
Doel 
De Vlaamse Liga tegen Kanker heeft als rechten gedreven organisatie  in haar werking rond 
kwetsbare doelgroepen ook jongeren met kanker (17-30 jaar) als specifieke doelgroep  opgenomen. 
Jongeren met kanker voelen zich vaak geïsoleerd in het ziekenhuis, zitten met veel vragen en hun 
eigen netwerk van vrienden dunt vaak snel uit… Jongeren zitten in een leeftijdsfase waarin ze 
worden verondersteld om los te komen van hun ouders en een eigen leven uit te bouwen. Wanneer 
een jongere kanker krijgt, komt hij/zij terug in een afhankelijkheidspositie terecht. Tegelijkertijd 
worden zij door wat ze mee maken ook sneller volwassen. Een aantal jongeren heeft nood aan 
contact met lotgenoten die weten wat ze doormaken, die hen begrijpen zonder woorden. Om dit 
mogelijk te maken organiseert de VLK een aantal activiteiten voor jongeren. 
Activiteiten 
Ieder jaar in oktober is er een vakantieweek aan zee, i.s.m. de Rotary Club Oostende. 
Lotgenotencontact, ontspanning en genieten staan hier centraal. Daarnaast worden er 5 
ontmoetingszaterdagen per jaar georganiseerd die  gericht zijn  op ontspanning of op het samen stil 
staan bij wat het betekent om kanker te hebben als jongere. Voor de meest kwetsbare jongeren is er 
het buddytraject. VLK leidt vrijwilligers op tot buddy van een jongere. Dit traject duurt 1 jaar. Een 
buddy is een vertrouwensfiguur voor de jongere. Deze kan wat afleiding bieden, helpen om alles op 
een rijtje te zetten, een diepgaand gesprek voeren...alles op tempo en maat van de jongere zelf. 
Resultaten 
Jongeren ervaren dit lotgenotencontact als een meerwaarde. Hechte vriendschappen worden hier 
gesmeed, men steunt elkaar door dik en dun. De keerzijde is echter dat zij ook vrienden verliezen die 
de strijd tegen kanker niet overwinnen. Dit is heel confronterend.  
Er liggen nog veel uitdagingen in het werk met deze jongeren. We zien dat jongeren als gevolg van de 
ingrijpende behandelingen vaak hun leven niet meer op de rails krijgen. We willen blijven aansluiten 
bij hun noden en hen nog meer betrekken naar de toekomst toe . Bijkomende uitdagingen voor de 
toekomst is het tegemoetkomen aan de vraag naar lotgenotencontact voor de ouders van de 
jongeren en voor hun brussen en partners. 
  
 


