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Op 11 mei vond de officiële uitreikingsceremonie plaats 
van de wetenschappelijk Grants 2016 van Stichting tegen 
Kanker. Vele onderzoekers, maar ook patiënten en afge-
vaardigden van de oncologische wereld woonden de avond 
bij. Voor het eerst werden er twee Cancer Research Awards 
gepresenteerd (zie het artikel op de pagina’s 10 en 11).  
Hier enkele foto’s van de avond. 
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Officiële uitreikingsceremonie van de wetenschappelijke Grants 2016 

“Onderzoek staat voor 
patiënten gelijk aan hoop”

Het Belgische meisjeskoor Scala & Kolacny Brothers ver-

zorgde de muzikale intermezzo’s. 

Professor Pierre Coulie en professor Eric VanCutsem, voorzitters van de Stichting: “België iszonder twijfel competent en performant op hetvlak van wetenschappelijk onderzoek en pati-entenzorg, maar de oncologische zorgsector isvoortdurend in beweging en investeringen zijnmeer dan ooit nodig. Verschillende belangrijketherapeutische ontwikkelingen zijn de vruchtvan Belgische ontdekkingen. Vanavond zetten we 74 onderzoeksteams voor het voetlicht, maar onze gedachten gaan ook naar alle patiënten van van-daag en morgen.”

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksge-

zondheid: “Van zodra een onderzoeker een nieuwe ‘sleutel’

ontdekt, gaan er voor patiënten nieuwe deuren open. Onze 

uitdaging voor de toekomst, is de toegang tot kwalitatief

goede zorg kunnen blijven garanderen, ondanks het al-

maar groeiend aantal patiënten. Om dat mogelijk te maken 

moeten we de efficiëntie verbeteren, de middelen inzetten

waar ze het hardst nodig zijn en ervoor zorgen dat mensen 

toegang hebben tot de best mogelijke therapieën.”

 ONDERZOEK 

Goedele Devroy (VRT)

en Patrice Goldberg

(RTBF) waren de pre-

sentatoren van de

avond. Ze vroegen de

tjokvolle zaal om de do-

nateurs van Stichting

tegen Kanker te bedan-

ken met een hartelijk

applaus. Het is immers

maar dankzij hun vrij-

gevigheid dat we het

indrukwekkende be-

drag van 21,5 miljoen

euro onder 74 onder-

zoeksteams konden 

verdelen.

In de loop van de avond toonden 
we ook twee videogetuigenissen. 
Ten eerste een interview met 
Professor François Englert, win-
naar van de Nobelprijs voor 
Natuurkunde in 2013. En ver-
volgens de getuigenis van Peter 
Kapitein, die vijf jaar lang be-
handelingen onderging alvorens 
men zijn lymfoom onder controle 
kreeg. Peter Kapitein: “Mijn twee 
zonen en mijn vrouw gaven me 
de kracht en energie om de be-
handelingen het hoofd te blijven 
bieden. Naasten zoals zij hebben 
ook ondersteuning nodig.”

Na afloop van de ceremonie was het tijd voor de traditionele groepsfoto met vertegenwoordigers van de win-

nende teams. 
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