
CHARTER STEUN KOM OP TEGEN KANKER 
AAN BIOMEDISCHE, PSYCHOSOCIALE EN 

PREVENTIEPROJECTEN: 

Kom op tegen Kanker financiert excellente onderzoeks- en zorgprojecten met als 

doel de overlevingskansen en de fysieke en psychosociale levenskwaliteit van (ex-

) kankerpatiënten zo snel mogelijk te verbeteren. De opbrengsten die Kom op 

tegen Kanker verwerft uit legaten, donaties en de vele acties die opgezet worden 

ten voordele Kom op tegen Kanker worden aangewend voor steun aan 

wetenschappelijk biomedisch onderzoek, psychosociale onderzoeks- en 

zorgprojecten en preventieprojecten. Die projectsteun is maar mogelijk dankzij 

het vertrouwen dat erflaters, actievoerders en donateurs stellen in de strijd die 

Kom op tegen Kanker voert en de manier waarop de opbrengsten worden besteed. 

De wijze waarop de projectaanvragen beoordeeld worden, de opvolging en het 

financiële beheer van de gesteunde projecten staan dan ook garant voor een 

goede en efficiënte besteding van de middelen. Sleutelwoorden in deze werkwijze 

zijn patiëntgerichtheid, wetenschappelijke excellentie, onafhankelijke 

beoordeling, samenwerking, transparantie en communicatie.  

Beoordeling van de projecten 

Projecten die betoelaagd worden door Kom op tegen Kanker ondergaan een 

strenge selectie. De projecten worden zowel inhoudelijk als financieel 

geëvalueerd door (biomedische en psychosociale) kankerexperten, internationale 

experten én patiënten. Zij beoordelen of de doelstellingen van de projecten passen 

in de missie van Kom op tegen Kanker en tegemoet komen aan de hoge 

(internationale) standaard inzake kwaliteit van het onderzoek en/of zorg.  

De beoordelaars doen hun werk onbetaald. Zowel in de biomedische en de 

psychosociale commissie als in de respectievelijke patiëntencommissies zetelen 

experts die onafhankelijk oordelen. Om te garanderen dat het beoordelingsproces 

eerlijk, objectief en vertrouwelijk verloopt, hanteert Kom op tegen Kanker een 
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ethische code. Die gedragscode schrijft voor dat leden van de 

beoordelingscommissies en externe referenten openheid geven over hun relatie 

en belangen t.o.v. de aanvrager en zijn of haar projectvoorstel. Als er sprake is van 

belangenverstrengeling (werkgerelateerd, persoonlijk of financieel) is het niet 

mogelijk om als beoordelaar op te treden.  

We willen onderzoek financieren dat zo snel mogelijk een zo groot mogelijke 

meerwaarde oplevert voor (ex-) kankerpatiënten maar waarvoor onvoldoende 

steun is van de industrie of van de overheid. Om die meerwaarde te realiseren 

voorziet Kom op tegen Kanker financiering op projectmatige basis1. Projectmatige 

financiering gebeurt op basis van doelstellingen die door de projectaanvragers 

zelf bij indiening van het projectvoorstel zijn vastgelegd. Kom op tegen Kanker 

geeft dus geen structurele steun aan instellingen om hen te helpen de continuïteit 

van wetenschappelijk onderzoek of zorg te realiseren. Projectfinanciering is 

overigens de beste manier om de impact van de financiering te beoordelen en over 

de bestedingen te rapporteren aan donateurs en actievoerders. De oproepen, de 

voorwaarden voor indiening en de reglementen worden gepubliceerd op de 

website van Kom op tegen Kanker (https://www.komoptegenkanker.be/wat-we-

doen/onderzoek-en-zorg-financieren). 

Opvolging van de projecten 

Na de selectie op basis van de doelstellingen van het onderzoeks- of zorgproject, 

blijft Kom op tegen Kanker nauw betrokken bij de projecten. Door goed contact 

met de projectleider te onderhouden en samen te werken, wil Kom op tegen 

Kanker de voortgang van het project zo goed mogelijk opvolgen en ondersteunen. 

Kansen en knelpunten worden vroegtijdig benut dan wel aangepakt.  

Zo kunnen we er tijdens de looptijd van het project ook voor zorgen dat de 

doelstellingen behouden blijven, en de middelen worden ingezet waarvoor ze 

oorspronkelijk werden toegekend. Afwijken van de originele doelstellingen 

gedurende de looptijd van het project is enkel mogelijk na overleg. De 

1 Kom op tegen Kanker kent een specifiek financieringskanaal voor de structurele steun van zorgorganisaties, 
dit valt buiten de scope van dit charter 
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aanpassingen moeten noodzakelijk zijn, nog steeds passen binnen de missie van 

Kom op tegen Kanker en op voorhand worden goedgekeurd door onze organisatie.  

De opvolging gebeurt op basis van een rapportering door de projectleider over 

de concrete (onderzoeks)activiteiten die uitgevoerd werden met de toelage van 

Kom op tegen Kanker en dit volgens de contractueel overeengekomen regelmaat. 

De projectverantwoordelijke rapporteert de uitgevoerde activiteiten en de 

resultaten aan de hand van een template. De templates voor rapportering kunnen 

gedownload worden via http://expro.komoptegenkanker.be. Daarnaast zijn er 

contactmomenten om de voortgang en ontwikkeling te volgen en eventuele 

problemen te bespreken. De evaluatie van de tussentijdse verslagen gebeurt op 

basis van de uitgevoerde activiteiten, het bereiken van de doelstellingen die 

vooropgesteld werden in het project en de meerwaarde van het project en de 

bereikte resultaten voor de overleving en levenskwaliteit van kankerpatiënten, in 

overeenstemming met de missie van Kom op tegen Kanker.  

De opvolging van de gefinancierde projecten gebeurt door de dienst projecten 

biomedisch onderzoek en preventieprojecten enerzijds en de dienst 

psychosociale projecten anderzijds. Beide diensten zijn bij het indienen en de 

opvolging het eerste en enige aanspreekpunt. Maar de diensten kunnen ook een 

beroep doen op de commissies voor advies en eventuele vragen of problemen ter 

bespreking voorleggen aan de commissies.  

Financieel beheer van de projecten 

Bij de goedkeuring van het project wordt ook een budget goedgekeurd van de 

kosten die noodzakelijk zijn om de doelstellingen die vooropgesteld zijn te 

behalen. Kom op tegen Kanker verwacht dat de toegekende budgetten door de 

projectleider als een goede huisvader en transparant worden beheerd, zodat 

duidelijk is dat de gemaakte kosten in lijn zijn met de uitgevoerde 

(onderzoeks)activiteiten.  

Het spreekt vanzelf dat de toegekende middelen enkel gebruikt kunnen worden 

voor de realisatie van het project zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van 

Pagina 3 van 5

http://expro.komoptegenkanker.be/


Kom op tegen Kanker. Afwijkingen van het originele financiële plan zijn daarom 

enkel mogelijk na overleg en na voorafgaande goedkeuring door Kom op tegen 

Kanker. De evaluatie van het financieel verslag van de projecten gebeurt door de 

dienst projecten biomedisch onderzoek en preventieprojecten enerzijds en de 

dienst psychosociale projecten anderzijds. 

De patiënt: volwaardige partner in onderzoek en 

zorg 

Kom op tegen Kanker stelt in zijn steun aan externe projecten het belang van de 

kankerpatiënt voorop. Patiëntgerichtheid en patiëntenparticipatie zijn van cruciaal 

belang. Patiënten beslissen samen met experts in het kankeronderzoek en de 

kankerzorg welke projecten financiering krijgen. Kom op tegen Kanker verwacht 

dat onderzoekers ook acties ondernemen om patiënten op gepaste wijze en zo veel 

mogelijk te betrekken bij hun onderzoek of project. Voor onze visie over 

patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek zie 

https://www.komoptegenkanker.be/wat-we-doen/onderzoek-en-zorg-

financieren/patientenparticipatie.  

Verspreiding van de projectresultaten 

Na het afronden van het onderzoeks- of zorgproject worden de resultaten 

verspreid via de meest geëigende kanalen. Voor onderzoek zijn dit doorgaans 

wetenschappelijke publicaties. Die publicaties zijn belangrijk voor verspreiding 

van de resultaten in de wetenschappelijke wereld en de zorgsector maar vormen 

geen doel op zich. Kom op tegen Kanker deelt de projectresultaten ook graag met 

zijn actievoerders en donateurs, om te laten zien wat er met hun opbrengsten en 

giften wordt bereikt. Daarom verwachten we dat projectverantwoordelijken ook 

communiceren over hun onderzoeks- of zorgproject naar het brede publiek en 

daarbij telkens melding maken van de steun van Kom op tegen Kanker.  

Kom op tegen Kanker is afhankelijk van fondsenwervingsacties, giften en legaten. 

Dankzij onze donateurs en actievoerders kunnen wij onderzoek en zorgprojecten 
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financieren. Kom op tegen Kanker is een geliefd merk en een bekende naam. 

Communicatie over de projectresultaten die dankzij de steun van Kom op tegen 

Kanker worden geboekt, draagt bij tot de geloofwaardigheid van dat merk omdat 

de mensen die het geld hebben ingezameld meteen ook de resultaten zien van hun 

inspanningen.  
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