belgische politieke toneel dankzij onze 
eerste Patiëntenconferentie. Deze zal draaien rond de 
terugbetaling van geneesmiddelen in de kinderoncologie: 
we willen structurele oplossingen vinden om een gelijke 
toegang tot de beste geneesmiddelen voor alle patiënten

Onze groei was niet te miskennen en dat ondanks 
de omringende chaos. Gedurende twee van onze vijf 
eerste bestaansjaren schommelde de stemming tussen 
quarantaines en een voorzichtige en dan weer juist 
hectische terugkeer naar het sociale leven. Maar het 
KickCancer-team houdt van uitdagingen en we steken 
onszelf een pluim op de hoed voor onze creativiteit.

In 2021 waren we dolblij om jullie in levende lijve én 
sneakers terug te zien en jullie te zien lopen voor RUN TO 
KICK. We zijn jullie erg dankbaar dat onze fondsenwerving 
voor FIGHT KIDS CANCER is kunnen stijgen met meer dan 
€ 100 000, een stijging van € 610 000 in 2020 naar 
€ 725 000 in 2021! Dit bedrag werd integraal geïnvesteerd 
in onze tweede Europese projectenoproep.

Zo hebben we met Imagine for Margo (Frankrijk),  
de Fondatioun Kriibkskrank Kanner (Luxemburg)  
en FIAGOP (Italië) sinds 2020 samen 6,5 miljoen euro 
kunnen investeren in 3 klinische studies en 8 projecten 
translationeel onderzoek. We zijn erg tevreden en trots 
om, voor onze lopende derde projectenoproep,  
de interesse van de wetenschappelijke gemeenschap  
met 66 aanvragen te zien toenemen.

Op het moment dat je dit rapport in handen hebt, hebben 
we nieuwe onderzoeksprojecten geselecteerd voor het 
aanzienlijk bedrag van 4 miljoen euro — de projecten 
waarvoor je aanstaande september voor RUN TO KICK 
gaat lopen (registreer je nu!). En aangezien we, net als 
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te verzekeren, en de administratieve lasten voor artsen en 
 maatschappelijke werkers te verminderen. We lanceerden 
ook onze eerste interne projecten om de nieuwe patiënten 
te “empoweren” dankzij de enthousiaste medewerking van 
onze nieuwe expert patiënten.

Tenslotte is er werk aan de winkel op Europees vlak… met 
verschillende belangrijke regelgevingen die eind 2022 
gereviseerd zullen worden. Dit is een afspraak die we niet 
mogen missen omdat deze regelgevingen een echte impact 
zullen hebben op vlak van toegang en de versnelling van 
innovatie voor kinderen en jongeren met kanker.

Ik hoop dat deze uiteenzetting je van één ding heeft 
overtuigd: meer dan ooit hebben we je nodig als partner 
 in onze groei en we hopen oprecht dat je de rest van 
2022 aan onze zijde zal blijven staan. Blijf in de buurt!

Delphine Heenen,
Kicker-in-Chief et gedelegeerd bestuurder
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Eerste doodsoorzaak door ziekte  
bij kinderen ouder dan één jaar 

In principe zijn alle kinderkankers zeldzaam, maar sommige 
zijn uiterst zeldzaam. Daarenboven krijgen ze weinig weten-
schappelijke aandacht, ook al is de kans op genezing 
soms zelfs minder dan 50%. We kunnen de situatie enkel 
verbeteren door meer onderzoek naar die hoog-risico-
kankers te financieren.

6 000 sterfgevallen in Europa per jaar 

2/3 van de overlevenden ondervindt zware 
bijwerkingen op lange termijn

Vandaag de dag zijn de behandelingen van kanker zwaar 
en de patiënten ondervinden vaak zware en vervelende 
bijwerkingen. Momenteel zijn er in Europa ongeveer een 
half miljoen overlevenden van kinderkanker. We moeten 
proberen deze bijwerkingen te voorkomen, ze correct te 
identificeren en ze te behandelen. 

Verlies van cognitieve functies (bijv. verlies van 
gezichtsvermogen, doofheid)

Vervanging van een hoofdgewricht (bijv. heup en knie)

Amputatie van een ledemaat (bijv. voet, been, hand...) 

Verwijderen van een orgaan (bijv. nier)

Kransslagader- of aderaandoeningen

Hartproblemen

Secundaire kankers

Post-traumatische shock

Elke kinderkanker is een zeldzame ziekte

Er bestaan ongeveer 16 types kinderkanker (leukemie, 
hersen- en ruggenmergtumoren, neuroblastomen, lymfomen, 
rabdomyosarcomen, osteosarcomen, enz.). Elk van deze is 
onderverdeeld in verschillende subcategorieën. In totaal 
gaat het om ongeveer 60 verschillende vormen van kanker. 
Elk van hen vereist specifieke wetenschappelijke aandacht. 

35 000 nieuwe gevallen in Europa per jaar

De innovatie voor kinderen stagneert,  
de kans op genezing ook

Nochtans worden er zeer belangrijke vooruitgangen 
geboekt in de oncologie bij volwassenen. Waarom dan 
niet voor kinderen? 

150 nieuwe medicamenten voor volwassenen itt. 
slechts 9 voor kinderen sinds 2007 

Slechts één kind op 10 heeft aan het  
einde van de behandeling toegang tot  
een innovatief klinisch onderzoek
Wanneer de standaardbehandelingen niet werken, is het 
gebruikelijk om aan een patiënt die geen behandelmoge-
lijkheden meer heeft, een innovatief klinisch onderzoek 
aan te bieden, zelfs als de effectiviteit nog niet is aange-
toond. In de kindergeneeskunde blijft deze mogelijkheid 
eerder de uitzondering. Er zijn meer middelen nodig voor 
academisch onderzoek en een meer stimulerend regel-
gevend kader zodat nieuwe medicijnen het daglicht zien 
in de kinderoncologie en er meer onderzoeken geopend 
worden voor kinderen met kanker. 

Preventie en de vroegtijdige opsporing 
van kanker zijn de dag van vandaag niet 
mogelijk voor kinderen
We kennen oorzaken van kinderkanker niet en wij beschik-
ken bijgevolg over geen enkel middel om te voorkomen 
dat een kind kanker krijgt. Slechts een klein aandeel van 
de kinderen met kanker (5 à 8 %) heeft een gekende 
genetische aanleg om kanker te ontwikkelen; voor deze 
kinderen moet een regelmatige screening worden aan-
geboden om kanker in een vroeg stadium op te sporen. 
Voor alle andere kinderen moeten we onderzoek naar de 
oorzaken van kinderkanker financieren.

De adolescenten en jongvolwassenen 
(AJA’s) moeten behandeld worden  
in gespecialiseerde instituten 
Een “groot kind” op de pediatrische afdeling of een “klein-
tje” in een oncologisch centrum voor volwassenen: Dat is 
waar de adolescenten en jongvolwassenen elke keer tegen 
op kijken wanneer ze vernemen dat ze kanker hebben. Ze 
hebben simpelweg nooit de indruk op de juiste plaats te zijn. 

Maar het is niet louter een vraag van erkenning: verzorgd 
worden in een aan de leeftijdscategorie aangepast centrum 
heeft een directe invloed op de zorgkwaliteit, het vermogen 
van de patiënt om zijn behandeling te respecteren en zelfs 
de toegang tot innovatieve of aangepaste behandelingen. 
We moeten de AJA’s helpen hun behandeling en toegang 
tot innovatie te verbeteren. 

+/- 60 000 new AYA cases in Europe/year

Wij willen alle kinderen 
met kanker genezen.

Nieuwe behandelingen 
vinden, bestaande 

behandelingen 
verbeteren en 

kinderkanker voor  
eens en voor altijd  
zo ver weg sjotten  
dat ze nooit, maar 

dan ook nooit meer 
terugkomt!

Onze missie
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LEXICON  

Vloeibare biopsie
Het doel van deze techniek is om kankercellen in het bloed op 
te sporen in plaats van een biopsie uit te voeren op de tumor 
via een chirurgische ingreep.

Metronomische chemotherapie
Behandeling waarbij een lage dosis antikankermedicijnen wordt 
toegediend volgens een continu of frequent, regelmatig schema 
(zoals dagelijks of wekelijks), meestal gedurende een lange 
periode. Metronomische chemotherapie veroorzaakt minder 
ernstige bijwerkingen dan standaard chemotherapie en verzekert 
zo een betere levenskwaliteit.

Epigenetisch niveau
Epigenetica is de wetenschap die gen-codering verklaart: het 
laat toe om te begrijpen waarom cellen met dezelfde genetische 
code verschillende functies hebben in iemands lichaam. Denk 
aan een heel lang boek waarin enkele woorden worden uitgelicht 
in verschillende kleuren om een alternatief plot te creëren

Klinische studie in de late fase
Een klinische studie waarbij men de standaardbehandeling (of de 
behandeling die op dat moment als de beste voor die welbepaalde 
ziekte beschouwd wordt) met een aangepaste behandeling ver-
gelijkt. Normaliter worden deze klinische proeven aan patiënten 
voorgesteld vanaf de diagnose.

Platformonderzoek
Een platformonderzoek is een klinische proef waarbij gelijktij-
dig verschillende geneesmiddelen worden getest. Adaptieve 
platformontwerpen bieden flexibele mogelijkheden zoals het 
schrappen van behandelingen wegens een gebrek aan efficiëntie, 
het superieur verklaren van een of meer behandelingen, of het 
toevoegen van nieuwe behandelingen die in de loop van een 
proef moeten worden getest.

Een hooggradig glioom (HGG)
HGG is één van de meest voorkomende kwaadaardige kindertu-
moren van het centrale zenuwstelsel (hersentumor).

Diffuus intrinsiek ponsglioom (of DIPG)
Een type hersentumor waarvoor momenteel geen genezing 
bestaat. Onderzoek naar deze hersentumoren is hoognodig.

Immunotherapie
Een behandeling bedoeld om het natuurlijk vermogen van het 
immuunsysteem te versterken om kanker te bestrijden. Het 
immuunsysteem helpt het lichaam bij de bestrijding van infecties 
en andere ziekten. Het bestaat uit witte bloedcellen en organen 
en weefsels van het lymfesysteem.

Er zijn verschillende soorten immuuntherapieën, waaronder 
immuun checkpunt inhibitors en CAR-T-cellen.

Immuun checkpunt inhibitor
Ons immuunsysteem is in staat het verschil te zien tussen 
“vreemde” cellen en “normale” cellen. Dit vermogen stelt de 
witte bloedcellen in staat vreemde cellen aan te vallen en de 
normale cellen te sparen. Om een immuunreactie op gang te 
brengen, moeten bepaalde checkpunten op de witte bloedcel-
len worden geactiveerd; maar kankercellen, die door ons eigen 
lichaam worden geproduceerd, zijn in staat de activering van 
deze checkpunten te verhinderen. Dit is de reden waarom witte 
bloedcellen de kankercellen niet aanvallen.

Checkpunt inhibitors kunnen een specifiek checkpunt afrem-
men. Wanneer de activering van dat checkpunt wordt geremd, 
kunnen de witte bloedcellen de kankercellen aanvallen en hun 
vernietiging veroorzaken.

Leukemie
Leukemie is een brede term voor kanker van de bloedcellen. 
Het soort leukemie hangt af van het soort bloedcel dat kanker 
wordt en of deze snel of langzaam groeit. Pediatrische vormen 
van leukemie zijn acute lymfoblastische leukemie en acute mye-
loblastische leukemie.

Lymfoom
Kanker van het lymfestelsel (dat een belangrijke rol speelt voor 
ons immuunsysteem). De twee belangrijkste types zijn Hodgkin 
lymfoom en het Non Hodgkin lymfoom (LNH).

Medulloblastoom
Een medulloblastoom is een agressieve kwaadaardige tumor bij 
kinderen. Het is de meest voorkomende kanker van de hersenen 
(20% van hersen- en ruggenmergtumoren).

Genetische mutatie
Wijziging in het genetisch materiaal (het genoom) van de cel die 
min of meer blijvend is en die bij de celdeling aan toekomstige 
cellen kan worden doorgegeven.

Neuroblastoom
Een tumor die voornamelijk bij jonge kinderen voorkomt en die 
afkomstig is van zenuwcellen die zich in de buik of naast de 
wervelkolom bevinden.

Osteosarcoom
Een botkanker die meestal de grote beenderen van de arm of het 
been aantast en vooral adolescenten en jongvolwassenen treft.

Ewing-sarcoom
Een kwaadaardige vorm van botkanker of in het zacht weefsel die 
het meest voorkomt bij jonge patiënten (80% van de patiënten 
zijn minder dan 20 jaar oud).  

High debit sequencing
Technologieën waarmee DNA en RNA op een snelle en koste-
nefficiënte manier van een sequentie kunnen worden voorzien.

CAR-T cells therapie
Een behandeling die het natuurlijke vermogen van de immuuncel-
len (de T-cellen) van de patiënt om kanker te bestrijden, versterkt. 
Bij deze behandeling worden immuuncellen uit de tumor gehaald. 
De cellen die het meest actief zijn tegen kanker worden in het 
laboratorium geselecteerd of genetisch gemodificeerd om de 
kankercellen beter aan te vallen. Ze worden in grote groepen 
gekweekt en opnieuw in het lichaam van de patiënt geïnjecteerd.
T-cel therapie wordt ook wel adaptieve celtherapie, adaptieve 
immuuntherapie of immuunceltherapie genoemd.

Rhabdoïde tumoren
Zeldzame en snelgroeiende kinderkanker die zich meestal in 
de nieren of het centrale zenuwstelsel (de hersenen en het 
ruggenmerg) vormt, maar die ook in zachte weefsels in andere 
delen van het lichaam kan ontstaan.
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KickCancer verbetert de behandelingen bestemd voor 
kinderen met kanker door 15 onderzoeksprojecten te 
financieren.

1.1.1. NIEUWE 
ONDERZOEKSPROJECTEN

FIGHT KIDS CANCER projecten
De projecten die in deze rubriek worden beschreven, zijn 
door onafhankelijke deskundigen geselecteerd in het kader 
van onze Europese oproep tot het indienen van onder-
zoeksprojecten voor het FIGHT KIDS CANCER-programma.
Het vermelde financieringsbedrag, bij elk van de projec-
ten, is het totale bedrag dat nodig is voor het project. 
Dit bedrag wordt gezamenlijk door Imagine for Margo 
(Frankrijk), Foundatioun Kriibskrank Kanner (Luxemburg), 
FIAGOP (Italië) en KickCancer gefinancierd.

Een wereldwijde klinische studie om komaf te maken 
met lymfeklierkanker

Ondanks de intensieve behandelingen zijn de overle-
vingskansen bij jongeren die hervallen van een B-cell 
non-Hodgkin lymfoom (B-NHL) (of resistent zijn tegen 
de behandeling) minder dan 30%. 

Er zijn veel nieuwe behandelingen ontwikkeld voor dit type 
lymfoom bij volwassenen. Ondanks dat er slechts weinig 
patiënten geschikt zijn om deel te nemen aan een experi-
mentele klinische studie, is het hoog tijd om te onderzoeken 
welke het beste aanslaan bij jonge patiënten.

De klinische en wereldwijde studie “Glo-BNHL” heeft als 
doel (1) te evalueren — al dan niet in combinatie met 
bestaande behandelingen — hoe toxisch en efficiënt de 
meest belovende nieuwe geneesmiddelen zijn voor kin-
deren met kanker om zo (2) de overlevingskansen bij deze 
patiënten te verhogen.

Om dit te doen, zal dit programma een uniek wereldwijd 
platform creëren voor vroege klinische onderzoeken naar 
recidiverende en refractaire LNHB in ten minste 30 centra in 
tien landen in Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-
Zeeland, met de mogelijkheid tot verdere uitbreiding. De 
deelnemers worden verdeeld over 3 behandelingsgroepen, 
die elk een ander nieuw middel zullen voorstellen.

Financiering: € 1 161 000 

Looptijd: 36 maanden

Landen: Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, 
Duitsland, Nederland, de Verenigde Staten,
Canada, Australië, Nieuw-Zeeland

Ziekte: Lymfomen

Statuut: Lopende sinds 2022

Een klinische studie om een nieuwe weg in te slaan bij 
de behandeling van sarcomen

De standaardbehandeling voor een Ewingsarcoom bevat 
chemotherapie en lokale behandeling met radiotherapie 
of, indien mogelijk, een chirurgische ingreep. Ondanks 
deze zware behandeling blijven de overlevingskansen voor 
jonge patiënten, wanneer er bij de diagnose uitzaaiingen 
worden vastgesteld, steken op amper 30 %. Daarenboven 
als zij hervallen, dan hervallen ze al tijdens hun initiële 
behandeling.

De klinische studie genaamd “INTER-EWING-1” gaat daarom 
de doeltreffendheid na van de toevoeging van een nieuw 
middel, genaamd “regorafenib”. Dit wordt toegevoegd 
aan de standaard chemotherapie en zal aan de patiënten 
aangeboden worden vanaf de eerste diagnose.
Regorafenib is een geneesmiddel dat een bepaald mul-
ti-target enzym remt en enzymen spelen een belangrijke 
rol bij celgroei. Door dit enzym te remmen, hopen we de 
groei van kankercellen te voorkomen en zo de behandeling 
van deze jonge patiënten te verbeteren.

Financiering: € 784 000

Looptijd: 36 maanden

Landen: Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië,
Spanje en Nederland

Ziekte: Sarcomen

Statuut: Lopende sinds 2022

1.1. Onderzoeksprojecten  
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Een ijzersterk duo om medulloblastoma te vernietigen

Vandaag de dag veroorzaken de behandelingen van 
medulloblastoma aanzienlijke bijwerkingen op lange 
termijn en het aantal ongeneeslijk hervallen patiënten 
blijft zeer hoog.

Het translationeel onderzoeksproject “CARBEMED” 
streeft naar een meer gerichte en meer efficiënte behan-
delingsstrategie, zonder de neveneffecten van de huidige 
behandelingen te bepalen. Daarom zal de combinatie van 
twee immunotherapie-technieken uitgetest worden op 
muizen, namelijk:
• Een geneesmiddel uit de klasse “checkpoint inhibitors” 

dat de witte bloedcellen moet helpen de kankercellen te 
herkennen die tot hiertoe onopgemerkt voorbij kunnen 
glippen.

• Een CAR-T celtherapie behandeling die het natuurlijk 
vermogen van het immuunsysteem moet versterken om 
kanker te bestrijden.

Bij succes, zal men deze combinatie ook kunnen testen bij 
andere kankers met vergelijkbare werkingsmechanismen. 
Zo hopen we nog meer patiënten te kunnen genezen.

Financiering: € 499 000 

Looptijd: 36 maanden

Land: Verenigd Koninkrijk 

Ziekte: Medulloblastomen

Statuut: Start weldra

Resistentie tegen behandeling bij neuroblastomen 
overwinnen

De overlevingskansen van kinderen met een hoog risico 
neuroblastoom die een wijziging in het ALK-gen vertoont, 
zijn vandaag de dag erg klein. 

Bij deze kinderen bestaat de eerstelijnsbehandeling nu uit 
een doelgerichte therapie als aanvulling op chemothe-
rapie en lokale behandeling. Deze doelgerichte therapie 
verhindert de celdeling en remt de groei van kankercellen. 
Echter, bij 12 tot 15% van die patiënten werkt deze eerste-
lijnsbehandeling niet. 

Het translationele onderzoeksproject “COMBALK” heeft 
als doel enerzijds een beter inzicht te krijgen in de rol van 
het ALK-eiwit en andere factoren bij de ontwikkeling van 
neuroblastomen bij kinderen en anderzijds de resisten-
tiemechanismen tegen deze ALK-remmer vast te stellen. 
Vervolgens zal het zich richten op het identificeren van 
nieuwe behandelingen en mogelijke combinaties om deze 
resistenties te overwinnen.

Financiering: € 500 000 

Looptijd: 24 maanden

Landen: Verenigd Koninkrijk en Frankrijk

Ziekte: Neuroblastomen

Statuut: Lopende sinds 2022

1.1. Onderzoeksprojecten   

Een beter begrip van de resistentiemechanismen  
bij neuroblastomen

Ondanks intensieve behandelingen hervalt meer dan 
een op de twee patiënten met neuroblastomen na een 
eerstelijnsbehandeling. De overlevingskansen voor deze 
patiënten zijn kleiner dan 10%. 

Het internationale samenwerkingsproject “BEACON-BIO” 
is bedoeld om enerzijds de invloed van genetische en 
epigenetische factoren op herval en resistentie te bestu-
deren en anderzijds nieuwe combinaties van moleculen te 
identificeren, in de hoop dat deze efficiënter zullen werken.

Daarom zal men bij dit project trachten patiënten in te 
delen in risicogroepen die worden gedefinieerd op basis 
van hun moleculaire specificiteit (of biomarkers) en hun 
resistentie tegen de behandeling.

Deze combinaties worden vervolgens geëvalueerd in 
de aankomende Europese platformstudie op basis van 
herval en refractaire neuroblastoom. De Europese samen-
werkende onderzoeksgroepen zijn dit momenteel aan het 
opstarten.

Financiering: € 500 000 

Looptijd: 24 maanden

Landen: Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk

Ziekte: Neuroblastomen

Statuut: Lopende sinds 2022

1.1.2. LOPENDE 
ONDERZOEKSPROJECTEN

FIGHT KIDS CANCER
Een zeer innovatieve klinische studie  
voor hersentumoren 

De standaardbehandeling van hooggradige gliomen (HGG) 
bestaat uit radiotherapie en wanneer mogelijk uit een chi-
rurgische ingreep. Chemotherapie, of andere medicijnen 
die worden gebruikt bij klinisch onderzoek, kunnen tijdens 
en/of na radiotherapie worden toegevoegd, afhankelijk van 
het HGG-subtype. Ondanks deze stevige cocktail komt de 
kanker in de meeste gevallen terug – in sommige subtypes 
hervallen zelfs 100% van de kinderen.
Daarom wordt in deze studie, genaamd “AsiDNA Children”, 
een nieuw medicijn getest bij kinderen en adolescenten met 
een terugkerende HGG die eerder al werden behandeld 
met radiotherapie. Vandaag bestaat er in deze situatie nog 
geen curatieve behandeling. AsiDNA is een nieuw soort 
geneesmiddel dat doeltreffend zou kunnen zijn voor de 
behandeling van HGG omdat het werkingsmechanisme ervan 
de kwetsbaarheid van tumorcellen voor bestraling verhoogt, 
zonder andere gezonde lichaamsdelen aan te tasten.
De hypothese van de “AsiDNA Children” studie is dat 
bij kinderen en adolescenten met terugkerende, eerder 
bestraalde HGG, dit medicijn in combinatie met radiothe-
rapie de overlevingskans verhoogt en de levenskwaliteit 
van de patiënten zal verbeteren.

In 2021 zijn 14 locaties in Europa geselecteerd om pati-
enten op te nemen. De studie is nu open in Frankrijk en 
zal vervolgens starten met het rekruteren van de eerste 
patiënten. De opening van de studie in Italië, Nederland en 
Duitsland staat gepland voor de tweede helft van 2022.

Financiering: € 580 000 

Looptijd: 1 jaar

Landen: Frankrijk, Italië, Nederland en Duitsland 

Ziekte: Hooggradig glioom

Statuut: Lopende sinds 2021

 



16 17JAARVERSLAG 2021 JAARVERSLAG 2021KICK CANCER KICK CANCER 

1.1. Onderzoeksprojecten   

De nieuwste technologie om een agressieve 
hersentumor te kraken

De hooggradige neuroepitheliale tumor met een BCOR-
alteratie (CNS HGNET-BCOR) heeft uitgesproken 
moleculaire kenmerken, is zeer agressief en heeft een 
slechte klinische prognose. Tot op heden kennen we de 
biologische processen die dit tumortype aansturen niet 
en bestaan er geen effectieve behandelingen.

Het samenwerkingsproject POBCORN beoogt een 
diepgaand onderzoek van de biologie van CNS HGNET-
BCOR met geavanceerde moleculaire technologieën. De 
tumorstaaltjes zullen worden bestudeerd met verschil-
lende technieken, waaronder genetische sequencing, 
epigenetische en transcriptomische (hoe eiwitten worden 
aangemaakt) analyse.

POBCORN heeft twee doelstellingen:
• Vaststellen welke gebeurtenissen tot tumorgroei leiden 

en welke potentiële therapeutische doelwitten er zijn.
• In een preklinische setting verschillende geïdentificeerde 

geneesmiddelen testen die potentieel veelbelovend 
zijn om de behandeling van kinderen met een slechte 
prognose te verbeteren.

Daarnaast tracht dit project ook een eerste translatio-
nele leidraad te geven voor de behandeling van CNS 
HGNET-BCOR-patiënten in toekomstige klinische studies.  
De BCOR-alteratie wordt vooral gevonden in andere tumoren 
zoals glioblastoma, medulloblastoma, ependymoma…  
In de toekomst zouden die bevindingen ook deze laatste 
patiënten ten goede kunnen komen.
Sinds de officiële start in mei 2021 heeft het project 
al meer dan 200 patiënten kunnen aantrekken en hun 
genetisch materiaal kunnen veiligstellen. De genetische 
sequencing, epigenetische en transcriptomische analyse 
zijn op dit moment lopende.

Financiering: € 498 000 

Looptijd: 2 jaar

Landen: Oostenrijk en Duitsland

Ziekte: hersentumoren

Statuut: Lopende sinds 2021

Verslaan van herval en resistentie tegen behandeling 
bij bloedkanker (AML) 

Veel kinderen met acute myeloïde leukemie (AML) hervallen 
(35-45%) en de totale overlevingskans blijft laag (60-75%).

Genetische afwijkingen in AML-cellen zijn verantwoordelijk 
voor het herval en het optreden van de mechanismen van 
resistentie tegen behandeling. We weten nu dat de cellen 
uit de micro-omgeving van het beenmerg een rol spelen bij 
het “in stand houden” van AML-cellen en bij de resistentie 
tegen de behandeling. 

Dit “ALARM3”-project zal zich richten zich op AML-cellen 
bij herval en het begrijpen van hun interacties met de 
micro-omgeving van het beenmerg. 

Dit project is gericht op verschillende facetten met de 
bedoeling het volgende te bekomen:
• Een gnomische karakterisering bij de eerste diagnose 

en bij het herval van AML en beenmergcellen;
• Een betere identificatie van de patiënten die het grootste 

risico lopen op herval;
• De identificatie van nieuwe gerichte moleculen voor de 

behandeling van kinderen met AML;
• Een studie naar de evolutie van de gevoeligheid aan 

de medicatie tussen de eerste diagnose en het herval 
met als uiteindelijk doel het resultaat van de patiënten 
te verbeteren door het personaliseren van de thera-
peutische strategieën.

Het project is slechts opgestart eind 2021 omwille van 
administratieve redenen. Daarom zal het onderzoeks-
team ons haar eerste activiteitenrapport pas eind 2022 
overmaken. 

Financiering: € 499 000 

Looptijd: 2 jaar

Land: Frankrijk (centra van Paris, Lyon en Marseille)

Ziekte: Acute myeloïde leukemie (AML)

Statuut: Lopende sinds eind 2021

Epigenetica voor rhabdoïde tumoren

Het overlevingspercentage van de patiënten met een 
rhabdoïde tumor is minder dan 50%. De overleven-
den zullen daarenboven op lange termijn moeten leven 
met vaak ernstige bijwerkingen, veroorzaakt door hun 
behandeling.

Deze tumoren worden gekenmerkt door het verlies van 
één uniek gen: SMARCB1. Aangezien er geen ander gen-
defect is, is SMARCB1 het enige directe doelwit van deze 
ziekte. Omwille van haar typerend “epi-genetisch” karak-
ter, zijn geneesmiddelen die gericht zijn op epigenetische 
functies een belangrijk onderzoeksgebied voor verdere 
therapeutische ontwikkeling.

Het “EpiRT” project richt zich op de rol van één epi-
genetisch geneesmiddel in rhabdoïde tumoren, dat het 
epigenetisch eiwit “EZH2” onderdrukt, waarvan de eerste 
voorlopige effecten al klinisch aangetoond zijn.

Het project heeft twee doelstellingen: ons inzicht verbe-
teren in (i) de impact van het geneesmiddel op rhabdoïde 
tumoren door deze op cellulair niveau te analyseren, met 
behulp van muistransplantaties en (ii) de impact van dit 
geneesmiddel op het immuunsysteem. 

Sinds de lancering in 2021 heeft de studie zich, zoals 
voorzien, hoofdzakelijk geconcentreerd op de analyse van 
de preklinische efficiëntie van de verschillende remmers 
en de identificatie van hun optimale dosering.  

Financiering: € 500 000 

Looptijd: 2 jaar

Landen: Frankrijk en Duitsland

Ziekte: Rhabdoïde tumoren

Statuut: Lopende sinds 2021

Vleugels om immunotherapie te versterken

Osteosarcoom is een zeer moeilijk te behandelen tumor 
in de pediatrische oncologie. In de afgelopen 30 jaar 
zijn er geen verbeteringen geboekt op vlak van behan-
delingen, ondanks het trieste overlevingspercentage bij 
kinderen die metastasen ontwikkelen.
Immunotherapie heeft tot spectaculaire resultaten geleid 
bij bloedkanker, zowel voor pediatrische als volwassen 
patiënten die geen andere behandelingsmogelijkheden 
hadden.
Tot op de dag van vandaag is het echter niet mogelijk om 
dit succes te herhalen bij patiënten met solide tumoren 
zoals osteosarcomen. Dit is vooral te wijten aan de barri-
ère die wordt gevormd door de vijandige micro-omgeving 
rond de tumor. Deze barrière voorkomt de migratie van 
witte bloedcellen en vermindert hun capaciteit om een 
tumor te bestrijden.
Het “IMAGINE”-project heeft tot doel deze barrière in het 
pediatrisch osteosarcoom te overstijgen met behulp van 
een innovatieve, goedkope, non-invasieve en gemakkelijk 
te implementeren aanpak. 
Witte bloedcellen zullen worden geladen met magneti-
sche nanodeeltjes die via een magnetisch veld naar de 
tumor kunnen worden geleid.
Deze aanpak verhoogt niet alleen de concentratie van 
de witte bloedcellen ter hoogte van de tumor, maar mini-
maliseert ook de toxiciteit op gezonde weefsels. Als de 
resultaten van het “IMAGINE”-project overtuigend zijn, 
bestaat de volgende stap uit de start van een vroege fase 
klinische studie om deze technologie te testen en zo de 
overlevingskansen en levenskwaliteit van jonge patiënten 
met een osteosarcoom te verhogen.
Sinds haar lancering in 2021 heeft het project mooie voor-
uitgangen geboekt in de beoordeling van de optimale 
methode om magnetische nanodeeltjes te verkrijgen. Het 
project heeft hun opname in welbepaalde immuniteits-
cellen bewezen alsook de afwezigheid van enig effect op 
de overleving van deze cellen. 

Financiering: € 500 000 

Looptijd: 2 jaar

Landen: Spanje, Frankrijk en Noorwegen

Ziekte: Osteosarcomen

Statuut: Lopende sinds 2021
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1.1. Onderzoeksprojecten   

Een molecuul om neuroblastomen te saboteren!

De overlevingskansen van kinderen met een agressieve vorm 
van neuroblastomen zijn zeer klein en overlevenden leiden 
vaak aan langetermijngevolgen door hun behandeling.

De onderzoekers van de projecten hebben onlangs een 
belangrijk eiwit geïdentificeerd, RRM-2, waarvan de tumor 
afhankelijk is om te kunnen blijven groeien.

In dit “RESTRAIN”-project zullen de onderzoekers muizen 
en zebravisjes gebruiken om de degradatie van het RRM2-
eiwit op te wekken en zodoende de rol van RRM-2 tijdens 
de vorming van neuroblastomen beter te begrijpen. 
Deze nieuwe preklinische modellen zullen ook worden 
onderzocht om strategieën voor nieuwe synergetische 
geneesmiddelen te identificeren door gebruik te maken 
van beschikbare kleine moleculen.

Daarnaast is het de bedoeling om zoveel mogelijk andere 
eiwitten te ontdekken die samen met RRM-2 een cruci-
ale rol spelen in neuroblastoomcellen kunnen dienen als 
nieuwe doelwitten voor een toekomstige behandeling.

Sinds de lancering van het project in september 2021 
hebben de onderzoekers zich gefocust op het creëren van 
de materialen noodzakelijk om dieren modellen (muizen 
en zebravissen) te ontwikkelen.  

Financiering: € 500 000 

Looptijd: 2 jaar

Land: België en Verenigd Koninkrijk 

Ziekte: Neuroblastomen

Statuut: Lopende sinds 2021

Lange termijn opvolging  
van patiënten
Vandaag de dag zijn in België, vijf jaar na hun eerste 
diagnose, nog 87% van de kinderen met kanker in leven. 
Echter, tot 90% van hen worden door die behandelingen 
blootgesteld aan een hoog risico op bijkomende aandoe-
ningen en vroegtijdig overlijden.
Daarenboven ontbreekt in België zowel een langeter-
mijnopvolgingsplan dat is aangepast aan hun medische 
voorgeschiedenis als een specifieke terugbetaling voor 
dergelijke follow-up consultaties.
Het project “Lange termijn opvolging” heeft tot doel 
een gemeenschappelijke en gestandaardiseerde natio-
nale database op te zetten waar alle klinische informatie 
beschikbaar is voor Belgische patiënten: type behande-
ling, mogelijk herval, secundaire kankers, acute toxiciteit, 
overleving op vijfjarige termijn.

Het einddoel van dit project is dan ook om:
• Beter te begrijpen wat de bijwerkingen op lange termijn 

zijn van de toegediende behandelingen
• Elke patiënt een overzicht van zijn/haar behandeling 

en een uniek opvolgingsplan te bezorgen, zodat de 
patiënten de controle over hun gezondheid kunnen 
terugkrijgen en zo de langetermijneffecten van hun 
behandelingen kunnen verminderen 

• De Belgische kinderoncologieafdelingen de mogelijkheid 
bieden bij te dragen tot de Europese onderzoeksinspan-
ning door het vervolledigen van de Europese databank

• De overlevingscijfers en toxiciteit van behandelingen 
te kunnen vergelijken met die van patiënten uit andere 
Europese landen

• Bij de minister van Volksgezondheid aan te kloppen 
voor een specifieke financiering voor de consultaties 
van lange termijn opvolging van de behandelingen op 
poten te zetten.

Financiering: € 203 000

Looptijd: 2 jaar

Land: België

Ziekte: Alle kankers

Statuut: Lopende sinds 2021

    

E-SMART : een innovatieve 
pan-Europese klinische proef
E-SMART is een klinisch platformonderzoek voor verschil-
lende innovatieve geneesmiddelen die momenteel worden 
ontwikkeld voor volwassenen, maar er ook beloftevol uitzien 
voor pediatrische kankers.

Deze klinische studie staat open voor alle patiënten waar 
de behandeling niet aanslaat, ongeacht hun type kanker, en 
geeft hun toegang tot innovatieve en gerichte therapieën.
Deze studie werd voor het eerst geopend in Frankrijk in 
2016 en werd uitgebreid naar Nederland, het Verenigd 
Koninkrijk, Spanje, Italië en recent ook Denemarken. Sinds 
de lancering zijn 14 nieuwe behandelingsarmen geopend, 
waardoor in totaal 19 nieuwe geneesmiddelen konden 
worden getest (enkelvoudig middel of combinatie), waarvan 
7 voor het eerst bij kinderen. Drie nieuwe behandelin-
gen zijn momenteel in voorbereiding. Op 10 december 
2021 werden 187 patiënten bij de studie betrokken in 19 
onderzoekscentra.

Dit project wordt gecoördineerd via het ITCC-netwerk 
(Innovative Therapies for Children with Cancer) en wordt 
tegelijkertijd gefinancierd door Imagine for Margo (Frankrijk) 
en Fondatioun Kriibskrank Kanner (Luxemburg).

Onze financiële steun maakt de opening van de 3 nieuwe 
behandelingsarmen mogelijk.

Financiering: € 413 571

Looptijd: 4 jaar

Landen: Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk,
Spanje, Italië en Denemarken

Ziekte: Alle kinderkankers

Statuut: Lopende sinds 2020

Een klinische studie voor solide 
refractaire tumors of bij herval
Deze innoverende klinische studie moet de combinatie van 
drie klassieke metronomische chemotherapieën testen 
met een “immuun checkpunt inhibitor” of “checkpoint 
inhibitor” van het type anti-PD1 of Nivolumab®. Hierdoor 
krijgen kinderen toegang tot immuuntherapie.

Deze klinische studie is uitgevoerd in zes Franse en drie 
Belgische ziekenhuizen (Gent, Leuven en Brussel/Saint-Luc).

De studie is geopend voor patiënten met een solide tumor 
die niet reageren op standaardbehandelingen of in herval zijn.
Het onderzoek is onderverdeeld in twee fasen: een eerste 
fase waarin de toxiciteit van de voorgestelde combinatie 
wordt geanalyseerd, en een tweede fase waarin de werk-
zaamheid van elke combinatie wordt vergeleken. 

In 2020 werden in totaal 16 patiënten, onderverdeeld in 
3 testgroepen, gerekruteerd voor de eerste fase. Hier 
is uit gebleken dat de associatie van Nivolumab met de 
drie metronomische chemotherapieën (arm C) zeker 
is (toxiciteit).

De tweede fase (opening van arm C en de analyse van 
de werking van de toevoeging van Nivolumab) is in maart 
2021 gestart. 102 patiënten zullen hiervoor gerekruteerd 
moeten worden vanaf nu tot in januari 2024. Op de dag 
van vandaag zijn er al 13 patiënten willekeurig toegevoegd, 
waarvan twee in België (één aan de UZ Gent en één aan 
de UCL).

Financiering: € 150 000

Looptijd: 3 jaar

Landen: Europa

Ziekte: Solide tumoren

Statuut: Lopende sinds 2018
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1.1. Onderzoeksprojecten   

Beter begrip van  
de resistentiemechanismen  
van hoog-risico kankers 
Als de eerstelijnsbehandelingen niet efficiënt zijn, moet 
de keuze voor nieuwe therapeutische benaderingen en 
het begrip van de oorzaak van de resistentie steunen op 
verregaande analyse van de biologische karakteristieken 
van de tumors enerzijds en de analyse van de interactie 
tussen tumor en patiënt anderzijds. 

Dit project heeft als doel om met behulp van de meest 
recente technologieën, inclusief “high debit sequencing” 
technologieën, een volledige moleculaire analyse ter 
beschikking te stellen, wanneer bij kinderen en jonge 
mensen een hoog-risico tumor wordt vastgesteld. De 
wijzigingen in profielen in de loop van de behandeling en 
tijdens de opvolging zullen onderzocht worden op basis 
van bloedstalen (analyse van het DNA in de tumorcellen). 
De verzamelde moleculaire informatie wordt vergeleken 
met de klinische resultaten van de patiënt (die al dan niet 
reageert op de behandeling) om beter te begrijpen waarom 
de patiënt zo op de behandeling reageert. 

Dit project zal resulteren in een beter begrip van 
weerstand- en ontsnappingsmechanismen tegen stan-
daardbehandelingen. In samenwerking met andere lopende 
projecten zullen de resultaten van deze verfijnde analyses 
de patiënten veel sneller naar een optimale behandelings-
strategie helpen oriënteren.

Op 31 december 2021 werd de studie in 30 centra geopend 
met 412 patiënten. De moleculaire en immunologische 
analyses van de patiënten en de structurering van deze 
analyses zijn momenteel aan de gang. De sterke beperkin-
gen als gevolg van de wereldwijde pandemie (opsluiting, 
telewerken, tekort aan materiaal, enz.) hebben geleid tot een 
vertraging in de voltooiing van de fasen van het programma, 
met name voor de aanwerving en de technische analyses. 
Niettemin zijn de eerste resultaten van de immunologische 
analyses zeer bemoedigend.

Financiering: € 200 000

Looptijd: 6 jaar

Land: Frankrijk

Ziekte: Hoog-risico kankers

Statuut: Lopende sinds 2017
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1.2. Pleiten voor een beter structureel kader

In 2020 en 2021 hebben de oproepen voor projecten van 
FIGHT KIDS CANCER geleid tot de selectie, door interna-
tionale onafhankelijke experten, van respectievelijk zes en 
vijf innovatieve onderzoeksprojecten voor een totaalbedrag 
van € 6 530 000, waarvan € 1 525 000 door KickCancer 
wordt gefinancierd (zie de projecten hierboven). 

In oktober 2021 werd er een derde oproep voor het jaar 
2022 gelanceerd en dit voor een bedrag van 4 miljoen 
euro. KickCancer hoopt hieraan 1 miljoen euro te kunnen 
bijdragen dankzij RUN TO KICK. Deze oproep voor pro-
jecten kent nu al een enorm succes wat het aantal en de 
kwaliteit van de ontvangen kandidatuurstellingen betreft. 

Samenwerking met de 
Belgische Vereniging voor 
Pediatrische Hematologie en 
Oncologie (BSPHO)
In België wordt de meerderheid van de jonge patiënten 
met kanker behandeld in het kader van een klinische studie 
en dit vanaf de diagnosestelling. Het gaat meestal om een 
klinische studie in de zogenaamde late fase.

Het protocol van deze klinische studies in late fase worden 
te midden van een Europese samenwerkingsgroep per 
ziektebeeld, ontwikkeld door SIOPE (Société Européenne 
d’Oncologie Pédiatrique). Te midden van elk van deze 
samenwerkingsgroepen komen de specialisten van die 
welbepaalde ziekte samen en bespreken zij de beste 
behandelingsmogelijkheden voor diezelfde ziekte. Het 
protocol van de zorg bij de klinische studie wordt dus 
op Europees niveau bepaald, maar de financiering van 
het project moet steeds in elk deelnemend land of site 
afzonderlijk bijeengesprokkeld worden.

In België is het de Belgische Vereniging voor Pediatrische 
Hematolgoie en Oncologie (BSPHO) die dit coördineert en 
de deelname van de Belgische centra aan de internationaal 
academische klinische studies lanceert. 

Als tweede luik van haar strategie wil KickCancer in discus-
sie treden met alle spelers in het veld (artsen, onderzoekers, 
regelgevende instanties, farmaceutische industrie en 
andere verenigingen of filantropische organisaties op 
het gebied van kanker). Luisteren naar en beter begrij-
pen welke struikelblokken de spelers tegenkomen, is van 
cruciaal belang om te begrijpen hoe we een gunstiger 
regelgevend en cultureel klimaat kunnen creëren voor 
toegang tot innovatie voor kinderen met kanker. Het doel 
van KickCancer is om het systeem efficiënter te maken. 

FIGHT KIDS CANCER
Belangenbehartiging is niet beperkt tot politiek engage-
ment. We kunnen ook het onderzoek en de behandelingen 
verbeteren door invloed uit te oefenen op de manier 
waarop onderzoek wordt uitgevoerd en gefinancierd. 
Onder kinderkanker vallen kankersoorten die allemaal 
zeldzaam zijn — zelfs de kankersoorten die het vaakst 
voorkomen bij kinderen. 
Om doeltreffend te zijn, moet onderzoek op internationaal 
niveau gebeuren. Daarom was KickCancer er zo op gebrand 
een Europees programma op te zetten: FIGHT KIDS CANCER.

FIGHT KIDS CANCER is een gezamenlijk initiatief van 
KickCancer, Imagine for Margo (Frankrijk) en Fondatioun 
Kriibskrank Kanner (Luxemburg) met als doel de meest 
innovatieve behandelingen te bevorderen dankzij samen-
werking en financiering van onderzoek tegen kinderkanker 
op Europese niveau. Het FIGHT KIDS CANCER programma 
omvat een jaarlijkse projectoproep alsook het toezicht op 
de gefinancierde projecten.
Het is beslist de ambitie meer organisaties bij het pro-
gramma te betrekken om de financiering voor de projecten 
in de loop der tijd te verhogen. 

De FIGHT KIDS CANCER-programma’s bieden de volgende 
voordelen voor patiënten en onderzoekers: 
• Ze financieren projecten in verschillende landen en 

stellen zo onderzoekers in staat op Europees niveau 
samen te werken terwijl ze voor één inkomstenbron pos-
tuleren. De consortia kunnen nu een aanvraag indienen 
voor één beurs (in plaats van één in elke deelnemend 
land afzonderlijk) en rapporteren aan slechts één enkele 
groep investeerders, wat efficiënter is. 

• Ze financieren projecten waarbij de patiënt centraal 
staat: de impact voor patiënten is naast wetenschappe-
lijke uitmuntendheid en adequaat gebruik van middelen 
een belangrijk selectiecriterium. 

• Ze stellen de investeerders in staat een politieke 
agenda binnen onderzoek door te drukken: het delen 
van gegevens, open-source publicaties, kwaliteit van 
leven voor patiënten… 

• Het terugkerende (jaarlijkse) karakter van het programma 
biedt onderzoekers een langetermijnperspectief 
wanneer zij een project koesteren: zij kunnen hun ideeën 
blijven verfijnen voordat zij een aanvraag indienen 
omdat zij weten dat er het volgende jaar een nieuwe 
oproep zal komen. 

KickCancer is bijzonder trots om sinds 2020 de BSPHO 
afdeling verantwoordelijk voor klinische studies structu-
reel te financieren en zo de inspanningen van de BSPHO 
met betrekking tot het aanbrengen deze cruciale klini-
sche studies in België te ondersteunen (€ 112 000 per 
jaar). Op die manier garanderen we de beste zorgkwali-
teit voor onze jonge patiënten alsook de deelname van 
onze pediatrische oncologie centra aan de Europese 
onderzoeksinspanningen.

In 2021 heeft KickCancer haar samenwerking met de 
BSPHO versterkt door een samenwerkingsverband te 
ondertekenen. We hebben ons er onderling toe verbonden 
elkaar wederzijds te ondersteunen en duidelijke procedures 
te definiëren enerzijds voor het uitkiezen en anderzijds 
voor het financieren van onderzoeksprojecten. 

Tijdens onze eerste bijeenkomst in december 2021 heeft 
KickCancer er zich toe verbonden drie klinische studies 
in België te financieren voor de volgende ziektes: hoog-ri-
sico neuroblastomen, Langerhans-celhistiocytose en 
rabdomyosarcomen. KickCancer heeft er zich ook toe 
geëngageerd het register voor lange termijn opvolging 
van Belgische overlevenden een jaar extra te financieren. 
In totaal brengt dit onze verbintenis op een bedrag van 
€ 740 000, gespreid over drie jaar.

Europese instellingen
De Europese reglementaire werkzaamheden in 2021 waren 
de logische voortzetting van die van 2020… een wervel-
wind aan initiatieven die de in 2020 gestelde mijlpalen 
verstevigden. 

Indien je ons jaarverslag van 2020 goed gelezen heeft 
(Maar zeker, maar zeker!!), dan herinner je je misschien 
dat Delphine Heenen lid geworden is van het Regionaal 
Comité van de overkoepelende vereniging Childhood 
Cancer International Europe (CCI-E) en dat zij de leiding 
nam over de pijler “Europese Zaken”.

Op die manier heeft zij bijgedragen aan het vorm geven 
aan de Europese strategie namens patiënten, overleven-
den en ouders.

In 2021 hebben wij zo 4 publieke consultaties en een 
routekaart beantwoord, telkens zowel in naam van CCI-E 
als van KickCancer (wel 10 bijdrages in totaal!):
• De consultatie aangaande de Europese Richtlijn betref-

fende de toepassing van de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg zorgt ervoor 
dat patiënten zich in een ander land van de Europese 
Unie kunnen laten verzorgen zonder dat de terugbetaling 
van de gezondheidsverrichtingen in het gedrang komt. 
Vandaag de dag bestaan er nog te veel administratieve 
struikelblokken om een reistoestemming vast te krijgen en 
de terugbetaling van de reiskosten is vaak ontoereikend. 
In pediatrische oncologie vragen wij in het bijzonder dat 
de deelname aan een klinische studie ook beschouwd 
wordt als een gezondheidsverrichting, aangezien het 
merendeel van de jongeren met kanker juist behandeld 
wordt in het kader van zo’n klinische studie.

• De consultatie aangaande de Europese Richtlijn betref-
fende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. 
Hier hebben wij onze eisen voor bescherming van het 
privéleven van patiënten kunnen bekendmaken, maar 
ook onze wens om gegevens te delen – het uitwisselen 
van data is onontbeerlijk om vooruitgang te kunnen 
boeken op vlak van onderzoek en om een doortastend 
gezondheidsbeleid uit te kunnen werken.

• De routekaart en de consultatie aangaande de her-
ziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving 
van de EU heeft ons de gelegenheid geboden onze 
visie op de toegang tot innovatie (beschikbaarheid 
en betaalbaarheid in alle landen) en de kwestie van 
onvervulde medische behoeften naar voren te brengen.

• De consultatie aangaande de herziening van het 
Reglement betreffende geneesmiddelen voor kin-
deren en zeldzame ziekten. Door middel van deze 
consultatie willen wij de toegang tot innovatie voor 
jonge patiënten met kanker versnellen. Dit kan ener-
zijds door medicijnen die voor volwassenen werden 
ontwikkeld, en zouden kunnen worden overgedragen 
op kinderen omdat hun actiemechanisme relevant 
is. Anderzijds kan het door “de novo” medicijnen die 
ontwikkeld zijn voor jonge patiënten.

Deze laatste twee wetteksten zullen besproken worden voor 
het Europees Parlement eind 2022. Deze zijn bijzonder 
beloftevol en hoopgevend voor ons gemeenschap.
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De stem van de patiënten 
In 2021 heeft KickCancer heeft haar naam als patiënten 
organisatie helemaal waar gemaakt door een nieuw luik 
aan haar strategie toe te voegen: een Patiëntencomité!

Het is dankzij dit comité dat jonge patiënten en hun ouders 
hun stem en visie op een structurele wijze kunnen laten 
horen. Daardoor kan KickCancer rechtstreeks invloed 
uitoefenen op de kwaliteit en de werkwijze van de onder-
zoeksprojecten alsook het zorgtraject van jonge patiënten 
en hun families in België en in Europa.

Het Patiëntencomité is opgebouwd uit drie niveaus van 
betrokkenheid:
• Geïnformeerde patiënten — die op de hoogte gehouden 

willen worden van onze belangenbehartigingsactivi-
teiten, en die zich hebben ingeschreven voor onze 
patiënten nieuwsbrief.

• Geëngageerde patiënten — die willen bijdragen door 
mee te doen aan enquêtes of thematische discus-
siegroepen. Deze zullen een patiënten panel, dat alle 
patiënten vertegenwoordigt, vormen en op die manier 
bijdragen aan de ontwikkeling van een getrouw beeld 
van hun behoeften, om zo uiteindelijk onderzoek en/
of het reglementair kader te verbeteren.

• Deskundige patiënten — die actief betrokken willen zijn. 
Onze expert patiënten werden aangeworven omwille van 
hun vaardigheden en hebben een opleiding gevolgd die 
specifiek hiertoe werd ontworpen in samenwerking met 
de PEC (Patient Expert Centre). Deze opleiding zorgt 
ervoor dat hun ervaring als patiënt tot het “meta” niveau 
van een expert patiënt wordt getild. Eens hun opleiding 
voltooid, kunnen zij enerzijds bijdragen aan onderzoek 
dat is gericht op de behoeften van de patiënt en een 
betere regelgeving, en anderzijds ook peer-to-peer-on-
dersteuning bieden aan patiënten die momenteel in 
behandeling zijn.

De eerste gecertificeerde «patiënten experts» studeerden 
op 2 december 2021 af en zijn sindsdien actief in diverse 
interne en externe projecten.

1.2. Pleiten voor een beter structureel kader 
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1.3. Evenementen   

De Dag van de Eclair
Eén keer per jaar is gulzigheid een goede daad: eet een 
lekker dessert en geef kinderkanker een koekje van eigen 
deeg! 
De tweede editie van de Dag van de Eclair vond plaats 
op 20 november 2021. Elke deelnemende (banket)bakker 
bood zijn signatuur-éclair aan voor een andere verkoop-
prijs dan de gewone éclairs. Dit bedrag werd volledig 
gedoneerd aan KickCancer om onderzoek naar kinder-
kanker te helpen financieren.
Dit geweldige initiatief wordt ondersteund door onze 
prestigieuze peter: de grote Pierre Marcolini.
De tweede editie kende een daverend succes! Het is 
dan ook onmogelijk om de verleiding te weerstaan   om 
er opnieuw voor te gaan: neem je agenda en noteer 19 
november 2022 voor de derde editie!!

Tombola voor het goede doel 
van Angèle
Onze meter Angèle heeft een tombola georganiseerd 
ten voordele van KickCancer. Deze ging van start op de 
symbolische datum 15 februari 2021, de Internationale 
Kinderkankerdag.

Dankzij de toegewijde betrokkenheid van Angèle en een 
spectaculaire loting kon KickCancer rekenen op kopers 
uit België, Frankrijk, Zwitserland, Canada, het Verenigd 
Koninkrijk, de Verenigde Staten en zelfs Australië. Zodoende 
werd er meer dan 200 000 euro ingezameld ten voordele 
van KickCancer, geld dat geïnvesteerd wordt in onderzoek 
naar kinderkanker. 

Dankzij het evenement konden we ook profiteren van 
uitzonderlijke media-aandacht, dat haar summum bereikte 
tijdens de Instagram-live op 25 maart 2021, op het moment 
dat de namen van de winnaars werden onthuld.

RUN TO KICK
Op 26 september 2021 organiseerde KickCancer haar 
vierde editie van RUN TO KICK, een familierace voor het 
goede doel. In 2020 hadden we 750 lopers virtueel ver-

zameld om zo samen € 610 000 in te zamelen. Dit jaar 
mochten we elkaar weer fysiek ontmoeten in het Park van 
Laken en wat deed dat goed aan dat bekende gevoel van 
samenhorigheid en solidariteit!

Het was gewoonweg heerlijk elkaar terug te kunnen zien 
en de (vanzelfsprekend noodzakelijke) gezondheidsvoor-
schriften konden hier niets aan veranderen — de echte 
uitdaging lag er hem vooral in mensen te overtuigen hun 
zondag met ons door te brengen ondanks hun drukbezette 
septembermaand met huwelijken en allerhande familiefees-
ten. Maar we zijn erin geslaagd jullie te overtuigen jullie 
zondag samen met ons door te brengen (dank u!!)… Want 
wie heeft er schrik voor niets? Dat zijn WIJ!
We zijn erin geslaagd 1100 mensen te doen lopen en 
wandelen aan de voet van het Atomium. Onze peter Niels 
Destadsbader heeft met zijn geweldig enthousiaste aan-
wezigheid het event naar hogere sferen weten te tillen. 

De vreugde van de bijeenkomst was voelbaar, de emotie 
ook… En de grote winnaar van de race was het solidari-
teitsgevoel met de families van betrokken kindjes. Dit stemt 
ons geweldig gelukkig. 

Dit jaar bereikten we het recordbedrag van 728 000 euro. 
Onze sponsors, waarvan Delhaize de grootste is, financie-
ren de organisatiekosten van RUN TO KICK. Dankzij hen 
kunnen we 100% van hogervermeld bedrag investeren in 
innovatieve FIGHT KIDS CANCER onderzoeksprojecten.

Voor 2022 mikken we op één miljoen (oh ja!). Op 25 sep-
tember 2022 verwelkomen we jullie weer vol enthousiasme 
en met een bijzonder goed humeur in het Park van Laken.
Schrijf je nu in voor 25 september, het wordt leuk, ont-
roerend en vrolijk. En zo help je mee de beste innovatieve 
onderzoeksprojecten in heel Europa te financieren.

1100 7500
LOPERS DONATEURS

728 k
EUROS

INGEZAMELD

38
VERMELDINGEN

IN DE MEDIAVERMELDINGEN 
IN DE MEDIA

33
INSTAGRAM 

STORIES

166

18 000 311
VERKOCHTE

ÉCLAIRS
VERKOOPPUNTEN

150
DEELNEMENDE 

BAKKERS

80 k
EUROS 

INGEZAMELD

200 k
EUROS

INGEZAMELD 

141
VERMELDINGEN

IN DE MEDIA
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Une course familiale  
avec un juste équilibre entre 

le fun d’une course et  
le sérieux des traitements 
pour soigner les cancers.

HET familie-event dat je 
niet mag missen – omdat 

elk kind met kanker de beste 
behandeling verdient!

A nice event  
to raise money  

for the best cause. 
And lots of fun  

for the kids!

Une organisation parfaite  
et une ambiance excellente pour 
une formidable cause. Participer 

sans modération !

Fantastisch event boordevol 
kippenvelmomenten.
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Media
Mede dankzij de steun van Angèle en Niels heeft KickCancer 
kunnen genieten van toegenomen media-aandacht. Er was 
duidelijk een piek van aanwezigheid in de geschreven en 
radio pers voelbaar in februari, maart en september 2021 
bij de tombola van Angèle en de aankondiging van Niels’ 
deelname aan RUN TO KICK. 

Ook de betrokkenheid van Pierre Marcolini bij De Dag van 
de Eclair heeft voor veel media-aandacht gezorgd.

In 2021 hebben we verder kunnen bouwen aan onze ver-
trouwensrelatie met het PR-bureau, Talking Birds, dat toeziet 
op onze media-aanwezigheid en de verspreiding van de 
juiste boodschap over kinderkanker. 

Bewustmakingscampagne
Het is belangrijk voor KickCancer om het bewustzijn over 
kinderkanker en het belang van onderzoek te vergroten.
De meeste mensen denken dat wanneer zij onderzoek naar 
kanker steunen, kinderen van hun gift zullen profiteren. Dat 
is echter niet het geval.

Met de hulp van ons communicatiebureau, Base Design, 
ontwikkelden we onze eerste grote bewustmakingscam-
pagne met als thema “kinderspel”, waarbij kinderen elkaar 
uitdagen.

Zin om te spelen? Wel, als het over kanker gaat, heeft onze 
zin om te spelen de neiging te vervagen... We gebruikten 
die tegenstrijdigheid om de mensen op het verkeerde 
been te zetten.

Onze bewustmakingscampagne werd in de maand septem-
ber uitgerold zowel op digitale kanalen als op de radio. We 
zijn er eveneens in geslaagd goede media- en tv-aandacht 
te krijgen (zie hierboven, tijdens de tombola en de maand 
voor RUN TO KICK).

Nationale Loterij   
Sinds 2019 kan KickCancer rekenen op de steun van de 
Nationale Loterij en al haar spelers om haar bewustmakings-
projecten uit te voeren. In 2021 kwam het partnerschap 
onder de vorm van een bijdrage aan de Dag van de Eclair. 
Er werden zodoende stevige bouwstenen gelegd om de 
samenwerking in 2022 voort te zetten. De Nationale Loterij 
is meer dan spelplezier alleen.

Welkom in de familie van kickers!

1.4. Bewustmaking  

TELEVISIEVERSCHIJNINGEN

4

RADIOUITZENDINGEN

9
ARTIKELS IN DE

GESCHREVEN PERS 

212
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2.
Financieel 

rapport 

2.1. Algemene resultaten    
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Bron van inkomsten  TOTAAL 1 805 864

Aanwending van fondsen     TOTAAL 1 805 864

Inschrijvingsgeld 19 728

Donaties 1 786 136

PROJECTEN 1 183 350

Belangenbehartiging  93 051 

Reserve voor toekomstige projecten  174 517 

Geïnvesteerde projecten 915 782 

BEWUSTMAKING 220 018

Organisatie van evenementen 171 418 

Bewustmakingscampagne en materiaal 48 600 

ADMINISTRATIE 301 355 

Investeringen 12 991

Operationele reserve 25 000

Administratieve kosten 88 283

Salarissen 175 080

BESCHIKBARE RESERVE 101 141

12%65% 17% 6%

Zoals u weet, werkt KickCancer nauw samen met het KickCancer Fonds, een Fonds dat zich toelegt op het onderzoek naar 
pediatrische oncologie en dat beheerd wordt door de Koning Boudewijn Stichting. In dit hoofdstuk zal u de algemene 
resultaten vinden, namelijk die van de Stichting KickCancer en het KickCancer Fonds samen.
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2.2. Fondation KickCancer  

Bron van inkomsten   TOTAAL 1 416 234

Aanwending van fondsen    TOTAAL 1 416 234

Inschrijvingsgeld 19 728

Donaties 381 418

Overdracht van de Koning Boudewijn Stichting 1 015 088 

PROJECTEN 848.722 

Reserve voor toekomstige projecten 18.000

Belangenbehartiging 30.591

Geïnvesteerde projecten 800.132

BEWUSTMAKING 220.018

Bewustmakingscampagne en materiaal 48.600

Organisatie van evenementen 171.418

ADMINISTRATIE 246.352

Investeringen 12.991

Operationele reserve 25.000

Administratieve kosten 33.281

Salarissen 175.080

BESCHIKBARE RESERVE 101 141

In dit hoofdstuk vindt u de resultaten geboekt enkel en alleen door de Stichting van Openbaar Nut KickCancer.

16%60% 17% 7%
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3.
KickCancer

team
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65

21

3 4

8

9 10

11

7

3.1. Raad van bestuur

Stichters & Vertegenwoordigers 
van families
1 Delphine Heenen
 Stichtster en bestuurster

2 Gilles Dal
 Stichter en bestuurder

3 Jean-Charles van den Branden
 Stichter en bestuurder

4 Marc Dal
 Stichter en bestuurder

5 Céline Ghins
 Bestuurster

6 Hélène d’Udekem d’Acoz
 Bestuurster

Professionele
bestuurders
7 Deborah Janssens
 Advocate partner bij Freshfields Bruckhaus Deringer

8 Christophe De Vusser
 Managing partner bij Bain & Company Brussel

9 Frédéric Rouvez
 Oprichter en CEO van Exki

10 Jo Van Biesbroeck
 Bestuurder bij Telenet SFI (Lux) en Matexi

11 An Winters
 Consultant bij Russell Reynolds Associates
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3.2. Vast team

Het vaste team bestaat uit zeven personen, Delphine en 
zes ander kickers met superkrachten:

1 Nina Estelles
 Kicker-in-Operations

2 Nathalie De Clercq
 Kicker-in-Marketing

3 Caroline Stals
 Kicker-in-Advocacy

4 Alice Gerbaux
 Kicker-in-Empowerment

5 Eric Peeters
 Kicker-in-Administration

6 Delphine Messiaen
 Kicker-in-Communication

21

4 5

3

Om een donatie te doen
Koning Boudewijnstichting — Fonds KickCancer 

BE10 0000 0000 0404 
Mededeling : 016/1960/00070

Donaties van € 40 en meer zijn fiscaal aftrekbaar in België.

De Stichting accepteert duo-legaten in Brussel en Wallonië en kan u helpen deze 
op te stellen. Meer dan 80% van uw donatie gaat rechtstreeks naar de financiering 
van onderzoek of naar onze belangenbehartiging voor kinderen met kanker. Minder 
dan 20% wordt gebruikt voor onze communicatie, fondsenwerving en administratie.

Contacteer ons via e-mail: info@kickcancer.org
www.kickcancer.org

kickcancer .org
Help ons in deze strijd

en maak een verschil voor 
kinderen met kanker door een 
gift te doen en onze stem te 

verspreiden op sociale media.

6
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CURE.
DON’T

CRY.

Contact
info@kickcancer.org
www.kickcancer.org

KickCancer Stichting van Openbaar Nut
Dageraadstraat 24 – 1000 Brussel

mailto:delphine%40kickcancer.org?subject=Contact
https://kickcancer.org/fr/

