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Persbericht voor onmiddellijke verspreiding 

 

 

Het Jules Bordet Instituut organiseert op 24 oktober 2019 de Dag 

van de Patiëntenverenigingen!  

 

Brussel, 15 oktober 2019 – Het Jules Bordet Instituut, hét 

referentiecentrum voor de strijd tegen kanker in België, organiseert op 24 

oktober 2019 een dag in het teken van de patiëntenverenigingen. Patiënten 

en hun familie en naasten, maar ook andere bezoekers en professionals in 

de gezondheidszorg kunnen er kennismaken met de patiëntenverenigingen 

en hun vele missies en activiteiten.  

 

 

Patiëntenverenigingen: delen als basis 

 

De diagnose van een ziekte kan de start zijn van een opeenvolging van psychische en fysieke 

beproevingen. Vaak voelt men zich geïsoleerd. Het is dan goed te praten met mensen die iets 

vergelijkbaars hebben doorgemaakt. Uit die noodzaak om ervaringen te delen en om te leren wat je 

kunt doen, zijn de patiëntenverenigingen ontstaan. Praktische tips rond het dagelijkse leven met de 

ziekte, informatie over behandelingen of over vooruitging in onderzoek, organisatie van activiteiten 

(seminars, conferenties enz.), steun, wederzijdse hulp en een luisterend oor: de patiëntenverenigingen 

streven vele missies na voor patiënten en hun directe omgeving, en dit tijdens maar ook na de ziekte. 

 

De DPV, de Dag van de Patiëntenverenigingen 

 

In België bestaan vandaag vele verenigingen specifiek voor de verschillende kankerpathologieën. Op 

24 oktober zijn 7 patiëntenverenigingen op post in het Jules Bordet Instituut. U bent meer dan welkom 

- als patiënt, als familie of naaste van een patiënt, als bezoeker of als professional in de 

gezondheidszorg - om de verschillende stands te bezoeken. Aarzel niet om een praatje te slaan en uw 

vragen te stellen, zonder enige schroom of taboe.  

 

De patiëntenverenigingen verwelkomen u bij hun stands, voor een babbel of voor meer informatie: 

 Waar? In het Jules Bordet Instituut, ingang via de Waterloolaan 121. 

 Wanneer? Op donderdag 24 oktober 2019 van 9:30 à 15:30 uur. 

 Gratis en open toegang 

 

Aanwezige verenigingen:  

- AFMVB: Laryngectomiepatiënten 

- ALTE – SMP: Myeloproliferatieve syndromen 

- Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen: Lymfomen  

 

http://www.bordet.be/
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- MyMu: Multipel myeloom 

- Vaincre: Longkankers 

- Vivre comme avant: Borstkanker 

- Net men Kanker: Neuro-endocriene tumoren (NET) & multipele endocriene neoplasieën 

(MEN). 

 

Perscontact 

 

Jules Bordet Instituut 

Alexandra Cazan        

GSM : +32 493 167 479       

E-mail : alexandra.cazan@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 

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. 

 

http://www.bordet.be/
http://www.bordet.be/
http://www.bordet.be/


 
 

 

Rue Héger-Bordetstraat 1, B-1000 Bruxelles/Brussel 

T + 32 (0)2 541 31 11, F + 32 (0)2 541 35 06, BELFIUS: BE72 0910 0972 7816, www.bordet.be 
 
Institut Jules Bordet, Association Hospitalière de Bruxelles régie par la loi du 8 juillet 1976 
Jules Bordet Instituut, Ziekenhuisvereniging van Brussel onderworpen aan de wet van 8 juli 1976 

Sinds meer dan 50 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. 

 

 

http://www.bordet.be/
http://www.amis-bordet.be/
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