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Persbericht voor onmiddellijke verspreiding 

 

Professor Martine Piccart ontvangt de prestigieuze Prix 

Fondation ARC Léopold Griffuel voor translationeel en 

klinisch onderzoek 

 

6 april 2018 – De "Fondation ARC pour la recherche sur le cancer" heeft op 5 april haar 

46e prestigieuze prijs Léopold Griffuel voor translationeel en klinisch onderzoek 

uitgereikt aan Professor Martine Piccart, Onderzoeksdirecteur van het Jules Bordet 

Instituut. Dit is een mooie erkenning voor het onderzoekswerk dat zij al meer dan 20 

jaar verricht op het domein van de bestrijding van borstkanker. 

 

De Prix Fondation ARC Léopold Griffuel 

De "Fondation ARC pour la recherche sur le cancer" lanceerde in 1970 haar jaarlijkse "prix 

Fondation ARC Léopold-Griffuel". Deze award – intussen uitgegroeid tot een prestigieuze 

bekroning voor doorbraken in de oncologie – behoort tot de belangrijkste Europese prijzen op 

het domein van het kankeronderzoek. Hij wordt elk jaar uitgereikt aan een vorser met 

internationale faam die baanbrekend werk verricht in dit onderzoek.  

 

Professor Martine Piccart: een loopbaan in dienst van de strijd tegen borstkanker 

Professor Piccart is professor oncologie aan de ULB (Université Libre de Bruxelles) en 

onderzoeksdirecteur aan het Jules Bordet Instituut, het internationaal befaamde geïntegreerde 

kankercentrum in Brussel. Zij is medeoprichter (samen met prof. Aron Goldhirsch) en 

Voorzitter van de Breast International Group (BIG), het grootste netwerk ter wereld voor 

onderzoek dat mikt op versnelling en perfectionering van het gebruik van kankerbestrijdende 

behandelingen en diagnostische tools voor mannen en vrouwen die aan borstkanker lijden.  

Het collaboratieve onderzoeksmodel van de BIG – dat de wereldwijde inspanningen van vele 

academische onderzoeksgroepen bundelt – resulteert in academisch leadership voor 

gerandomiseerde klinische proeven die door de industrie worden gesponsord. Sommige van 

deze proeven hebben het mogelijk gemaakt om snel nieuwe antikankermedicatie te registreren 

met een significante impact op de mortaliteit als gevolg van borstkanker. 

Professor Piccart is de initiatiefneemster van heel wat klinische proeven die binnen de BIG 

werden gerealiseerd en die tot belangrijke vooruitgang in de behandeling van borstkanker 

hebben geleid. Zij heeft een belangrijke faciliterende rol gespeeld in de samenwerking tussen 

internationale vorsers die aangesloten zijn bij diverse coöperatieve groepen in de hele wereld. 

http://www.bordet.be/
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De samenwerkingsmodellen die bij deze proeven worden toegepast, garanderen een snelle 

deelname van een groot aantal patiënten, controle van de monsters die de universiteiten 

opslaan in hun biobanken, en respect voor de huidige kwaliteitsvereisten. 

"Deze prijs vormt een zeer mooie erkenning voor al het onderzoekswerk dat professor Piccart 

al heeft verricht in haar loopbaan. Voor ons is het een uitgelezen aanleiding om haar van 

harte te danken en te feliciteren voor haar dienstverlening aan de wetenschap, de patiënten 

en het Jules Bordet Instituut", stelt Dokter Dominique de Valeriola, Algemeen Medisch 

Directeur van het Jules Bordet Instituut. 

 

Bijgevoegd: foto van Professor Martine Piccart (Fondation ARC) 

 

 

Perscontact 

 

Jules Bordet Instituut 

Ariane van de Werve        

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 

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 

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