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Persbericht voor onmiddellijke verspreiding 

 

Een wetenschappelijk platform voor de strijd  

tegen uitzaaiingen in de hersenen 
 

Prof. Awada ontvangt de prijs voor oncologiewetenschappen 
van het Fonds Gaston Ithier 

 

Brussel, 19 januari 2018 – Het Fonds Gaston Ithier, om kankeronderzoek aan de ULB aan te 
moedigen, besliste vandaag, donderdag 18 januari 2018, om zijn prijs voor 
oncologiewetenschappen officieel toe te kennen aan prof. Ahmad Awada van het Jules Bordet 
Instituut. Het gaat meer bepaald om zijn project voor een klinisch en translationeel 
onderzoeksplatform voor de optimalisering van de diagnostische en therapeutische aanpak van 
uitzaaiingen in de hersenen. Dit is een mooie erkenning voor prof. Awada en zijn team die dit 
project in juni 2017 hebben gelanceerd. 

Waarom een dergelijk platform? 

In de voorbije jaren waren we getuige van diverse doorbraken in de systemische aanpak van kankers, 
hetgeen resulteerde in hogere overlevingskansen voor patiënten die worden getroffen door een 
uitzaaiingsaandoening. We zien derhalve ook een toename van het aantal patiënten met een 
hersenontwikkeling die meestal gepaard gaat met een verslechterde levenskwaliteit en slechte 
vooruitzichten. Dit komt vooral frequent voor bij borst- en longkankers en bij melanomen.  

De prognose verbetert weliswaar met locoregionale behandelingen zoals radiotherapie of 
excisiechirurgie, voor zover deze mogelijk zijn, maar blijft somber eenmaal de uitzaaiingen in de 
hersenen een feit zijn en evolueren. Met systemische behandelingen zoals chemotherapie wordt slechts 
zelden en dan nog tijdelijk een bevredigend antwoord in de hersenen verkregen.  

Het is daarom essentieel om vooruitgang te boeken in het inzicht in, en in de diagnostische en 
therapeutische aanpak van evoluties in de hersenen. Een verbeterde aanpak van deze pathologie eist 
innoverende en originele benaderingen, zowel op fundamenteel en translationeel preklinisch als op 
klinisch vlak. 

Het project voor een klinisch en translationeel onderzoeksplatform voor optimalisering van de 
diagnostische en therapeutische benadering van uitzaaiingen in de hersenen verenigt experts uit 
diverse disciplines (oncologen, neurochirurgen, radiotherapeuten, onderzoekers, pathologen, …) in het 
domein van de cerebrale metastasen die deze uitdaging willen aangaan vanuit dezelfde innovatieve 
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onderzoeksvisie. Dit platform wordt gecoördineerd door dr. Nuria Kotecki, medisch oncoloog uit het 
team van prof. Ahmad Awada van het Jules Bordet Instituut en executive officer van Oncodistinct. 

De doelstellingen van het platform zijn samengebald rond 3 krachtlijnen  

• Beter inzicht in de wijzigende epidemiologie van de cerebrale metastasen en in de hiermee 
verbonden risicofactoren 

• Beter inzicht in de biologie van hersentumoren met de aanleg van een specifieke tumorotheek 
• Studie en ontwikkeling van innoverende studieprotocollen met een bijzondere klemtoon op de 

primaire preventie van cerebrale metastasen en hun eventuele recidive na een eerste 
behandeling. 

 

Ontwikkeling van het platform 

Het nog zeer recente platform verenigt vandaag de experts van het Jules Bordet Instituut en van het 
Erasmusziekenhuis maar rekent op een snelle uitbreiding op nationale en internationale schaal met de 
hulp van Oncodistinct (www.oncodistinct.net), het internationale netwerk dat werd gelanceerd door 
het Jules Bordet Instituut en dat de centra voor kankeronderzoek verenigt die innoverende 
benaderingen in de behandeling van kankers wensen te promoten.  

In bijlage: foto van Pr. Ahmad Awada 

 
Perscontact 

 

Jules Bordet Instituut 

Ariane van de Werve        

Tel: +32 2 541 31 39  

GSM : +32.48617 33 26       

E-mail : ariane.vandewerve@bordet.be      

www.bordet.be  

 

Over het Jules Bordet Instituut 

Het Jules Bordet Instituut is een geïntegreerd multidisciplinair centrum en het enige autonome ziekenhuis in België dat 
volledig gewijd is aan kankerziekten.  

Al meer dan 75 jaar biedt het Jules Bordet Instituut zijn patiënten de allermodernste diagnostische en behandelingsstrategieën 
aan om actief kanker te voorkomen, op te sporen en te bestrijden. Het Instituut wil 3 missies volbrengen: verzorging, 
onderzoek en educatie. Door zijn internationale reputatie kan het Instituut beschikken over de grootste deskundigen op het 
gebied van kanker. Dank zij zijn innovatieve instelling droeg het bij tot de ontwikkeling en de ontdekking van nieuwe 
belangrijke diagnostische en behandelingstechnieken met als doel de patiënten hiervan zo snel mogelijk te laten genieten.  

In mei 2013 werd het Jules Bordet Instituut officieel erkend en gecertificeerd door de OECI (Organisation of European 
Cancer Institutes) als "Comprehensive Cancer Centre" (Geïntegreerd centrum voor de strijd tegen kanker), een 
kwaliteitslabel dat voorbehouden is aan instituten die multidisciplinaire kankerzorg bieden en die onderzoek en educatie 
hierbij integreren. Dit is een primeur voor België. 

Het Jules Bordet Instituut maakt deel uit van het Iris-netwerk van ziekenhuiscentra en van de Université Libre de Bruxelles. 
Het Instituut beschikt over 160 bedden die volledig gewijd zijn aan de kankerpathologie. Elk jaar verzorgt het meer dan 6000 
gehospitaliseerde patiënten, 81 000 raadplegingen en 15 000 behandelingen van ambulante patiënten. Om ook in de toekomst 
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tegemoet te kunnen komen aan de veranderende demografische omstandigheden en wetenschappelijke ontwikkelingen is de 
bouw van een nieuw Bordet Instituut gepland op de universitaire campus van de ULB in Anderlecht naast het Erasmus 
ziekenhuis. De inhuldiging ervan is voorzien in 2020.  

� Website van het Jules Bordet Instituut www.bordet.be 
� Om de voorstellingsbrochure van het Jules Bordet Instituut te raadplegen: 

http://www.bordet.be/fr/presentation/brochure/index.html 

� Om de voorstellingsvideo van het Jules Bordet Instituut te bekijken: 
http://www.bordet.be/fr/presentation/organigr/textes/bordet.htm 

 

 
Over de Vrienden van het Jules Bordet Instituut 

 
De Vrienden van het Jules Bordet Instituut zijn een vzw met als enig doel het ondersteunen en financieren van het onderzoek 
aan het Jules Bordet Instituut, oncologisch referentiecentrum in België en in het buitenland. 1ste privé-donateur van het 
Instituut Bordet 
"De Vrienden" hebben Bordet in de loop van de laatste 5 jaar bijna 13 miljoen euro bezorgd. 
 
De laatste jaren werd aanzienlijk vooruitgang geboekt op het vlak van oncologie. De biologische oorsprong van kanker wordt 
steeds beter begrepen. Terwijl men tien jaar geleden slechts sprak over de microscopische analyse van tumoren, heeft men 
het vandaag over genetisch profiel, sequentiebepaling... Tientallen nieuwe moleculen en nieuwe markers zagen het daglicht 
waardoor gepersonaliseerde behandelingen mogelijk werden. Deze vooruitgang is grotendeels mogelijk gemaakt door de 
uitzonderlijke technologische vooruitgang die de laatste jaren werd geboekt. Maar deze nieuwe technieken die het mogelijk 
maken het oneindig kleine te onderzoeken, kosten steeds meer geld. 
 
Sinds meer dan 40 jaar kan het Jules Bordet Instituut dankzij de hulp van de "Vrienden" zijn baanbrekend onderzoek verder 
zetten en gebruik maken van spitstechnologieën, en zo aan de patiënten de meest innoverende opsporings- en 
verzorgingstechnieken aanbieden die leven en hoop geven. 
 
"De Vrienden van het Jules Bordet Instituut " steunen, betekent deelnemen aan talrijke onderzoeksprogramma's die door hen 
worden gesteund en die allemaal hetzelfde doel hebben, het leven redden. 
 
Wilt u meer weten over de organisatie De Vrienden van het Jules Bordet Instituut, breng dan een bezoek aan de website 
www.amis-bordet.be. 

Om meer te weten te komen over “101 tables pour la vie” , raadpleeg de website www.101tables.com. 

 
 


