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Save the date 

 

 

Ziek en veerkrachtig 

na longkanker 
 

Symposium ter gelegenheid van de 10
e
 verjaardag van  

VAINCRE, het ondersteuningscomité voor patiënten van de 

ELCWP 
 

Zaterdag 18 november 2017 van 14u -16u30 
Tagnon-auditorium - Jules Bordet Instituut - Waterloolaan 121 - 1000 Brussel 

 

 

Ter gelegenheid van de 10e verjaardag van patiëntenvereniging "Vaincre" organiseert het Jules 
Bordet Instituut een uitzonderlijk symposium op 18 november a.s. Tijdens dit symposium wordt een 
volledig nieuw concept specifiek belicht in het kader van longkanker: veerkracht integreren in het 
genezingsproces van patiënten die door deze ernstige ziekte getroffen worden. 

De grote groep kankerpatiënten staat voor een aanzienlijke fysieke en psychologische beproeving. 
Genezen en overleven vereist innerlijke veerkracht tegenover deze ziekte. Tot nog toe werd 
veerkracht specifiek in de context van longkanker echter niet wetenschappelijk onderzocht. 
Patiënten die lid zijn van het comité "Vaincre" en deze kanker overwonnen hebben, komen getuigen 
over het belang van psychologische veerkracht voor alle aspecten die deel uitmaken van genezing 
van deze uiterst verontrustende kanker. 

Het Jules Bordet Instituut nodigt u uit om dit nieuwe concept te komen ontdekken op 18 

november a.s.  

Als u graag wilt deelnemen en/of een van de sprekers of getuigende patiënten wilt ontmoeten 

voor een interview, gelieve dan contact op te nemen met Ariane van de Werve 

(ariane.vandewerve@bordet.be) zodat we alles optimaal kunnen organiseren. 
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Programma 

 

 

 

14u: Inleiding 

Prof. Arsène BURNY & Prof. Jean-Paul SCULIER 
 

14u20: Ervaringen (Patiëntencomité "Vaincre") 
Met getuigenissen van: 
Pierre BLANCHARD, 
Simon GRONOWSKI, 
Raphaël LECROART, 
DOMINIQUE PELTGEN, 
André STOOP, 
In samenwerking met Ariane FAUCONNIER 
 

15u – Veerkracht bezitten en opbouwen; het standpunt van specialisten: 
15u: Prof. Bernard RIMÉ, psycholoog 

15u20: Dr. Pierre FOSSION, psychiater 

15u40: Prof. Françoise MEUNIER, oncoloog 

 

16u: Debat met het publiek 

Onder leiding van Prof. Darius RAZAVI 
 

Na het debat krijgt u een drankje aangeboden 
 

Bijlage: flyer voor het evenement «"Ziek en veerkrachtig na longkanker" 

 

 

 

 

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  
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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, 75 000 raadplegingen en 12 000 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 Bordet Instituut gepland op de universitaire campus van de ULB in Anderlecht naast het Erasmus 
ziekenhuis. De inhuldiging ervan is voorzien in 2018.  

 

� 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 

 

 


