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9.00 - 9.30
Opening & introductie 

Ontvangst met ko�e en inschrijving & introductie door de organisatoren (9:20)

9.30 - 10.00
Algemene intro: ‘De onsterfelijke kankercel vs. de onstopbare kankeronderzoeker’

Prof. Filip Lardon (UAntwerpen, CORE)

10.00 - 10.30
Kanker beter en sneller opsporen
Prof. Katleen De Preter (UGent, CRIG)

10.30 - 11.00
Kanker behandelen: een arsenaal aan wapens

Dr. Timon Vandamme (UZA)

11.00 - 11.30
Pauze met ko�e & bezoek aan infostanden

11.30 - 12.00
De rol van arti�ciële intelligentie in de screening, diagnose en behandeling van (darm)kanker

Dr. Luc Colemont (Stop Darmkanker)

12.00 - 12.30
Sessie rond veelbelovende kankeronderzoeksprojecten

Vijf jonge kankeronderzoekers stellen elk hun nieuwe en veelbelovende onderzoeksproject voor aan 
de hand van een korte presentatie. Tijdens de pauzes kan je ook de posters van deze onderzoekers 

bezoeken en hen persoonlijk jouw vragen stellen. 
Suzanne Fischer (U(Z)Gent, CRIG)
Joline Ingels (UGent, CRIG, GATE)

Maxim Le Compte (UAntwerpen, CORE)
Marie Thorp (UGent, CRIG)

Hannah Zaryouh  (UAntwerpen, CORE)

12.30 - 13.30
Lunch & bezoek aan infostanden



 Sessie 1: ‘Borstkanker - Behandeling anno 2022, van Borstsparend naar "Quality of Life"-sparend’
- met o.a. borstchirurg prof. Phillip Blondeel (U(Z)Gent, BABC), prof. Herman Depypere (U(Z)Gent) 
& dr. Bernard Depypere (UZ Gent, BABC)
 Sessie 2: ‘Darmkanker’ - met o.a. dr. Luc Colemont (Stop Darmkanker) 
& getuigenis van Filip Luypaert
 Sessie 3: ‘Kankeronderzoek & klinische studies’ – met o.a. kankeronderzoekers prof. Filip Lardon, 
prof. Evelien Smits, prof. An Wouters en dr. Timon Vandamme (CORE, U(Z)A)
 Sessie 4: ‘Sessie rond zorg: wat met chronische pijn na kanker?’ – met prof. Peter Pype, 
prof. Emelien Lauwerier en Yael Slaghmuylder (UGent)

DANK AAN ONZE SPONSORS!

PROGRAMMA (VERVOLG)

13.30 - 14.30
Parallelle meet-the-expert sessies & infostanden

Kies 1 van de 4 parallelle sessies en stel je vragen aan de experten. Of bezoek de diverse infostanden.

14.30 - 15.00
De stem van de patiënt en participatie in het zorgtraject en onderzoek

Filip Luypaert (ervaringsdeskundige & voorzitter patiëntencommissie Kom op tegen Kanker)

15.00 - 15.30
Pauze met ko�e & bezoek aan infostanden

15.30 - 16.00
Kanker en genetica: zit het in je genen? 

Prof. Kathleen Claes (UGent, CRIG)

16.00 - 16.10
Inleidende talk debat

Prof. Ignaas Devisch (UGent)

16.10 - 17.15
Paneldebat - ‘Kanker: kan ik het weten en wil ik het weten?’

Moderatie door Ivan De Vadder (journalist)
Panelleden: 

Hilde Crevits (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
Prof. Ignaas Devisch (�losoof & ethicus)

Filip Luypaert (stem van de patiënt, expert patiëntenparticipatie)
Lydie Meheus (managing director Antikankerfonds)

Prof. Kathleen Claes (kankeronderzoeker, expert genetica)

17.15 - 18.00
Receptie

GOLD sponsors

SILVER sponsors

BRONZE sponsors



NON-PROFIT ORGANISATIES

Antikankerfonds is een Belgische Stichting van Openbaar Nut die zich focust op 
kankeronderzoek. We coördineren en �nancieren klinische studies naar grensverleggende 
kankerbehandelingen. Mensen met kanker kunnen gratis terecht bij onze persoonlijke 
informatieservice My Cancer Navigator met vragen over hun ziekte en behandeling. We 
gaan ook in dialoog met beleidsmakers, overheden en andere organisaties om impact te 
hebben op het beleid. Want bij iedere beslissing moet de patiënt voorop staan. 

OVERZICHT STANDHOUDERS

ORGANISATOREN

Beautiful After Breast Cancer (BABC) wil het welzijn en welvoelen van patiënten verhogen 
tijdens en na een borstkankerbehandeling door hen te helpen zich samen met hun sociale 
omgeving weer sterk, zelfverzekerd en “mooi” te voelen. Ook na borstkanker is een vreugdevol 
en gelukkig leven mogelijk, een leven waarin ze zich mooi en aantrekkelijk kunnen voelen.

Kankeronderzoek gaat vandaag razendsnel vooruit. Kankercellen hebben steeds minder 
geheimen voor de wetenschap en we zitten ze meer dan ooit op de hielen. Dit is belangrijk om 
de opsporing en de strijd tegen de meest gevreesde ziekte te kunnen winnen. Om het 
kankeronderzoek aan de Universiteit Antwerpen naar een nog hogere versnelling te brengen, 
is er het Centrum voor Oncologisch Onderzoek (CORE). CORE is een gezamenlijk oncologisch 
onderzoekplatform, met meerdere expertises op het gebied van fundamenteel, translationeel 
en klinisch kankeronderzoek. CORE zet actief in op nieuwe kankerbehandelingen waar de 
nood hoog is, onder andere via immuuntherapie en doelgerichte therapie.

Cancer Research Institute Ghent (CRIG) stimuleert en ondersteunt topkankeronderzoek in 
Gent, en brengt meer dan 500 onderzoekers samen binnen de Universiteit Gent, UZ Gent en 
VIB-UGent. Onze onderzoekers zijn gedreven om kanker beter te begrijpen, te behandelen en 
te genezen. CRIG werkt ook samen met andere onderzoeksinstituten, stichtingen, bedrijven 
en het brede publiek. Giften en acties voor CRIG gaan voor de volle 100% naar veelbelovende 
onderzoeksprojecten.  

Een dichte partner van het CRIG is het Kankercentrum van het UZ Gent. Het gespecialiseerd 
kankercentrum heeft een jarenlange ervaring in de behandeling van zowel courante kankers 
als complexe of zeldzame tumoren. Elke patiënt wordt begeleid door een team van artsen, 
verpleegkundigen, verpleegkundig consulenten en specialisten, diëtisten, psychologen en 
sociaal werkers. Kankerpatiënten en hun familieleden kunnen ook rekenen op uitstekende 
zorg, ondersteuning en omkadering op maat. 

De vzw Stop Darmkanker is een jonge dynamische onafhankelijke NGO met als motto           
‘Doe de test!’ . De missie is duidelijk: Stop Darmkanker wil iedereen overtuigen dat door vroeg-
tijdig opsporen van poliepen en darmkanker het sterftecijfer van darmkanker drastisch zal 
dalen. De kennis over deze sluipmoordenaar is bij het brede publiek nog steeds ontoereikend.



Stichting tegen kanker (STK) speelt een belangrijke rol in drie domeinen, en dat volkomen 
onafhankelijk en transparant: de wetenschap, het begeleiden van patiënten en hun familie & 
opsporing en preventie. STK reikt  aan iedereen in een begrijpelijke taal kwalitatieve en geva-
lideerde informatie aan, van preventie tot behandelingen. STK zal aanwezig zijn met het  
huidig psycho-sociaal aanbod voor de zorgprofessional in de oncozorg en het speci�ek 
aanbod rechtstreeks voor patiënten en hun naasten. 

Hodgkin en non-Hodgkin vzw is een vereniging zonder winstoogmerk die als hoofddoel heeft 
voor Hodgkin en non-Hodgkin patiënten een steun te zijn in hun beleving als kankerpatiënt.  
Dit “Patient empowerment” gebeurt o.a. via lotgenotencontact die ervaringsdeskundig zijn, 
door het geven van informatie, door samenkomsten te organiseren onder lotgenoten en door 
op geregelde tijdstippen symposia met medici te organiseren. De vereniging doet daarnaast 
ook aan belangenverdediging naar industrie en beleid, en werkt samen met talrijke nevenor-
ganisaties. 

Gynca's vzw is een organisatie voor vrouwen met gynaecologische kanker. Onze werking 
kadert binnen 3 doelstellingen: belangenbehartiging, informatie en lotgenotencontact. Meer 
toelichting geven we je graag op onze stand.

Kinderkankerfonds vzw geeft �nanciële en psychologische steun aan kinderen met kanker en 
hun gezinnen. De behandeling maakt de genezingskansen steeds hoger maar de behande- 
ling duurt lang en gaat vaak gepaard met bijwerkingen allerhande. Het kind wordt hoe dan 
ook geconfronteerd met ongemak en pijn. Ouders gaan gebukt onder angst, onzekerheid en 
gevoelens van onmacht. Om deze kinderen en hun ouders te motiveren om dit vol te houden 
en om de behandeling draaglijk te maken is veel extra zorg nodig.

PAWO is de eerste PatiëntenAdviesraad voor Wetenschappelijk Onderzoek opgestart in het UZ 
Gent onder de dienst Health Innovation and Research Institute (HIRUZ). Met PAWO willen we  
wetenschappelijk onderzoek patiëntvriendelijker maken door het adviseren van onder-
zoeksprojecten en informatiebronnen voor patiënten. Dit is zowel een meerwaarde voor de 
patiënt als voor de onderzoeker voor kwalitatief onderzoek. Ben je patiënt, mantelzorger of 
geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek en wil je graag meer weten hoe je kan lid 
worden en wat het inhoudt? Of ben je onderzoeker en wil je weten hoe PAWO je kan helpen 
bij je onderzoek? Breng dan zeker een bezoekje aan onze stand!

De Dienst Geneesmiddelenonderzoek (of Drug Research Unit Ghent – D.R.U.G.) van het UZ 
Gent voert klinische studies uit, in het bijzonder zogenaamde ‘vroege fase’-studies. Bij deze 
studies testen we een nieuw medicijn voor het eerst of met nog slechts beperkte onderzoeks-
gegevens bij de mens. Wij voeren de studies uit bij gezonde proefpersonen en bij patiënten 
met een speci�eke aandoening, voornamelijk kanker. Zo leveren we een bijdrage aan de 
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Bij onze stand kan je terecht voor meer info rond 
wat klinische studies zijn, hoe je er eventueel kan aan deelnemen en waarom dat zinvol kan 
zijn. 



Bij Amgen ontwikkelen we gerichte behandelingen op basis van levende organismen en richt-
en we ons onderzoek op pathologieën waarvoor nog steeds aanzienlijke medische behoeften 
bestaan. Kankers, cardiovasculaire aandoeningen, in�ammatie, nierziekten en osteoporose: 
jaarlijks worden duizenden patiënten in België en Luxemburg behandeld met een Amgen 
geneesmiddel. Als pionier op het gebied van medische biotechnologie sinds 1980, is Amgen 
het grootste onafhankelijke bedrijf op dit gebied en onze missie is om de zorg voor patiënten 
over de hele wereld te blijven verbeteren.

SuperNils vzw is een ondersteunende organisatie die drie grote doelstellingen nastreeft. 1) We 
nemen de emotionele zorg van patiënten hematologie ter harte, door hen op diverse manie-
ren te informeren, een hart onder de riem te steken en hen te inspireren via verschillende 
interactieve projecten. 2) We geven wetenschappelijk onderzoek naar leukemie een duwtje in 
de rug, via twee universiteitsfondsen (Antwerpen en Gent). 3) We ondersteunen leerkrachten 
en opvoeders, die worden geconfronteerd met een ernstig zieke leerling in de klas. Onze 
educatieve pagina EDUH-Nils is de toegangspoort tot brede informatie, vorming en andere 
organisaties die hulp kunnen bieden.

TEARDRoP is een acronym voor ‘Team EARly DRug development in Pediatric oncology’ en zet 
zich in om de werkstromen voor het veilig opslaan van humaan lichaamsmateriaal vanuit de 
kliniek tot in de biobank zo e�ciënt mogelijk te laten verlopen. Hierbij willen wij deze stromen 
in de routine zorg opnemen zodat dit kostbaar en gelimiteerd materiaal zo optimaal mogelijk 
gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ziekte zonder extra werkdruk op het zorgper-
soneel. Samen met de BSPHO werken wij hieraan in alle pediatrisch oncologische centra van 
België om samen een nationale pediatrisch oncologische collectie op te starten. Uiteindelijk 
willen wij zo meer onderzoeken naar nieuwe therapieën voor deze kinderen stimuleren.

BEDRIJVEN

Bristol Myers Squibb is een biofarmaceutisch bedrijf dat het leven van patiënten verandert via 
wetenschap. Wij willen geneesmiddelen ontdekken, ontwikkelen en aanbieden die patiënten 
helpen om ernstige ziektes te overwinnen in oncologie, hematologie, immunologie en 
cardiologie. Bristol Myers Squibb was het eerste bedrijf dat immuuntherapie beschikbaar 
maakte voor patiënten. Maar we gaan verder dan het aanleveren van medicijnen. We onders-
teunen patiënten, patiëntenverenigingen en gezondheidswerkers in de kankerzorg via preven-
tiecampagnes, voorlichtingscampagnes over ziekten, sponsoring, congressen & evenementen.
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