HET NIEUWE
JULES BORDET INSTITUUT
Referentiecentrum in de strijd tegen kanker

Eind
november 2021
opent New Bordet
de deuren op de
ULB-campus in
Anderlecht

Na meer dan 80 jaar activiteit bij de Hallepoort in Brussel-City
verhuist het Jules Bordet Instituut naar een splinternieuw
gebouw om zijn hoofdrol in de strijd tegen kanker te kunnen
blijven spelen. De wereld is intussen immers grondig
veranderd, niet alleen wat patiënten en hun behoeften betreft,
maar ook wat de eisen van de oncologie aangaat. Het aantal
kankerpatiënten groeit, de voortdurend performantere
technologieën vragen steeds meer ruimte en bovendien is het
méér dan nuttig de banden met andere onderzoeksteams van
de ULB (Université Libre de Bruxelles) te versterken. Een en
ander heeft de Stad Brussel ertoe aangezet dit enorme project
te steunen.
Het Jules Bordet Instituut zal dankzij deze verhuizing zijn
positionering als referentiecentrum voor de strijd tegen kanker
nog versterken! Dit geïntegreerd kankercentrum naar het
voorbeeld van andere grote kankercentra in Europa is uniek
voor België en een enorme troef voor het Brussels Gewest!
Het nieuwe Jules Bordet Instituut is volledig gewijd aan de
best mogelijke behandeling, onderzoek en opleiding, maar
focust ook op het welzijn van de patiënt. Eind november
2021 is het zover: dan opent New Bordet zijn deuren op de
ULB-campus in Anderlecht.

80.000 m2

specifiek voor kankerbestrijding

10.000 m2

specifiek voor onderzoek

250

ziekenhuisbedden
waarvan 172 in eenpersoonskamers

43

bedden in dagkliniek
waarvan 31 in eenpersoonskamers

8 operatieruimtes
6 lineaire accelerators

(waarvan één met geïntegreerde
MRI, en een andere voor peroperatieve radiotherapie)

De centrale schakel van een
uniek kankercentrum in België

“

Het nieuwe
gebouw en deze
nieuwe ligging vormen
een onuitgegeven
accelerator voor de
ontwikkeling van het
Jules Bordet Instituut en,
ruimer, voor de diagnose
en de behandeling van
kankerpathologieën in
België"
Francis de Drée,
Algemeen Directeur

Het Jules Bordet Instituut – een universitair
ziekenhuis dat volledig focust op de strijd
tegen kanker – verhuist naar een nagelnieuw
gebouw op de campus in Anderlecht, vlak bij het
Erasmusziekenhuis en de Faculteit Geneeskunde
van de ULB. Het Instituut ruilt zijn huidige
35.000 m² voor een oppervlakte van 80.000 m²
op maat van zijn missies inzake zorg, onderzoek
en onderwijs op het domein van de oncologie.
Met deze verhuizing verhoogt het Jules Bordet
Instituut zijn opnamecapaciteit én zijn oppervlakte
voor spitstechnologie en onderzoekslaboratoria
met meer dan 50%. Als referentiecentrum
wordt het nu de centrale schakel van een uniek
kankercentrum in België dat expertise en
innoverende infrastructuur zal concentreren,
professionals zal opleiden, en de medische
vooruitgang en het onderzoek in de strijd tegen
kanker zal stimuleren, structureren, coördineren
en optimaliseren. Centraal in deze omgeving met
een enorm aanbod aan essentiële actoren zoals
de faculteit geneeskunde van de Université Libre

de Bruxelles, het Erasmusziekenhuis, de Faculté
des Sciences de la motricité, de Haute Ecole Ilya
Prigogine (verpleegsters, fysiotherapeuten,…)
en de Ecole de Santé Publique, allemaal op de
campus van Anderlecht, zal het Jules Bordet
Instituut beschikken over alle nodige troeven om
zijn missies als expertisecentrum voor kanker
waar te maken, en dit zowel nationaal – door de
samenwerking tussen ziekenhuizen te stimuleren
– als Europees en internationaal, waar het Instituut
zijn positionering verder wil versterken.

• Op de campus van Anderlecht
• Directe nabijheid van
Erasmusziekenhuis, Faculteit
Geneeskunde van de ULB en scholen
met specifieke zorgopleidingen
• Europese en internationale
positionering

Centraal in het ziekenhuisverblijf: comfort
en welzijn van de patiënt én zijn naasten
Het nieuwe Jules Bordet Instituut telt 250
bedden voor klassiek ziekenhuisverblijf
(waarvan 172 in eenpersoonskamers) en
43 plaatsen voor dagkliniek (waarvan 31
in eenpersoonskamers, met het oog op
behandelingen in alle rust en vertrouwelijkheid).
Het ontwerp van het nieuwe Jules Bordet
Instituut is resoluut uitgegaan van de behoeften
van patiënten die door kanker getroffen zijn.
Een andere prioriteit zijn de zorgtrajecten,
uitgewerkt met het oog op hun bestemming.
Het gebouw telt naast de afdelingen voor
hematologie, medische oncologie en chirurgie
meerdere specifieke hospitalisatie-eenheden
die werden bestudeerd voor bejaarde
patiënten, voor patiënten die ondersteunende
of palliatieve verzorging vragen, een
beschermde eenheid voor transplantatie van
bloedvormende cellen, een afdeling intensive
care met specialisatie in oncologische
complicaties, een stralingsbeschermde eenheid
voor de toediening van radio-isotopische
medicaties en een specifieke hospitalisatieeenheid voor de bestudering van nieuwe,
innoverende oncologische behandelingen.
Deze eenheden drijven op de expertise van

verzorgingsteams die zich in de dichtst
mogelijke nabijheid van de patiënt bewegen.
Naast specialisatie in oncologie omvatten
ze alle nodige begeleidingsverzorging. De
schikking van de kamers en de compacte
configuratie van het gebouw werden grondig
uitgekiend om het comfort en het welzijn
van de patiënt te maximaliseren, en tegelijk
de afgelegde afstanden, de stress en de
vermoeidheid die nu eenmaal niet uit te sluiten
zijn bij een opname en behandeling in ons
Instituut, tot het uiterste te beperken. Elke
kamer beschikt over een uitzicht naar buiten of
op een patio en is uitgerust met een douchecel,
bergruimte en alle moderne hotelcomfort:
wifi, verluchting, audiovisueel materiaal, …
Het comfort van de naasten en begeleiders
werd niet vergeten: er zijn salons met uitzicht
op het groene landschap en er werden
ontspanningsruimtes ingericht om het wachten
aangenamer te maken. Op woensdagnamiddag
is er een ruimte beschikbaar voor de kinderen
van gehospitaliseerde patiënten, terwijl de
patiënten alle nuttige informatie over hun
ziekte en hun behandelingen kunnen vergaren
in een centrum voor gezondheidseducatie.

• 250 bedden (waarvan 172
eenpersoonskamers) voor
ziekenhuisopname
• 43 plaatsen (waarvan 31
eenpersoonskamers) voor het
dagziekenhuis
• Salons en ontspanningsruimtes voor de naasten en
begeleiders van de patiënten

“

Bij de conceptie van het nieuwe
gebouw werd continu nagedacht
om de patiënten en hun naasten niet
alleen kwaliteitsverzorging door
gespecialiseerde teams te schenken,
maar ook alle broodnodige welzijn,
comfortabele ruimtes die rustgevend
en helder verlicht zijn, met respect
voor hun intimiteit en hun behoeften"
Dokter Dominique de Valeriola,
Algemeen Medisch Directeur

Een gebouw op maat van state-of-the-art
geneeskunde en technologie van vandaag én morgen
• 6 lineaire accelerators
waarvan één met
geïntegreerde NMR en
één voor per-operatieve
radiotherapie

Image courtesy of Elekta

• 2 diagnostische MRI's
/ 2 CT-scanners / 3
mammografen / 1
stereotactietafel / 2 PETCT's en 2 SPECT-CT's met
een radiofarmacie (volgens
GMP-normen)

De technologieën voor diagnosticering en
behandeling van kanker evolueren razendsnel,
zodat wij voor elke patiënt een steeds meer
gepersonaliseerde, precieze en performante
aanpak van de kankerpathologie kunnen
garanderen. Het nieuwe gebouw van het Jules
Bordet Instituut werd ontworpen om deze
spitstechnologie van vandaag en morgen te
verwelkomen. Het hele niveau -1 (compleet
beschermd tegen stralingen) is specifiek
bestemd voor medisch-technische handelingen.
U vindt er de dienst Radiotherapie die sinds
kort - dankzij de steun van de ‘Vrienden van
het Bordet Instituut’ - beschikt over een MRILINAC, een revolutionair toestel — een primeur
voor België — dat uiterst precieze beeldvorming
met magnetische resonantie (MRI, 1.5 Tesla)
combineert met responsieve irradiatie van
tumoren via lineaire acceleratie (LINAC). Het
specifieke hiervan is dat het irradiatieveld
tijdens de behandeling kan worden aangepast
aan het krimpende tumorvolume om zoveel
mogelijk neveneffecten te vermijden. Qua
spitstechnologie zijn er voorts 3 andere nieuwe
én 1 opgewaardeerde lineaire versnellers,
de Gamma Knife (die in het Erasmus staat),
de Mobetron (systeem voor radiotherapie
tijdens de chirurgische ingreep) en een
brachytherapieapparaat. In de onmiddellijke

nabijheid van de Radiotherapie beschikt
ook de diagnostische en therapeutische
activiteit van de dienst Radiologie over
geavanceerde technologie met toestellen van
de nieuwste generatie (CT scanners, MRI's,
mammogrammen, echografie scanners), kortom
de volledige beeldvormingswaaier die nodig is
voor diagnose en follow-up van kankerlaesies.
Dit medisch-technische platform omvat
straks ook de dienst Nucleaire Geneeskunde
(uitgerust met 2 SPECT-CT’s en 2 PET-CT’s
waarvan één exclusief voor klinisch onderzoek).
De dienst omvat voorts een radiofarmacie
(volgens de GMP-kwaliteitsnormen) voor de
productie van radiotracers voor diagnostisch
en therapeutisch gebruik (moleculaire
beeldvorming, resp. tracers gemerkt met
radionucliden die ioniserende en oncolytische
partikels uitzenden).
De vestiging van al deze diensten op eenzelfde
platform, dicht bij elkaar, beoogt een perfecte
onderlinge integratie van al deze verschillende
diagnostische en therapeutische modaliteiten
dankzij nauwe samenwerking tussen de
diensten en de mogelijkheid om de patiënt van
het ene naar het andere toestel over te brengen,
conform de steeds meer gepersonaliseerde
aanpak van de geneeskunde.

10.000 m2 bestemd voor
kankeronderzoek
De 4e verdieping van het nieuwe Jules
Bordet Instituut is volledig bestemd voor
translationeel kankeronderzoek. Het is de
bedoeling de kankerpathologie beter te
begrijpen om ze beter te behandelen, meer
bepaald door een actieve bestudering van
de werking en interactie van kankercellen
en van de tumorale micro-omgeving. Het
platform
voor
onderzoekslaboratoria
zal ook beschikken over state-of-the-art
uitrusting
voor
weefselbeeldvorming,
celbiologie, microdissectie en tumorale
genoomsequencing.
Deze
staan
ter
beschikking van alle onderzoekers. Aan
de zijde van het klinisch onderzoek komen
er nieuwe entiteiten en een versterking
van de teams met het oog op verbetering
en personalisering van de therapeutische
schema’s, maar ook voor de ontwikkeling
van nieuwe kankermedicaties die steeds
doeltreffender worden tegen de tumoren.
De schikking van de onderzoeksplatformen
in het nieuwe Jules Bordet Instituut, in de
onmiddellijke nabijheid van de verdiepingen
en entiteiten voor hospitalisatie, maakt het
mogelijk de onderzoekers te integreren

in het hart van de medische praktijk en
tot bij de patiënt zelf. Deze configuratie
bevordert de multidisciplinariteit en het
overleg tussen onderzoekers en artsen, om
de patiënten altijd de meest innoverende en
gepersonaliseerde antitumorbehandelingen
te kunnen aanbieden.
“Stel je aan de ene kant artsen voor, die bij
het bed van hun patiënt(e) knokken om de
kanker te doen wijken, en aan de andere
kant van de muur de onderzoekers in de
laboratoria die de kanker van alle kanten
bestuderen: translationeel onderzoek is
de ‘brug’ waarmee ze elkaar ontmoeten,
hun vaststellingen delen en hypotheses
bepalen die aan de ene of de andere kant
getest moeten worden. In het nieuwe
Jules Bordet Instituut is deze brug geen
wankel houten vlondertje maar een enorm
ontmoetingsplatform dat de ‘katalysator’
moet worden voor belangrijke ontdekkingen
in het belang van onze patiënten.”
Prof. Martine Piccart,
Wetenschappelijk Directeur

• 10.000 m² bestemd
voor translationeel
kankeronderzoek
• Elk jaar 100 à 120
goedgekeurde
onderzoeksprojecten
• Elk jaar ongeveer 800 nieuwe
patiënten opgenomen in
prospectieve studies
• State-of-the-art uitrusting
voor weefselbeeldvorming,
microdissectie en genomische
sequencing.

• Tijdelijke onderneming
Brunet-Saunier –
Archi 2000 – TPF
• 9 verdiepingen en 6
lichtschachten
• Budget van 326 miljoen
euro
• 72 miljoen aan
investeringen in
medische uitrustingen
en toestellen

Een moderne architectuur met
humane visie

De Vrienden van het
Bordet Instituut

Het nieuwe Jules Bordet Instituut is bij een eerste contact eenvoudig toegankelijk;
zijn organisatie is zeer leesbaar. Het gebouw is een parallellepipedum,
opgebouwd rond een centrale as van waaruit alle verticale verkeer plaatsvindt,
onderbroken door zes patio’s die het natuurlijke daglicht tot diep in het gebouw
binnenbrengen. Deze ogenschijnlijke eenvoud wordt vertaald in een performant
model dat de patiëntenzorgtrajecten optimaliseert, het aantal stappen van
personeelsleden en patiënten onder controle houdt en bevorderlijk is voor
constante interactie van de professionals binnen een structuur die werd bedacht
met het oog op pluridisciplinaire zorg en integratie van onderzoek tot bij het
bed van de patiënt. De Brussels-Parijse tijdelijke vereniging Brunet Saunier
– Archi 2000 – TPF is erin geslaagd de visie van het Jules Bordet Instituut
te begrijpen en te vertalen in een helder architecturaal concept, en aldus
een gebouw te realiseren in dienst van de geïntegreerde multidisciplinaire
benadering die kenmerkend is voor het Instituut. Het nieuwe gebouw staat voor
hightech, maar onderscheidt zich evenzeer met een rustige, serene sfeer. Er ging
bijzondere aandacht naar de materiaalkeuze: hout is nagenoeg overal aanwezig,
met een kleurenpalet waarin natuurlijke tinten de boventoon voeren, of met
vrije en heldere perspectieven. Hierdoor blijft het gebouw van 80.000 m² over
9 verdiepingen evenzeer op mensenmaat, rustgevend voor de patiënten, hun
naasten en het personeel.

Menselijkheid

www.vrienden-bordet.be

Multidisciplinair

Hoop

Het Jules Bordet Instituut, geïntegreerd referentiecentrum in de strijd tegen
kanker, verwelkomt u vanaf november 2021 op de ULB-site in Anderlecht!
Mijlenmeersstraat 90
in 1070 Anderlecht

Metro 5
Erasmus

Bus MIVB 74
Bus De Lijn
141 / 142 / 620

uitrit ring ‘Urgenties
Erasmus’– beveiligde
parking beschikbaar

beveiligde
parking
beschikbaar

www.bordet.be
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Uitmuntendheid

De vereniging "De Vrienden
van het Bordet Instituut"
subsidieert al meer dan 50 jaar
het kankeronderzoek in het
Jules Bordet Instituut. Dankzij
de royale giften van de donateurs kunnen elk
jaar opnieuw meerdere projecten gestart en
innoverende uitrustingen aangekocht worden.
Een en ander leidt tot concrete voordelen voor de
zieken, en dit zowel op het vlak van opsporing en
diagnose, als wat de verzorging en de behandeling
aangaat. Ook in het kader van het nieuwe
Instituut blijft de ondersteuningsmissie cruciaal.
Er staan ons immers onverminderd een massa
technologische en innovatieve uitdagingen te
wachten in de strijd tegen kanker.

