2015

Onderzoek naar
Kanker en Zwangerschap

Na 10 jaar onderzoek
Zwangere vrouwen met kanker
kunnen even goed behandeld
worden als niet-zwangere vrouwen
met kanker. Dat kunnen we na
10 jaar onderzoek met steeds
grotere zekerheid stellen.

Het team en de internationale samenwerking
Het multidisciplinair onderzoeksteam telt
10 leden. Samen met collega’s van UZ Leuven volgen
de onderzoekers vandaag 104 kinderen in België.
De opvolging van kinderen in het buitenland verloopt
in samenwerking met internationale collega’s.

Het voorbije jaar bevestigden we
onze vroegere resultaten in een
nieuwe tussentijdse analyse.

Sinds 2005 verschenen 101 publicaties van de
onderzoeksgroep. De onderzoekers hielden meer
dan 108 voordrachten over kanker en zwangerschap.
Er lopen 5 doctoraatsprojecten.

We vinden geen aanwijzingen dat kankertherapie de kansen
van het kind beïnvloedt. De moederkoek beschermt het kind
tegen chemotherapie. We blijven ons onderzoek verfijnen en
de internationale samenwerking verder uitbreiden.
Daarnaast willen we onze aandacht ook richten op
vruchtbaarheidssparende behandelingen bij jonge
vrouwen met kanker.
Ons onderzoek was en is enkel mogelijk door uw steun.
Uw financiële bijdragen, spontane fundraisingacties en
persoonlijke aanmoedigingen helpen ons echt vooruit.
Oprechte dank.
Frédéric Amant
Onderzoeksleider

In 2015 werden onder impuls van de onderzoeksgroep
twee nieuwe internationale richtlijnen gepubliceerd:
één voor borstkanker en één voor hematologische
aandoeningen tijdens zwangerschap.
Frédéric Amant leidt van het International Network on
Cancer, Infertility and Pregnancy (INCIP) dat vandaag
73 leden telt uit 25 landen. Op 24 oktober vond er een
INCIP-meeting plaats in Nice, tijdens het congres van
de European Society of Gynecological Oncology.
De nieuwe INCIP-database bevat gegevens van meer
dan 1150 patiënten.

2015
Om een stand van zaken te geven na
10 jaar onderzoek vond op 5 en 6 februari
2015 een internationaal symposium plaats
op Gasthuisberg, met als thema “Cancer in
Young Women: Pregnancy and Fertility”. Meer
dan 600 mensen namen deel. Hare Majesteit Koningin
Mathilde woonde de openingssessie bij en ontmoette
daarna de onderzoeksgroep en een aantal moeders.

Tijdens het congres, op 5 februari 2015,
legde Sileny Han met glans haar doctoraat
af over ‘Borstkanker tijdens zwangerschap’.

Nog op 5 februari 2015 kreeg Frédéric Amant
voor zijn onderzoek een Consolidator Grant
van de European Research Council (ERC).
Deze grants van de Europese Commissie worden
toegekend aan uitmuntende onderzoekers
die een succesvol onderzoeksteam leiden.

Op zondag 10 mei 2015 stond de Familiedag
op het programma. Gezinnen, onderzoekers
en artsen beleefden een gezellige dag
op de historische site van Oud Sint-Jan in
Brugge. Mama’s, papa’s en kinderen konden
genieten van leuke workshops, een stadswandeling of
een boottocht op de Brugse reien met als afsluiter een
heerlijke barbecue!

Sinds 1 juli 2015 is Frédéric Amant voor
2 jaar aan het werk in ‘het Antoni Van
Leeuwenhoek’- ziekenhuis (AVL-NKI) in
Amsterdam. Hij blijft het onderzoeksproject
leiden vanuit Leuven, maar zet zijn klinische
activiteiten aan UZ Leuven tijdelijk stop. Het AVL-NKI is een
gerenommeerd kankercentrum. Door deze aanstelling kan
het onderzoek sterk uitgebouwd worden in Nederland.
In het gezaghebbende tijdschrift
New England Journal of Medicine verscheen
in oktober 2015 een overzichtsanalyse van de
onderzoeksresultaten van de kinderen
op de leeftijd van 18 maanden en
3 jaar. Deze publicatie trok de aandacht
van de internationale pers.

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.

Meer weten?
www.kankerenzwangerschap.be (nieuwe website!)
www.canceretgrossesse.be (voor onze Franstalige bezoekers)
www.cancerinpregnancy.org (onze vernieuwde onderzoekssite)
Volg ons op facebook: www.facebook.com/kankerenzwangerschap
Contactpersoon
Frédéric Amant
Gynaecologische Oncologie, Gasthuisberg
016 34 42 73, 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.

