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Onderzoek naar Kanker en Zwangerschap
Zwangere vrouwen met kanker worden
meer en meer behandeld tijdens
de zwangerschap. Dat weten we
na een recente analyse van onze
internationale registratiestudie.
Dat is goed nieuws voor de moeder en
voor het kind. We kunnen gerust stellen
dat ons onderzoek bijgedragen heeft tot
deze gunstige evolutie.
Het werk is echter nog niet af. We blijven inzetten op de
lange termijnopvolging van de kinderen en het verfijnen
van het onderzoek naar de gevolgen van chemotherapie op
de moederkoek en het kind. Ook willen we inspelen op het
toenemend gebruik van innovatieve medicatie als onderdeel
van de moderne kankertherapie.
Daarnaast blijven we onze aandacht richten op
vruchtbaarheidssparende behandelingen bij jonge vrouwen
met kanker. Ons onderzoek was en is enkel mogelijk
door uw steun. Uw financiële hulp, fundraising acties en
steunbetuigingen zijn een hart onder de riem.
Hartelijk dank.
Frédéric Amant
Fonds voor Onderzoek naar Kanker tijdens de Zwangerschap

Het team en de internationale samenwerking

Ons multidisciplinair onderzoeksteam in België en Nederland,
bestaat uit 5 artsen, 4 psychologen, 3 (bio)ingenieurs, een
casemanager en een stafmedewerker. Ons team werkt nauw
samen met artsen en verpleegkundigen in beide landen.
Vandaag volgen we 206 kinderen op in België en 90 kinderen
in Nederland. We onderzoeken de Nederlandse kinderen
in het Prinses Maxima Centrum te Utrecht. Zo hoeven zij
niet naar Leuven af te reizen en kunnen ze dichter bij huis
opgevolgd worden.
Onder impuls van Frédéric Amant telt het ‘International
Network on Cancer, Infertility & Pregnancy’ (INCIP)
ondertussen 125 leden in 100 centra gespreid over 36 landen.
Deze leden registreerden ondertussen 2160 patiënten in de
database. INCIP vertegenwoordigers verzamelen in januari
2019 in Madrid. Experts zullen dan onder andere de richtlijn
voor behandeling van gynaecologische kankers tijdens de
zwangerschap herzien.

Onderzoeksnieuws
De detachering van Frédéric Amant naar het Antoni van Leeuwenhoek-Nederlands Kanker Instituut (AvL-NKI) en
Amsterdam Universitaire Medische Centra werd verlengd tot juli 2020. Hij blijft het onderzoeksproject leiden vanuit
Leuven, maar door deze aanstelling wordt het onderzoek ook sterk uitgebouwd in Nederland.
Op uitnodiging van The Lancet Child & Adolescent Health schreven we in 2017 een overzichtsartikel
rond kanker tijdens de zwangerschap.
In The Lancet Oncology rapporteerden we in 2018 bij 1170 patiënten over 20 jaar de tendens dat zwangere
vrouwen met kanker vaker behandeld worden tijdens de zwangerschap. De kansen op een lager geboortegewicht
zijn wel groter waardoor een bijzondere opvolging voor en na de geboorte aangewezen is.
Op 2 februari 2018 legde Magali Verheecke succesvol haar doctoraat af over ‘Effecten van
chemotherapie op de foetale groei en hartfunctie’. Tineke Vandenbroucke verdedigde
op 23 november 2018 met brio haar doctoraat ‘Impact op de neuropsychologische
ontwikkeling van het kind en op de stress en coping van het koppel’. Zeven andere
doctoraatsonderzoekers timmeren nog aan hun weg.
Op zondag 21 mei 2017 beleefden we samen met 27 families uit België en
Nederland een gemoedelijke Familiedag in Kasteel Tivoli in Mechelen. Zo konden
de gezinnen in contact komen met elkaar en met de onderzoeksgroep.
Op 4 mei 2019 zetten we in op een dag van lotgenotencontact voor
vrouwen en hun partners in het Arenberg kasteel te Heverlee.
De schilderwerkjes op de cover werden gemaakt op onze Familiedag 2017, door de kinderen die opgevolgd worden in onze studie.

Dank voor uw steun

Schenkingen zijn zeer welkom op rekeningnummer
IBAN: BE 45734019417789, BIC: KREDBEBB met vermelding “400/0000/67131”.
Vanaf 40 euro reikt de KU Leuven een fiscaal attest uit.

Wil je meer weten?
Neem eens een kijkje op onze websites of facebookpagina!
Website Fonds (Nederlandstalig): www.kankerenzwangerschap.be
Website Fonds (Franstalig): www.canceretgrossesse.be
Onderzoekswebsite: www.cancerinpregnancy.org
Facebookpagina: www.facebook.com/kankerenzwangerschap

Contactpersoon
Prof. dr. Frédéric Amant
Tel: 016 34 42 73, e-mail: frederic.amant@uzleuven.be

VU: Frédéric Amant, Herestraat 49, B-3000 Leuven, 016 34 42 73

Ons onderzoek kan rekenen op financiële steun van KU Leuven, UZ Leuven en een aantal
externe partners. Maar we hebben extra middelen nodig om de gezinnen zo goed mogelijk te
kunnen begeleiden en de kinderen op lange termijn te blijven onderzoeken.

