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Persbericht voor onmiddellijke verspreiding 

 

VUB-ULB netwerk voor moleculaire testen met Next Generation 

Sequencing voor kankerpatiënten van start 
 

15 ziekenhuizen bundelen expertise voor moleculaire analyse bij kanker in 

VUB-ULB-NGS-netwerk 

 

Brussel, 21 juni 2019 – Vanaf 1 juli 2019 gaat het Brussels netwerk voor Next Generation 

Sequencing (NGS) van start als onderdeel van de pilootstudie van de federale overheid om het 

gebruik van moleculaire analyses bij kankerpatiënten verder uit te bouwen en de expertise 

ervan te bundelen in gespecialiseerde centra. Binnen dit het VUB-ULB NGS-netwerk werken 15 

ziekenhuizen samen aan een innovatieve aanpak in de moleculaire diagnostiek die voor 

patiënten bepalend kan zijn. Die moleculaire testen zijn namelijk van belang om patiënten op 

een meer gepersonaliseerde manier te behandelen, om in te schatten of behandelingen zullen 

werken of niet en om nieuwe behandelingen te ontwikkelen. 

Belangrijke stap voorwaarts in gepersonaliseerde geneeskunde 

“De kennis over moleculaire afwijkingen bij bepaalde vormen van kanker is van belang voor een 

correcte diagnose en om in te schatten of een behandeling zal aanslaan of niet. Van alle mutaties in 

kankergenen is 85% zeldzaam tot zeer zeldzaam, maar kan bepalend zijn voor het succes van een 

behandeling. Om de patiënt een doelgerichte therapie te kunnen aanbieden moeten we moleculaire 

afwijkingen, zoals mutaties in het DNA van tumorcellen, zo gedetailleerd mogelijk in kaart kunnen 

brengen. De techniek die we daarvoor binnen ons NGS-netwerk gebruiken laat dit toe. Dit is een 

belangrijke stap voorwaarts in de gepersonaliseerde geneeskunde voor kankerpatiënten,” verklaren 

prof. Bart Neyns en prof. Jacques De Grève, kankerexperten in het UZ Brussel. Prof. Jean-Luc Van 

Laethem (oncoloog in Hôpital Erasme), prof. Thierry Velu (oncoloog in CHIREC), prof. Anne Leleux 

(oncoloog in CHU Tivoli) en prof. Stéphane Holbrechts (oncoloog in CHU Ambroise Paré) sluiten 

zich daarbij aan. 

“Door de expertise van pathologen, genetici en oncologen nauwer samen te brengen kent de oncologie 

een belangrijk keerpunt die een meer accurate diagnose en gepersonaliseerde therapie mogelijk 

maakt," onderstrepen prof. Isabelle Salmon en Nicky D'Haene van de Afdeling Pathologische 

Anatomie van Hôpital Erasme. 

"We hebben in ons netwerk gekozen om een breed scala aan genen te ontwikkelen die moleculaire 

veranderingen bestrijken waardoor patiënten routinematig toegang hebben tot gerichte therapieën. 

http://www.bordet.be/
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Daarnaast geven ze patiënten ook toegang tot klinische proeven om innovatieve behandelingen te 

testen. De gegevensuitwisseling in het kader van deze pilootstudie is ook daarom een belangrijke stap 

voorwaarts," licht dr. Philippe Aftimos van het Institut Jules Bordet toe. 

Intensieve samenwerking en kennisoverdracht voor een betere zorg voor de patiënt 

Prof. Frederik Hes, diensthoofd Centrum voor Medische Genetica in het UZ Brussel: “Bij bepaalde 

kankerpatiënten wordt mits hun toestemming, naast de tumor analyse, ook een analyse gedaan van hun 

erfelijk materiaal om ook hiermee doelwitten voor behandelingen te vinden. Door gebruik te maken 

van de Next Generation Sequencing-techniek kunnen veel meer stukjes DNA onderzocht worden op 

eventuele afwijkingen. Het is soms zoeken naar een speld in een hooiberg, maar als we die vinden, dan 

kan dit voor bepaalde patiënten wel levensbepalend zijn. Deze afwijkingen zijn vaak zeldzaam en om 

deze goed te kunnen begrijpen is samenwerking en het delen van genetische data van belang." 

De 15 ziekenhuizen (UZ Brussel, ASZ Aalst, AZ Oudenaarde, AZ Sint-Maria Halle, Institut Jules 

Bordet, CHU Saint-Pierre, CHU Brugmann, Hopital Universitaire des enfants Reine Fabiola, Les 

Hôpitaux IRIS Sud, CUB Hôpital Erasme, CHIREC, CHU Tivoli, EpiCura, CHU Ambroise Paré, 

Clinique Reine Astrid) die deel uitmaken van het VUB-ULB-NGS-netwerk kunnen voortaan hun 

patiënten die meer uitgebreide moleculaire analyse, die vanaf 1 juli 2019 ook wordt terugbetaald, 

aanbieden. Alle NGS-analyses van de netwerk-partners worden geconcentreerd in de labo’s die over 

de NGS-infrastructuur beschikken en die voldoen aan de kwaliteitsvereisten die daarvoor zijn 

opgelegd (in het UZ Brussel, Hôpital Erasme, Institut Jules Bordet en het Universitair Laboratorium 

Brussel die de samenwerking coördineren).  

“De ziekenhuizen binnen dit netwerk werken ook intensief samen voor verder onderzoek en 

ontwikkeling door kennis te vergaren en te delen om te blijven werken aan nieuwe behandelingen voor 

patiënten die vandaag met de bestaande behandelingen niet voldoende geholpen kunnen worden”, 

verduidelijkt prof. Sonia Van Dooren, huidige coördinator van het VUB-ULB NGS-netwerk en 

coördinator van het VUB-ULB genomisch platform BRIGHTcore. 

 

"Het gebruik van NGS in bloed- of beenmergkankers (hemato-oncologie) is niet beperkt tot het 

opsporen van genomische mutaties die toegang geven tot gerichte therapieën. NGS-analyse kan ook 

een specifiek genetisch profiel verschaffen dat als een diagnostisch hulpmiddel kan dienen. Het is 

daarom een aanvulling op conventionele hematologische onderzoeken en zal in sommige gevallen 

helpen bij het verfijnen van de diagnose en behandeling van de ziekte," licht prof. Pierre Heimann van 

het LZUB-ULB Moleculair Laboratorium voor Hematologie en Oncologie nog toe. 

 

 

Perscontact 

 

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 
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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 

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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