FAPA zal weldra een
nieuwe medewerker
aanwerven
FAPA is bezig met de rekrutering van een
vierde medewerker om FAPA ‘s verschillende
doelstellingen te bereiken. FAPA zal dus in het
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begin van het jaar 2016 waarschijnlijk een vergrote ploeg hebben.

Beste,
Weeral een jaar voorbij, meer dan tijd dus om

Interessante info’s op de
website van de Stichting
tegen Kanker

nog eens iets van ons te laten horen…

Voor meer inlichtingen:
FAPA – Familial Adenomatous Polyposis Association

In deze editie zullen jullie onder andere

de

referenties vinden van de artikelen over het

Lynch syndroom die in De Standaard en La Libre
Belgique gepubliceerd werden.

Zoals jullie het misschien al weten, zijn de aan

Leuvensesteenweg 479

de bijkomende verzekeringen gerelateerde

1030 Brussel

Zeker niet aarzelen om met ons contact te nemen

voordelen niet dezelfde bij alle mutualiteiten.

Tél: 02/743.45.94 - Fax: 02/734.92.50

indien jullie vragen, opmerkingen of suggesties

De Stichting tegen Kanker heeft een lijst op-

Mail: info@belgianfapa.be

gesteld van alle voordelen van de verschil-

URL: www.belgianfapa.be

lende mutualiteiten door middel van zijn

hebben.
Wij wensen jullie alvast fijne eindejaarsfeesten en
het allerbeste voor 2016!,

bijkomende verzekeringen.

Anne Delespesse
http://www.kanker.be/pati-ntenhulp/financi-le-aspecten/kosten/
officieel-financi-le-steun/het-ziekenfonds

Myriam Renson
Met dank aan de Stichting tegen
Kanker voor haar financiële en logistieke steun.

Jean-François Asueta

De Stichting praat over de
FAPA...
Volgens een studie gepubliceerd in de British Medical
Journal is België « een goeie student in de vermindering van de colorectaal gerelateerde sterfte »
Een artikel, gepubliceerd op de website van de Stichting tegen Kanker op 22 oktober 2015, maakt hier
melding van en wijt deze verbetering o.a. aan een
betere opvolging van de erfelijke vormen van dikkedarmkanker, onder meer door de werking van de
FAPA die financieel gesteund wordt door de Stichting.
Zoals u wellicht weet, is de werking van de FAPA
vooral gebaseerd op het geven van informatie en op
het traceren van risicopersonen maar legt ze ook de
nadruk op de familiale screening.

… De Standaard en La Libre
Belgique ook!
In de maand juni van dit jaar werd de FAPA door de
geschreven pers aangesproken voor een artikel over
Lynchsyndroom. De voorzitter van onze vereniging,
Professor Eric Van Cutsem, heeft een korte uiteenzetting gegeven over Lynchsyndroom in de bijlage
« Mijn Chronische Ziekte » (De Standaard, juni 2015)
maar ook in het Franstalige dagblad « La Libre Belgique » (30 juni 2015).

Goede evolutie van de registers
Het FAP-register telt momenteel 397 personnes (uit 179
verschillende families) die hun akkoord gegeven hebben
voor opname van hun medische gegevens in het register.
Hiermee helpen deze personen dus de FAPA haar wetenschappelijk doel te realiseren.
Wat het Lynchsyndroom-register betreft, nog niet zo lang
geleden opgestart, zijn er op dit ogenblik 87 personen geregistreerd (35 families) Wij doen hierbij een beroep op
iedereen om de aangetaste familieden te informeren over
het bestaan van de FAPA en om hen te motiveren zich bij
het register aan te sluiten.

Rekanto

Help ons het register in orde te
houden!
Uw actieve deelname maakt het registratiewerk van de
FAPA een stuk gemakkelijker. Het zou dus fijn zijn als u
ons op de hoogte zou willen houden (per mail, telefoon of post) van elke administratieve wijziging (adres,
telefoon enz...). U kan ook het resultatenformulier, in
bijlage, (ook terug te vinden in de rubriek
« Documenten » op de website van de FAPA) aan uw
behandelende arts geven (gastro-enteroloog, chirurg…) met de vraag hierop de resultaten van het
uitgevoerde onderzoek in te vullen en ons terug te bezorgen. Alvast bedankt!

Levensloop

Bewegen om je beter te voelen

Dit programma, ontworpen door en onder supervisie van
specialisten in oncologie en sportieve geneeskunde,
wordt voorgesteld door de Stichting tegen Kanker. Oorspronkelijk was dit initiatief bedoeld voor personen met
en na kanker maar de FAPA kan u, in samenwerking met
de Stichting tegen Kanker, ook de mogelijkheid bieden er
aan deel te nemen.
Verschillende sportactiviteiten (omnisport, aquagym, taichi of yoga) worden georganiseerd door heel het land en
bieden een programma, aangepast aan ieders mogelijkheden.
Meer info: www.rekanto.be
Indien interesse, gelieve eerst de FAPA te contacteren
zodat wij u de modaliteiten kunnen uitleggen en de nodige stappen kunnen ondernemen.

Levensloop,een initiatief van de Stichting tegen Kanker
is een feestelijk evenement voor jong en oud. Het is
een solidariteitsactie met de bedoeling fondsen te werven voor de steun aan de strijd tegen kanker. Bedoeling
is in ploeg, door aflossing, 24 uur non-stop te lopen of
te stappen.
In 2016 worden er weer verschillende « Levensloop »evenementen georganiseerd. De eerste vinden plaats
te:


Leuven, op 23 en 24 april



Hasselt, op 21 en 22 mei



Koksijde-Oostduinkereke, op 28 en 29 mei



Maaseik, op 4 en 5 juni

Als u hier, op een of andere manier,wenst aan deel te
nemen, vindt u meer info op volgende site:

http://www.levensloop.be

