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Persbericht voor onmiddellijke verspreiding 

 

 

Kiezen om deel te nemen aan een klinische studie 
Het Jules Bordet Instituut lanceert een interactive tool om kankerpatiënten te 

begeleiden bij hun keuzes 

 

Donderdag 21/02/2019 – Moet ik deelnemen aan deze klinische studie? Vele 

patiënten worstelen met deze vraag tijdens hun kankerbehandeling. Inderdaad: 

elk jaar starten honderden klinische studies en krijgen kankerpatiënten het 

aanbod om zich met een nieuwe, veelbelovende behandeling te laten verzorgen. 

Het is echter niet altijd evident om een klinische studie te begrijpen en vervolgens 

te beslissen eraan deel te nemen of niet. Daarom lanceert het Jules Bordet 

Instituut – ter gelegenheid van het 21e jaarlijkse congres van de BSMO (Belgian 

Society of Medical Oncology) op 22 februari in Luik – een interactieve webtool om 

de patiënten te begeleiden bij hun keuze.  

 

Klinische studies testen nieuwe behandelingen die nieuwe hoop wekken. Deze 

behandelingen zijn meestal echter minder bekend dan standaardbehandelingen, zowel 

wat efficiëntie als wat ongewenste bijwerkingen aangaat. Het is daarom essentieel de 

pro’s tegen de contra's af te wegen vooraleer deel te nemen aan een klinische studie! Om 

de bijzonderheden van klinische studies uit te leggen, en om patiënten te helpen bij hun 

beslissing, heeft de Dienst Medische Oncologie van het Jules Bordet Instituut o.l.v. prof. 

Ahmad Awada een drietalige interactieve tool ontwikkeld: IREN (Informés sur la 

Recherche, ENgagés pour de meilleurs traitements - ‘geïnformeerd over onderzoek, op weg 

naar betere behandelingen). Deze online beschikbare tool bevat animaties en video’s. 

Patiënten kunnen hier alle thema’s bekijken die aan bod komen in het ITD (Informatie- 

en ToestemmingsDocument) dat de arts-onderzoeker hen overhandigt om te kunnen 

deelnemen aan de klinische studie. Dankzij de informatie en de vragen die de tool 

aanreikt, wordt het voor de eventuele deelnemer gemakkelijker om in alle sereniteit te 

beslissen. 

 

Patrick Miqueu, die in het Jules Bordet Instituut verantwoordelijk is voor 

onderzoekspromotie en patiëntenpartnerschap, legt uit: “Als referentiecentrum voor 

kankerbestrijding wil het Jules Bordet Instituut alle Belgische patiënten laten beschikken 

over deze tool. Patiënten die de nodige resources aangereikt krijgen om de voorgestelde 

studie te begrijpen, kunnen een écht partnerschap aangaan met de professionals. Op die 

manier zal de medische vooruitgang belangrijker zijn en sneller verlopen.” 
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De tool IREN werd ontwikkeld met de hulp van een twintigtal professionals en twee 

patiënten-partners van het Jules Bordet Instituut. De CTCU ('Clinical Trials Conduct Unit' 

– 'klinische testeenheid') van het Jules Bordet Instituut ontving in 2016 de Pfizer 

Oncology Award voor de realisatie van dit project. Patrick Miqueu kreeg hierbij de steun 

van de Vrienden van het Jules Bordet Instituut en een beurs van de Fondsen Damman-

Latrique en Detournay.  

 

Maak kennis met de nieuwe tool IREN op www.bordet.be/iren 
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Jules Bordet Instituut 

Ariane van de Werve        

GSM : +32 486 17 33 26       

E-mail : ariane.vandewerve@bordet.be      

www.bordet.be 

 

Over het Instituut Jules Bordet 
 
Het Instituut Jules Bordet 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 Instituut Jules Bordet 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 2018 werd het Instituut Jules Bordet voor de tweede maal 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 Instituut Jules Bordet 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 
tegemoet te kunnen komen aan de veranderende demografische omstandigheden en wetenschappelijke ontwikkelingen is de 
bouw van een nieuw Instituut Bordet gepland op de universitaire campus van de ULB in Anderlecht naast het Erasmus 
ziekenhuis. De inhuldiging ervan is voorzien in 2020.  

 
www.bordet.be 
 
 
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 
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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. 

 
 


