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1 VOORSTELLING VRIENDTJES TEGEN KANKER 
 
 
Graag willen wij jullie Vriendtjes Tegen Kanker voorstellen. Vriendtjes Tegen Kanker is een 
initiatief opgericht door de studentes Evelien Devriendt en Evelien Van Passel op 21 november 
2012 om het onderzoek naar eierstokkanker te steunen. Evelien Devriendt wou graag iets 
terugdoen voor professor dr. Ignace Vergote, die op dat moment haar ziekte behandelde in 
UZ Leuven. Al gauw straalde het aanstekelijk enthousiasme van de initiatiefnemers uit over 
hun hele vriendengroep, die zich als team helemaal in de strijd gooide. Een naam voor het 
project zoeken, duurde niet lang: Vriendtjes Tegen Kanker met dt (als in “Devriendt”) was een 
logische keuze. Na even brainstormen kwamen we met een idee naar voor: 
appelblauwzeegroene oorbelletjes maken en verkopen. Eveliens oorspronkelijke doel was om 
hiermee 5.000 euro in te zamelen. Little did she know… 

Evelien overleed in januari 2013 aan de gevolgen van eierstokkanker. Haar overlijden was voor 
ons een schok, die echter ook onmiddellijk – helemaal in de geest van Evelien zelf – een 
positieve twist kreeg. Het was voor ons een extra motivatie om er met Vriendtjes Tegen 
Kanker heel hard tegenaan te gaan. Vele activiteiten, om geld in te zamelen en eierstokkanker 
onder de publieke aandacht te krijgen, volgden.  

Enkele absolute toppers waren de Goededoelenzuip in samenwerking met Fakbar Letteren, 
de Finishers- en Zwintriatlon in Knokke-Heist, het Elfenfestival, de 24-urenloop 
georganiseerd door de Leuvense Kringenorganisatie, de deelname aan Music For Life… De 
verkoop van de appelblauwzeegroene juweeltjes leverde meer dan 12.000 euro op in één jaar 
tijd. Alle activiteiten samen zorgden ervoor dat op 1 januari 2014 de teller op meer dan 35.000 
euro stond.  

Het duurde niet lang voor we onze inspanningen concreter wilden maken in de vorm van een 
specifiek fonds aan de KU Leuven, een fonds dat rechtstreeks het onderzoek van prof. dr. 
Ignace Vergote naar eierstokkanker financiert. Met het Fonds Vriendtjes tegen Kanker willen 
we concreet een verschil kunnen maken in de toekomst van vele vrouwen en hun familie en 
vrienden. 

Als vzw Vriendtjes Tegen Kanker blijven de ‘Vriendtjes’ zich inzetten en houden ze zich op 
relatief kleine schaal bezig met het maken en verkopen van juwelen, de participatie aan 
sportieve activiteiten, ... Voorlopig richten we ons voornamelijk op de studentenpopulatie in 
Leuven, maar we zien het groots en hopen door de hartverwarmende steun van de vele 
sympathisanten zoveel mogelijk mensen te bereiken. De inkomsten van alle activiteiten die 
de vzw organiseert, gaan integraal naar het gelijknamige onderzoeksfonds.  

Als eerste fundraisingactiviteit van Fonds Vriendtjes Tegen Kanker stellen we alvast trots voor: 
de eerste echte VriendtjesQuiz. Op 7 oktober 2014 zullen drie faculteiten van de KU Leuven 
het in een epische, intellectuele strijd tegen elkaar opnemen, geïnspireerd door de 
Pappenheimers-quiz én onder begeleiding van quizmaster Tom Lenaerts, eveneens peter van 
het Fonds Vriendtjes Tegen Kanker.  
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2 DE ORGANISATIE FONDS VRIENDTJES TEGEN KANKER 
 
 
Het Fonds Vriendtjes Tegen Kanker werd opgericht door Evelien Van Passel, Pieter-Jan 
Depauw en Thomas Devriendt. Hun doel was de voortzetting van wat Evelien Devriendt en 
Evelien Van Passel in november 2012 gestart waren: het steunen van het onderzoek naar en 
preventie van eierstokkanker. Op 16 oktober 2013 werd het Fonds officieel ingehuldigd in de 
Rectorale salons van de KU Leuven. We zijn een Fonds dat onder de Faculteit Geneeskunde 
van de KU Leuven valt. Een gift vanaf 40 euro per jaar aan het Fonds Vriendtjes Tegen Kanker 
komt in aanmerking voor belastingvermindering.  

Prof. dr. Vergote werd aangesteld als verantwoordelijke van het Fonds. Hij is als diensthoofd 
Gynaecologie-Verloskunde van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en met zijn 
decennialange ervaring de geknipte persoon. Bovendien behandelde hij Evelien en had zij zeer 
veel vertrouwen in hem. Prof. dr. Vergote is gespecialiseerd in de chirurgische en 
medicamenteuze (chemotherapeutische) behandeling van eierstok-, baarmoeder- en 
baarmoederhalskanker. Hij heeft een ruime ervaring en expertise op het vlak van nieuwe 
studiemedicaties bij de behandeling van gynaecologische tumoren. Verder is hij ook bekend 
voor de uitgebreide chirurgische behandeling van eierstokkanker en robot-geassisteerde 
behandeling van baarmoeder- en baarmoederhalskanker. Europees behoort hij tot de 
absolute top in het vakgebied. 

Met niemand minder dan Tom Lenaerts heeft Vriendtjes Tegen Kanker ook een topper van 
een BV als peter van haar Fonds in huis. Evelien en Thomas Devriendt hadden hem leren 
kennen door hun deelname in 2007 aan de quiz “De Pappenheimers”. Na het overlijden van 
Evelien belde Thomas hem op om te vragen of hij peter van ons fonds wou worden. Zonder 
aarzelen heeft hij volmondig toegezegd. 

Dit alles wordt gecoördineerd door het Leuvens Universiteitsfonds. Onder leiding van 
directeur Isabel Penne groeide het LUF uit tot een leidinggevende kracht in fondsenwerving 
op universitair niveau in Vlaanderen. Dankzij hun expertise en ondersteuning werd in 2013 20 
miljoen euro ingezameld voor alle fondsen samen. Ook wij kunnen permanent rekenen op 
hun samenwerking en ondersteuning.  
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3 WAT IS EIERSTOKKANKER? 
 
 

“Eierstokkanker is de kanker waar ik heel mijn leven al mee bezig ben, en de reden 
daarom is natuurlijk omdat dit, […], een ‘silent killer’ is. Een zeer moeilijke kanker die 
jong en oud treft en die zowel qua behandeling als diagnose als therapie uiterst 
moeilijk is om te behandelen.” – Prof. dr. Ignace Vergote. 

 

 
 
Statistisch gezien vormt eierstokkanker in België een relatief kleine groep onder de 
kankerdiagnoses, zeker vergeleken met het voorkomen van prostaat-, borst- en longkanker. 
Net iets meer dan 800 vrouwen worden jaarlijks in België met eierstokkanker geconfronteerd; 
in de Europese Unie worden naar schatting 45.300 vrouwen met eierstokkanker 
gediagnosticeerd.  
 
 
In België zal maar liefst 81% van de patiëntes binnen het eerste jaar na de diagnoses 
overlijden. Dat is de hoogst gemeten mortaliteit-incidentieratio van kanker bij vrouwen, 
gevolgd door 78% voor longkanker.   
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Eierstokkanker is een kanker die zich ontwikkelt uit de verschillende cellen die in en op de 
eierstokken aanwezig zijn. Afhankelijk van welk type en subtype van eierstokkanker wordt een 
andere aanpak vereist. De helft van de getroffenen is ouder dan 60 jaar, maar sommige types 
van de ziekte treffen vooral jongeren, met een gemiddelde leeftijd van slechts 23 jaar.  
 
 
De symptomen die optreden zijn meestal erg vaag en worden bijgevolg vaak verward met 
menstruatieklachten of tekenen van het prikkelbare darmsyndroom:  

- Ongemak, druk of pijn in het bekken of de buik 
- Opgeblazen gevoel of zwelling van de buik 
- Eetproblemen: snel een verzadigd gevoel (snel vol zitten), dyspepsie (maagklachten) 
- Veranderde stoelgang (bijvoorbeeld constipatie) 
- Veranderingen in het plaspatroon (bijvoorbeeld vaker moeten plassen) 
- Pijn tijdens geslachtsgemeenschap 

 
 
Door de vage klachten wordt eierstokkanker vaak in een te laat stadium ontdekt. Slechts 15% 
wordt ontdekt in stadium 1. Bovendien valt de kanker moeilijk op te sporen via screening.  

"Spijtig genoeg hebben we nog altijd geen goeie merkers om deze verdomde kanker 
vroeger te ontdekken en tijdig te kunnen wegnemen. Spijtig genoeg is dat er niet. Maar 
vooruitgang komt er, door betere operatieve technieken, maar voornamelijk ook in de 
behandeling. Eierstokkanker is niet alleen een zeer kwaadaardige tumor, het is ook 
een tumor die vergeten wordt, in tegenstelling tot bv. borstkanker." – Prof. dr. Ignace 
Vergote. 

 
 

“Maar het probleem is dat borstkanker 1) veel frequenter is en 2) veel meer patiënten 
het overleven. Dit geldt niet voor eierstokkanker waardoor het dus vaak heel moeilijk 
is om bijvoorbeeld patiënten andere patiënten te laten helpen.” – Prof. dr. Ignace 
Vergote. 

 
 

http://www.anticancerfund.org/nl/glossary/term/2751
http://www.anticancerfund.org/nl/glossary/term/564
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4 WAAR RICHTEN PROFESSOR VERGOTE EN ZIJN ONDERZOEKSTEAM ZICH OP? 
 
 

“Nu, wat willen we doen? De huidige evolutie van de therapie waar we dus de meeste 
aandacht aan schenken, is te kijken bij naar de tumor die bij de bewuste patiënt is, 
waar de zwakheden zijn. Welke afwijkingen in het erfelijk materiaal aanwezig zijn die 
enerzijds maken dat die tumor een tumor is en niet luistert zoals alle andere cellen 
naar ons lichaam —want we maken allemaal kankercellen iedere dag, maar ons 
lichaam breekt die af. Een echte kankercel gaat manieren vinden enerzijds om uit te 
zaaien, maar ook om in te groeien in het omliggende weefsel. Ze kunnen dat door 
bepaalde moleculen te produceren, en die moleculen worden gemaakt op basis van 
bepaalde erfelijk materiaal die ze anders hebben dan de normale cellen. Dus met de 
projecten waar we nu mee bezig zijn zoeken we naar de genetische zwakheden in de 
tumoren bij een bepaald patiënt en gaan we dan daar een gerichte therapie voor 
zoeken. En dat is wat we noemen moleculair gerichte therapie, dus daar gaat ons 
onderzoek nu vooral naartoe.” – Prof. dr. Ignace Vergote. 

 
 
 

5 WELKE ROL SPEELT VRIENDTJES TEGEN KANKER HIERIN? 
 
 
Bovenstaande feiten slaan in als een bom, maar voor Vriendtjes Tegen Kanker werken die 
gegevens extra motiverend om de ziekte des te harder te bestrijden. Professor Vergote 
vermeldde in zijn speech op de inhuldiging van Fonds Vriendtjes Tegen Kanker dat hij al jaren 
vecht voor erkenning van deze verschrikkelijke silent killer. De nood aan onderzoek is erg 
hoog, maar ook de behoefte aan bewustmaking mag niet onderschat worden. Meisjes en 
vrouwen moeten op de hoogte zijn van eierstokkanker zodat, indien ze ermee te maken 
krijgen, hun kansen op genezing en een gunstig herstel veel hoger zijn. 

In ons eerste jaar hebben we al bewezen waartoe we in staat zijn. We hebben meer dan 
36.000 euro ingezameld voor Professor Vergote en zijn onderzoeksteam. Dit jaar hopen we 
onze grenzen nogmaals te verleggen door: 

 Nóg meer fondsen in te zamelen 
 Een vleugje optimisme te brengen voor vrouwen die in behandeling zijn tegen 

eierstokkanker.  
 En vooral: Awareness rond eierstokkanker te brengen. Het zal zeker niet stil zijn rond 

deze ‘silent killer’. 
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6 WAT KAN U DOEN OM ‘SILENT KILLER’ EIERSTOKKANKER HET ZWIJGEN OP TE 

LEGGEN? 
 

SPONSORING 
Hoe kan u ons helpen? 

 Verspreiden van flyers en posters 

 Vrijwilliger worden bij onze activiteiten 

o Neem hiervoor contact met ons op  

 Financiële steun (Sponsormogelijkheden A-D) 

Opties voor financiële steun 

Voor wie Vriendtjes Tegen Kanker financiële steun wil bieden, hebben we verschillende opties 
voorzien, afhankelijk van het bedrag dat u of uw bedrijf wenst te sponsoren. Elk van deze 
opties is geldig voor 1 jaar, te beginnen vanaf de dag waarop we de storting ontvangen 
hebben. 

Sponsor A –  ‘Vriendtje’ 

 Sponsorbedrag: +200 euro + 21% btw 
 Aangeboden returns:  

o Sponsorfactuur 
o Vermelding op onze website, eventueel met uw logo, gedurende één jaar 

 
 

Sponsor B – ‘Supervriendtje’ 

 Sponsorbedrag: +500 euro + 21% btw 
 Sponsor voor een specifiek event 
 Aangeboden returns:  

o Sponsorfactuur 
o Vermelding van logo in alle desbetreffende communicatie rond het specifieke 

event 
o U krijgt de kans om promotiemateriaal van uw bedrijf op te stellen/uit te delen 

tijdens het event 
 
 

Sponsor C – ‘Boezemvriendtje’ 

 Sponsorbedrag: +1.000 euro  + 21% btw 
 Aangeboden returns:  

o Sponsorfactuur  
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o Vermelding van logo in alle desbetreffende communicatie rond het specifieke 
event 

o U krijgt de kans om promotiemateriaal van uw bedrijf op te stellen/uit te delen 
tijdens het event 

o Uw logo wordt gedurende 1 maand in de cover foto van onze Facebook pagina 
verwerkt  

 
 

Sponsor D – Eresponsor – ‘Beste vriendtje’ 

 Sponsorbedrag: +2.000 euro  + 21% btw 
 U wordt een eresponsor van Fonds Vriendtjes Tegen Kanker 
 Aangeboden returns:  

o Sponsorfactuur 
o U krijgt een certificaat van bedanking 
o Vermelding van logo in alle desbetreffende communicatie rond het specifieke 

event 
o U krijgt de kans om promotiemateriaal van uw bedrijf op te stellen/uit te delen 

tijdens het event 
o Vermelding van uw logo op onze loopshirts die we gebruiken/uitlenen op 

diverse sportevents van en voor Vriendtjes Tegen Kanker 
o Gedurende een jaar wordt uw flyer bij de levering van onze juwelen 

toegevoegd 
o Uw logo wordt gedurende 2 maanden in de cover foto van onze Facebook 

pagina verwerkt  
o Indien u dit wenst: voorstelling van eierstokkanker en het verhaal achter 

Vriendtjes Tegen Kanker op uw bedrijf 
 

 

GIFTEN:  
Wenst u het Fonds Vriendtjes Tegen Kanker te steunen met een gift, dan kan dit via een gift 
op IBAN-rekeningnummer BE45 7340 1941 7789, BIC-code: KREDBEBB van de KU Leuven 
met vermelding van de gestructureerde mededeling +++400/0012/68416+++. 

 
Giften vanaf 40 euro per jaar komen in aanmerking voor belastingvermindering.  
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7 INTEKENFORMULIER SPONSORING  
 
Overeenkomst 
 
Bedrijf:  
 
Contactpersoon:  
 
Functie:  
 
Adres:  
 
Postcode:      Plaats:      
 
Tel.:       Fax.:     
 
E-mail:  
 
BTW-nummer:  
 
Zal het Fonds Vriendtjes Tegen Kanker steunen als:  

o Vriendtje (200 euro + 21% btw) 
o Supervriendtje (500 euro + 21% btw) 
o Boezemvriendtje (1.000 euro + 21% btw) 
o Beste Vriendtje (2.000 euro + 21% btw) 

 
Het bedrag zal betaald worden na ontvangst van factuur, opgemaakt door KU Leuven.  
 
 
 
Datum + handtekening 
 
 
 
Formulier terug te sturen naar Leuvens Universiteitsfonds, Minderbroedersstraat 5, 3000 
Leuven. Fax.: 016/32.37.38 / E-mail: eventsLUF@rec.kuleuven.be  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eventsLUF@rec.kuleuven.be


Sponsorinformatie 

Vriendtjes Tegen Kanker 11 

 

8 CONTACT 
 
 
Vriendtjes Tegen Kanker vzw 

IBAN BE35 0004 2068 3037 

Beekstraat 43 

3130 Betekom 

 
Giften voor het Fonds Vriendtjes Tegen Kanker kan u overmaken op de giftenrekening van KU 
Leuven op IBAN-rekeningnummer BE45 7340 1941 7789, BIC-code: KREDBEBB van de 
KU Leuven met vermelding van de gestructureerde mededeling +++400/0012/68416+++. 
Giften vanaf 40 euro per jaar komen in aanmerking voor belastingvermindering.  

 
 
evelien@vriendtjestegenkanker.be 

pieterjan@vriendtjestegenkanker.be 

 

@vriendtjes 

www.facebook.com/vriendtjestegenkanker 

www.vriendtjestegenkanker.be   

 
 

mailto:evelien@vriendtjestegenkanker.be
mailto:pieterjan@vriendtjestegenkanker.be
http://www.facebook.com/vriendtjestegenkanker
http://www.vriendtjestegenkanker.be/

