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Onderzoek steunen, onze prioriteit
Fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek zijn de motor van de 

vooruitgang tegen kanker. Daarom is hieraan steun verlenen de prioriteit 

van Stichting tegen Kanker.

2016 was een recordjaar op dat vlak. In tijden van financiële crisis, 

schaarse publieke middelen en dalende bijdrages van andere instellingen 

is de Stichting bijzonder fier om dankzij haar donateurs een ongezien  

bedrag te kunnen toekennen. 74 onderzoeksteams krijgen een totaal

bedrag van 21 608 623 euro toegekend.

Kanker blijft voor de meeste van onze landgenoten een grote zorg.  

Hun vrijgevigheid bewijst dit.
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Receptie

Verwelkoming door de voorzitters van Stichting tegen Kanker, 
prof. Eric Van Cutsem en prof. Pierre Coulie

Toespraak van Maggie De Block,  
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Videotoespraak van prof. François baron Englert, 
winnaar Nobelprijs voor Fysica 2013

Interview van een patiënt 
Film vriendelijk verschaft door de EORTC

Voorstelling van de laureaten van de Grants 2016  
en de uitreiking van de Cancer Research Awards

Slotwoord en walking dinner

Programma van de ceremonie

17u30
18u30

18u40

18u55

19u25

20u00

20u10 
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De Wetenschappelijke Raden van Stichting tegen Kanker
Stichting tegen Kanker hanteert een bijzonder strenge, objectieve en transparante 
selectieprocedure, die we toevertrouwen aan twee onafhankelijke Wetenschappelijke 
Raden met daarin onderzoekers uit zowel het noorden als het zuiden van ons land. De 
voorzitters komen van buiten onze landsgrenzen en elk project ingediend voor de Grants 
wordt tevens voorgelegd aan drie buitenlandse experts.

Fundamenteel onderzoek
•  Professor Anne Dejean-Assémat, Présidente - Institut Pasteur, Paris, France
•   Professor Geert Berx - Universiteit Gent
•   Professor Cédric Blanpain - Université Libre de Bruxelles
•   Professor Marc Bracke - Universiteit Gent
•  Professor Alain Chariot - Université de Liège
•  Professor Jan Cools - KU Leuven
•   Professor Olivier Feron - Université catholique de Louvain
•   Professor Massimiliano Mazzone - KU Leuven
•  Professor Agnès Noel - Université de Liège
•  Professor Kris Thielemans - Vrije Universiteit Brussel
•  Professor Benoît Van den Eynde - Université catholique de Louvain
•   Professor Viggo Van Tendeloo - Universiteit Antwerpen
•  Professor Gilbert Vassart - Université Libre de Bruxelles

Translationeel en klinisch onderzoek
•  Professor Thierry Philip, Président - Centre Léon Bérard, Lyon, France
•   Professor Ahmad Awada - Institut Bordet, Université Libre de Bruxelles
•  Professor Yves Beguin - Université de Liège
•  Professor Zwi Berneman - Universiteit Antwerpen
•   De heer Jan Bogaerts - EORTC, Bruxelles
•  Professor Jacques De Grève - Vrije Universiteit Brussel
•   Professor Gert De Meerleer – KU Leuven
•   Professor Vincent Grégoire - Université catholique de Louvain
•  Professor Roland Hustinx - Université de Liège
•  Professor Geneviève Laureys - Universitair Ziekenhuis Gent
•   Professor Jean-Pascal Machiels - Université catholique de Louvain
•  Professor Jean-Luc Van Laethem - Université Libre de Bruxelles
•  Professor Chris Verslype - Universitair Ziekenhuis Leuven

Programma van de ceremonie
CANCER  
RESEARCH  
AWARDS
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Geselecteerde projecten  
fundamenteel onderzoek 

Categorie: 

“Immuniteit, ontsteking en kanker”
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• Breckpot Karine (details van het project op pagina 34)

• Carmeliet Peter (details van het project op pagina 36)

• Elewaut Dirk (details van het project op pagina 54)

• Lucas Sophie (details van het project op pagina 71)

• Vandekerckhove Bart (details van het project op pagina 85)

• Vandenabeele Peter (details van het project op pagina 86)

Categorie: 

“Immuniteit, ontsteking en kanker”
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• Beyaert Rudi (details van het project op pagina 30)

• Bollen Mathieu (details van het project op pagina 32)

• Chariot Alain (details van het project op pagina 38)

• Declercq Wim (details van het project op pagina 43)

• Halder Georg (details van het project op pagina 61)

• Janssens Veerle (details van het project op pagina 66)

• Legius Eric (details van het project op pagina 69)

• Lien Wen-Hui (details van het project op pagina 70)

Categorie: 

“Signalisatiewegen”

Categorie: 

“Genen en kanker”
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Categorie: 

“Signalisatiewegen”

• Aerts Stein (details van het project op pagina 24)

• De Keersmaecker Kim (details van het project op pagina 45)

• Detours Vincent (details van het project op pagina 50)

• Fuks François (details van het project op pagina 58)

• Jacquemin Patrick (details van het project op pagina 65)

• Taghon Tom (details van het project op pagina 79)

• Tejpar Sabine (details van het project op pagina 80)

Categorie: 

“Genen en kanker”
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• Berx Geert (details van het project op pagina 29)

• Blanpain Cédric (details van het project op pagina 31)

• Bommer Guido (details van het project op pagina 33)

• Carmeliet Geert (details van het project op pagina 35)

• Feron Olivier (details van het project op pagina 55)

• Van Ginderachter Jo (details van het project op pagina 89)

Categorie: 

“Metabolisme, invasie en uitzaaiingen”

Categorie: 

“Resistentie tegen behandeling”
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• Close Pierre (details van het project op pagina 40)

• Gallez Bernard (details van het project op pagina 59)

• Swinnen Johan (details van het project op pagina 78)

Categorie: 

“Resistentie tegen behandeling”
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• Voets Thomas (details van het project op pagina 93)

Categorie: 

“Bijwerkingen”

Categorie: 

“Asbest”
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• Feron Olivier (details van het project op pagina 56)

• van Meerbeeck Jan (details van het project op pagina 90)

• Willems Luc (details van het project op pagina 94)

• Zimmermann Pascale (details van het project op pagina 97)

Categorie: 

“Asbest”
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Geselecteerde projecten  
translationeel en  

klinisch onderzoek 
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• Claes Kathleen (details van het project op pagina 39)

•  Franchimont Denis & Vermeire Séverine  
(details van het project op pagina 57)

• Goossens Steven (details van het project op pagina 60)

• Havelange Violaine (details van het project op pagina 62)

• Ignatiadis Michail (details van het project op pagina 64)

• Lambrechts Diether (details van het project op pagina 67)

• Sotiriou Christos (details van het project op pagina 77)

• Tejpar Sabine (details van het project op pagina 81)

• Van Damme Nancy (details van het project op pagina 84)

• Vandenberghe Peter (details van het project op pagina 87)

Categorie: 

“Prognostische en predictieve factoren”
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• Ceelen Wim (details van het project op pagina 37)

• Cools Jan (details van het project op pagina 41)

• Debyser Zeger (details van het project op pagina 42)

• De Keersmaecker Kim (details van het project op pagina 46)

• D’Huyvetter Matthias (details van het project op pagina 51)

• Mestdagh Pieter (details van het project op pagina 72)

• Nuyts Sandra (details van het project op pagina 74)

• Préat Véronique (details van het project op pagina 76)

• Tombal Bertrand (details van het project op pagina 82)

Categorie: 

“Doelgerichte behandelingen” 
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• Berneman Zwi (details van het project op pagina 28)

• Delvenne Philippe (details van het project op pagina 47)

• Neyns Bart (details van het project op pagina 73)

•  Van den Eynde Marc, Carrasco Javier 
& Haustermans Karin (details van het project op pagina 88)

• Van Tendeloo Viggo (details van het project op pagina 91)

Categorie: 

“Immunotherapie” 
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• Docquier Pierre-Louis (details van het project op pagina 52)

Categorie: 

“Chirurgie” 
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•  de Freitas Nascimento Luana & Verellen Dirk  
(details van het project op pagina 44)

• Hernot Sophie (details van het project op pagina 63)

• Ost Piet & Everaerts Wouter (details van het project op pagina 75)

• Veldeman Liv (details van het project op pagina 92)

Categorie: 

“Beeldvorming en radiotherapie” 
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• De Moerloose Barbara (details van het project op pagina 48)

• Laureys Geneviève (details van het project op pagina 68)

• Van Damme An (details van het project op pagina 83)

Categorie: 

“Pediatrische kankers” 
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• Baron Frédéric (details van het project op pagina 25)

• Beguin Yves (details van het project op pagina 26)

• Deprez Sabine (details van het project op pagina 49)

•  Dolmans Marie-Madeleine & Smitz Johan  
(details van het project op pagina 53)

• Wyns Christine (details van het project op pagina 96)

Categorie: 

“Sequellen” 
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• Berneman Zwi (details van het project op pagina 27)

• Willems Luc (details van het project op pagina 95)

Categorie: 

“Asbest”
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Aerts Stein
Baron Frédéric 
Beguin Yves
Berneman Zwi
Berx Geert 
Beyaert Rudi 
Blanpain Cédric
Bollen Mathieu
Bommer Guido 
Breckpot Karine
Carmeliet Geert 
Carmeliet Peter 
Ceelen Wim
Chariot Alain
Claes Kathleen 
Close Pierre 
Cools Jan
Debyser Zeger
Declercq Wim
de Freitas Nascimento Luana & 
Verellen Dirk
De Keersmaecker Kim
Delvenne Philippe
De Moerloose Barbara 

Deprez Sabine 
Detours Vincent 
D’Huyvetter Matthias
Docquier Pierre-Louis 
Dolmans Marie-Madeleine & Smitz 
Johan 
Elewaut Dirk 
Feron Olivier 
Franchimont Denis & Vermeire 
Séverine 
Fuks François 
Gallez Bernard 
Goossens Steven 
Halder Georg
Havelange Violaine 
Hernot Sophie 
Ignatiadis Michail
Jacquemin Patrick
Janssens Veerle
Lambrechts Diether 
Laureys Geneviève 
Legius Eric
Lien Wen-Hui 
Lucas Sophie
Mestdagh Pieter 

Neyns Bart 
Nuyts Sandra
Ost Piet & Everaerts Wouter 
Préat Véronique 
Sotiriou Christos 
Swinnen Johan 
Taghon Tom 
Tejpar Sabine 
Tombal Bertrand
Van Damme An
Van Damme Nancy 
Vandekerckhove Bart
Vandenabeele Peter 
Vandenberghe Peter
Van den Eynde Marc, Carrasco Javier 
& Haustermans Karin 
Van Ginderachter Jo 
van Meerbeeck Jan 
Van Tendeloo Viggo 
Veldeman Liv
Voets Thomas 
Willems Luc 
Wyns Christine 
Zimmermann Pascale 

Alfabetische lijst  
van de laureaten
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Genen en kanker”  

 Door DNA mutaties en door veranderende om-
gevingsfactoren in en rond een tumor, loopt er 
vaak iets mis met de controle van genen in kanker-
cellen. Dit e� ect kan bovendien verschillend zijn 
in verschillende delen van een tumor. Wij hebben 
een cellulaire “toestand” ontdekt die voorkomt 
bij verschillende types van kanker, en die veroor-
zaakt wordt door een verandering in  gencontrole. 
 Wanneer kankercellen zich in deze veranderde 
toestand bevinden worden ze resistent tegen 
 medicatie, en vertonen ze een verhoogd risico tot 
uitzaaiing. We weten echter niet hoe kankercellen 

in deze toestand terecht komen, en welke de 
 gespecialiseerde eiwitten zijn die aanleiding geven 
tot de onderliggende veranderingen in gencontro-
le. In dit project onderzoeken we via een combi-
natie van geavanceerde hogedoorvoermethoden 
en bioinformatica hoe dit in zijn werk gaat. We 
gaan de controle-regio’s in het menselijke ge-
noom die worden aangeschakeld in deze  toestand 
van  naderbij bekijken, en hun code trachten te 
ontrafelen. Tenslotte zullen we nieuwe soorten 
 medicatie uittesten om gencontrole in kanker-
cellen te beïnvloeden. 

 Bedrag:   391.644 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Deciphering the regulatory code underlying a common 
epigenomic survival switch in cancer” 

 Team van 
 Aerts Stein 
 KU Leuven 
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 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Séquelles » 

 L’allogre� e de cellules souches hématopoïétiques 
(« gre� e de moelle ») est le meilleur traitement 
pour de nombreux patients atteints de cancers 
hématologiques (comme les leucémies par exem-
ple). Son e�  cacité dépend en grande partie de la 
destruction des cellules cancéreuses du patient 
par des cellules « tueuses » du donneur contenues 
dans la gre� e. Cependant, ces mêmes cellules 
 tueuses peuvent s’attaquer aux organes sains du 

patient en causant une maladie appelée maladie 
du gre� on contre l’hôte (GVHD) chronique. 
Le but de ce projet est d’étudier deux nouvelles 
 approches pour traiter la GVHD chronique : la 
modulation des lymphocytes T régulateurs (une 
sorte de cellules diplomates qui peuvent inhiber 
les cellules tueuses) et l’administration d’inhibi-
teurs de JAK (ce dernier contrôle l’activation des 
cellules tueuses du donneur). 

 Montant octroyé :   188.000 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 “ Chronic GVHD : role of regulatory T cells (Treg) and of JAK” 

 Equipe de 
 Baron Frédéric 
 Université de Liège 

 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Genen en kanker”  

 Door DNA mutaties en door veranderende om-
gevingsfactoren in en rond een tumor, loopt er 
vaak iets mis met de controle van genen in kanker-
cellen. Dit e� ect kan bovendien verschillend zijn 
in verschillende delen van een tumor. Wij hebben 
een cellulaire “toestand” ontdekt die voorkomt 
bij verschillende types van kanker, en die veroor-
zaakt wordt door een verandering in  gencontrole. 
 Wanneer kankercellen zich in deze veranderde 
toestand bevinden worden ze resistent tegen 
 medicatie, en vertonen ze een verhoogd risico tot 
uitzaaiing. We weten echter niet hoe kankercellen 

in deze toestand terecht komen, en welke de 
 gespecialiseerde eiwitten zijn die aanleiding geven 
tot de onderliggende veranderingen in gencontro-
le. In dit project onderzoeken we via een combi-
natie van geavanceerde hogedoorvoermethoden 
en bioinformatica hoe dit in zijn werk gaat. We 
gaan de controle-regio’s in het menselijke ge-
noom die worden aangeschakeld in deze  toestand 
van  naderbij bekijken, en hun code trachten te 
ontrafelen. Tenslotte zullen we nieuwe soorten 
 medicatie uittesten om gencontrole in kanker-
cellen te beïnvloeden. 

 Bedrag:   391.644 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Deciphering the regulatory code underlying a common 
epigenomic survival switch in cancer” 

 Team van 
 Aerts Stein 
 KU Leuven 
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 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Séquelles » 

 L’allogre� e de cellules souches hématopoïétiques 
(« gre� e de moelle ») est le meilleur traitement 
pour de nombreux patients atteints de cancers 
hématologiques (comme les leucémies par 
exemple). Son e�  cacité dépend en grande partie 
de la destruction des cellules cancéreuses du 
patient par des cellules « tueuses » du donneur 
contenues dans la gre� e. Cependant, ces mêmes 
cellules tueuses peuvent s’attaquer aux organes 
sains du patient en causant une maladie appelée 

maladie du gre� on contre l’hôte (GVHD). Des 
observations récentes ont suggéré que le cerveau 
pourrait être une cible de la GVHD. Le but de 
ce projet de recherche est d’évaluer l’impact de 
l’allogre� e sur le fonctionnement du cerveau. 
Ce dernier sera mesuré à l’aide de questionnaires 
et de tests de mémoire et de raisonnement, et 
également de techniques modernes d’imagerie 
médicale. 

 Montant octroyé :   188.000 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « Cerebral GVHD » 

 Equipe de 
 Beguin Yves 
 Université de Liège 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Asbest”  

 Voor patiënten met asbest gerelateerde kanker 
zijn de vooruitzichten doorgaans slecht en is er 
nood aan een bijkomende behandeling die het 
leven van deze patiënten kan verlengen door de 
ziekte beter te bestrijden. Een beloftevolle be-
handeling die aan deze voorwaarden zou kunnen 
voldoen is actieve, specifi eke immuuntherapie. 
Hierbij wordt het immuunsysteem van de patiënt 
aangewakkerd om specifi ek de tumorcellen aan te 

vallen, zonder hierbij de gezonde cellen schade toe 
te brengen. Aangezien dergelijke immuuntherapie 
op zichzelf vaak te weinig e� ect heeft, combine-
ren wij de immuuntherapie met de huidige behan-
deling voor mesothelioom. Met dit project willen 
we onderzoeken of het toevoegen van vaccinatie 
met lichaamseigen immuuncellen het leven van 
patiënten met asbestkanker kan verlengen en dit 
met hopelijk slechts minimale extra bijwerkingen. 

 Bedrag:   125.000 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Improving frontline treatment for malignant pleural 
mesothelioma with concomitant platinum/permetrexed-based 
chemotherapy and Wilms’tumor protein 1 (WT1)-targeted 
dendritic cell immunotherapy” 

 Team van 
 Berneman Zwi 
 Universiteit Antwerpen 

 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Séquelles » 

 L’allogre� e de cellules souches hématopoïétiques 
(« gre� e de moelle ») est le meilleur traitement 
pour de nombreux patients atteints de cancers 
hématologiques (comme les leucémies par 
exemple). Son e�  cacité dépend en grande partie 
de la destruction des cellules cancéreuses du 
patient par des cellules « tueuses » du donneur 
contenues dans la gre� e. Cependant, ces mêmes 
cellules tueuses peuvent s’attaquer aux organes 
sains du patient en causant une maladie appelée 

maladie du gre� on contre l’hôte (GVHD). Des 
observations récentes ont suggéré que le cerveau 
pourrait être une cible de la GVHD. Le but de 
ce projet de recherche est d’évaluer l’impact de 
l’allogre� e sur le fonctionnement du cerveau. 
Ce dernier sera mesuré à l’aide de questionnaires 
et de tests de mémoire et de raisonnement, et 
également de techniques modernes d’imagerie 
médicale. 

 Montant octroyé :   188.000 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « Cerebral GVHD » 

 Equipe de 
 Beguin Yves 
 Université de Liège 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Immunotherapie”  

 Tot op vandaag hebben de meeste patiënten met 
acute myeloïde leukemie nog steeds een  slechte 
prognose. Eén van de belangrijkste redenen is 
herval, te wijten aan overblijvende leukemiecellen 
na de standaardbehandeling. Nieuwe behande-
lingsopties met een lage toxiciteit zijn  nodig 
om dit herval te voorkomen of uit te stellen.
Dendritische cellen zijn de generaals van het 
immuunsysteem, die de naturalkillercellen acti-
veren om kankercellen te doden. Wij hebben 
een vorm van immuuntherapie ontwikkeld om 
 herval te voorkomen of uit te stellen bij leukemie-
patiënten door dendritische cellen toe te dienen 
die opgeladen zijn met het kankereiwit Wilms’ 

tumor 1. In een eerste groep van 30 leukemie-
patiënten met een zeer hoog risico op herval, 
zagen we gunstige e� ecten in termen van alge-
mene overleving en daling van de tumormerker. 
In de huidige klinische studie zullen we 138 patiënten 
opnemen, met inbegrip van een controlegroep, 
om deze dendritische celtherapie verder te testen. 
Als de klinische werkzaamheid kan  worden beves-
tigd in deze grotere groep van patiënten, kan onze 
dendritische celtherapie de nieuwe standaard 
post-remissie behandeling worden voor  acute 
myeloïde leukemiepatiënten ouder dan 65 jaar of 
voor jongere hoog-risicopatiënten die niet in aan-
merking komen voor stamceltransplantatie. 

 Bedrag:   400.000 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 Multicenter randomized phase II trial of Wilms’ tumor (WT1) 
antigen-targeted dendritic cell vaccination to prevent relapse in 
patients with acute myeloid leukemia 

 Team van 
 Berneman Zwi 
 Universiteit Antwerpen 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Metabolisme, invasie en uitzaaiingen”  

 Het melanoom is een vorm van agressieve huid-
kanker die ontstaat uit pigmentcellen.  Epitheliale 
mesenchymale transitie (EMT) is een proces 
 waarbij epitheliale cellen geherprogrammeerd 
worden door nucleaire eiwitten zoals ZEB1 en 
ZEB2 tot mesenchymale cellen. Pigmentcellen 
zijn het  product van een EMT tijdens de em-
bryonale  ontwikkeling. Verminderde uitdrukking 
van ZEB2 in primaire melanomen is geassocieerd 
met verlaagde overlevingskans van patiënten. 
Wij  toonden aan dat ZEB2 essentieel is voor de 

 normale di� erentiatie en functie van melano-
cyten. In dit project beogen we studie van 1) de 
functie van ZEB eiwitten in melanocyt stamcel 
homeostase; 2) de rol van ZEB eiwitten in feno-
type veranderingen tijdens melanoma initiatie, 
groeiregulatie en uitzaaiing; 3) de bijdrage van 
ZEB eiwitten in immuno-evasie van melanoma 
cellen en 4) de contributie van ZEB expressie 
veranderingen in melanoma tot resistentie tegen 
therapie. 

 Bedrag:   507.614 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “EMT a novel important determinant of melanoma 
heterogeneity and progression” 

 Team van 
 Berx Geert 
 Universiteit Gent 

 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Immunotherapie”  

 Tot op vandaag hebben de meeste patiënten met 
acute myeloïde leukemie nog steeds een  slechte 
prognose. Eén van de belangrijkste redenen is 
herval, te wijten aan overblijvende leukemiecellen 
na de standaardbehandeling. Nieuwe behande-
lingsopties met een lage toxiciteit zijn  nodig 
om dit herval te voorkomen of uit te stellen.
Dendritische cellen zijn de generaals van het 
immuunsysteem, die de naturalkillercellen acti-
veren om kankercellen te doden. Wij hebben 
een vorm van immuuntherapie ontwikkeld om 
 herval te voorkomen of uit te stellen bij leukemie-
patiënten door dendritische cellen toe te dienen 
die opgeladen zijn met het kankereiwit Wilms’ 

tumor 1. In een eerste groep van 30 leukemie-
patiënten met een zeer hoog risico op herval, 
zagen we gunstige e� ecten in termen van alge-
mene overleving en daling van de tumormerker. 
In de huidige klinische studie zullen we 138 patiënten 
opnemen, met inbegrip van een controlegroep, 
om deze dendritische celtherapie verder te testen. 
Als de klinische werkzaamheid kan  worden beves-
tigd in deze grotere groep van patiënten, kan onze 
dendritische celtherapie de nieuwe standaard 
post-remissie behandeling worden voor  acute 
myeloïde leukemiepatiënten ouder dan 65 jaar of 
voor jongere hoog-risicopatiënten die niet in aan-
merking komen voor stamceltransplantatie. 

 Bedrag:   400.000 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 Multicenter randomized phase II trial of Wilms’ tumor (WT1) 
antigen-targeted dendritic cell vaccination to prevent relapse in 
patients with acute myeloid leukemia 

 Team van 
 Berneman Zwi 
 Universiteit Antwerpen 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Signalisatiewegen”  

 Prostaatkanker is de meest voorkomende soort 
kanker bij mannen in België. Alhoewel de over-
levingskans vrij groot is, is prostaatkanker door zijn 
hoge prevalentie nog steeds de derde doodsoorzaak 
als gevolg van kanker bij mannen. Deze hoge 
frequentie impliceert een duidelijke nood aan 
betere therapieën. De molecule MALT1 is een 
intracellulair enzym dat als een soort schaar 
andere eiwitten in de cel verknipt en hierdoor 
mechanismen in gang zet die eerder geassocieerd 
werden met de deling, overleving en uitzaaiing van 
kankercellen. Onze initiële bevindingen tonen een 
ongecontroleerde MALT1 activiteit aan in prostaat
kankercellen. In het voorgestelde onderzoek gaan

we via een waaier aan moleculair biologische en 
celbiologische technieken de functionele rol van 
MALT1 bij de groei en uitzaaiing van prostaat 
kankercellen onderzoeken en zullen we tevens de 
moleculaire mechanismen ontrafelen die ver-
antwoordelijk zijn voor de ontspoorde MALT1 
activiteit. Daarnaast zullen we aan de hand van 
prostaatkanker modelsystemen in de muis het 
e� ect van genetische en farmacologische uit-
schakeling van MALT1 nagaan. De bekomen 
resultaten zullen hopelijk een solide basis vormen 
voor het introduceren van MALT1 remmende 
geneesmiddelen als nieuwe therapie bij prostaat-
kanker. 

 Bedrag:   510.840 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Role of MALT1 proteolytic activity in prostate cancer” 

 Team van 
 Beyaert Rudi 
 Universiteit Gent 
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 Recherche fondamentale 
 Catégorie :   « Métabolisme, invasion et métastases » 

 Les métastases constituent la première cause de 
mortalité des patients atteints de cancer. Pour 
former des métastases, les cellules cancéreuses 
doivent quitter la tumeur, passer dans la 
circulation, coloniser les organes et établir une 
nouvelle tumeur. Une meilleure compréhension 
des mécanismes régulant les di� érentes étapes 
conduisant à la formation des métastases 
est essentielle pour pouvoir développer de 
nouvelles stratégies thérapeutiques pour les 
patients présentant des cancers métastatiques. 
Dans ce projet, nous essayerons de mieux 

comprendre quelles sont les caractéristiques 
cellulaires et moléculaires des cellules cancéreuses 
qui quittent la tumeur et passent dans la circulation 
sanguine, comment la cellule cancéreuse choisit 
quels types d’organes elle va coloniser, et quels sont 
les mécanismes associés à la colonisation de ces 
organes cibles. La réponse à ces questions devrait 
permettre de mieux comprendre les mécanismes 
qui conduisent à la formation des métastases 
afi n d’envisager de nouveaux traitements pour 
prévenir la formation de métastases ou traiter les 
patients qui en présentent. 

 Montant octroyé :   600.000 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 “Mechanisms regulating metastasis-initiating cells in squamous 
cell carcinoma” 

 Equipe de 
 Blanpain Cédric 
 Université Libre de Bruxelles 

 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Signalisatiewegen”  

 Prostaatkanker is de meest voorkomende soort 
kanker bij mannen in België. Alhoewel de over-
levingskans vrij groot is, is prostaatkanker door zijn 
hoge prevalentie nog steeds de derde doodsoorzaak 
als gevolg van kanker bij mannen. Deze hoge 
frequentie impliceert een duidelijke nood aan 
betere therapieën. De molecule MALT1 is een 
intracellulair enzym dat als een soort schaar 
andere eiwitten in de cel verknipt en hierdoor 
mechanismen in gang zet die eerder geassocieerd 
werden met de deling, overleving en uitzaaiing van 
kankercellen. Onze initiële bevindingen tonen een 
ongecontroleerde MALT1 activiteit aan in prostaat
kankercellen. In het voorgestelde onderzoek gaan

we via een waaier aan moleculair biologische en 
celbiologische technieken de functionele rol van 
MALT1 bij de groei en uitzaaiing van prostaat 
kankercellen onderzoeken en zullen we tevens de 
moleculaire mechanismen ontrafelen die ver-
antwoordelijk zijn voor de ontspoorde MALT1 
activiteit. Daarnaast zullen we aan de hand van 
prostaatkanker modelsystemen in de muis het 
e� ect van genetische en farmacologische uit-
schakeling van MALT1 nagaan. De bekomen 
resultaten zullen hopelijk een solide basis vormen 
voor het introduceren van MALT1 remmende 
geneesmiddelen als nieuwe therapie bij prostaat-
kanker. 

 Bedrag:   510.840 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Role of MALT1 proteolytic activity in prostate cancer” 

 Team van 
 Beyaert Rudi 
 Universiteit Gent 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Signalisatiewegen”  

 Cellen beschikken over meerdere, overlappende 
mechanismen om chemische veranderingen in 
hun erfelijk materiaal (DNA) te detecteren en te 
herstellen. In de meeste tumoren zijn enkele van 
deze herstelmechanismen verstoord zodat ze hy-
pergevoelig worden voor inhibitoren van de over-
blijvende DNA-herstelmechanismen. Dit vormt 
de basis van een klinisch gebruikte kankerthera-
pie. Wij hebben een eiwit ontdekt (PP1-NIPP1) 
dat de DNA-herstelcapaciteit regelt: de verwijde-
ring van dit eiwit in de lever of huid van muizen is 
geassocieerd met een vrijwel volledige resistentie 
tegen chemisch-geïnduceerde tumoren terwijl 
een verhoogde expressie van PP1-NIPP1 leidt tot 

spontane DNA-schade en celdood. Met dit on-
derzoeksproject willen we eerst onderzoeken welk 
moleculair mechanisme aan de basis ligt van de 
interferentie van PP1-NIPP1 met de DNA-her-
stelcapaciteit. Vervolgens zullen we moleculen 
identifi ceren die de werking van PP1-NIPP1 blok-
keren en nagaan of deze kunnen worden gebruikt 
als een nieuwe kankertherapie. Tenslotte zullen 
we nagaan of moleculen die de werking van PP1-
NIPP1 versterken kunnen worden toegevoegd aan 
zonnecreme ter bevordering van het herstel van 
DNA-schade die wordt teweeggebracht door het 
zonlicht. 

 Bedrag:   406.492 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Phosphatase-directed targeting of the DNA-repair capacity in 
cancer” 

 Team van 
 Bollen Mathieu 
 KU Leuven 
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 Recherche fondamentale 
 Catégorie :   « Métabolisme, invasion et métastases » 

 Les adaptations métaboliques jouent un rôle 
important dans la biologie des cellules can-
céreuses. Nous espérons que ces adaptations 
entraînent l’existence de vulnérabilités par-
ticulières dans ces cellules, vulnérabilités qui 
pourraient être la cible de thérapies futures.

Les cellules cancéreuses utilisent de grandes 
quantités de sucre. Nous avons récemment 
trouvé que la voie principale du métabolisme du 
sucre, nommé la glycolyse, mène à la production 
de produits secondaires qui doivent être éliminés 

pour éviter des e� ets toxiques. Cette élimination 
se fait par l’intermédiaire d’une enzyme appelée 
la phosphoglycolate phophatase, dont le rôle dans 
le métabolisme du cancer reste jusqu’à présent 
inconnu. Dans ce projet, nous voulons étudier le 
rôle de cette enzyme et d’une autre enzyme qui 
pourrait aussi être impliquée dans le métabolisme 
des produits secondaires formés dans les cellules 
cancéreuses. Ces études pourraient éventuelle-
ment nous permettre de décider si ces protéines 
peuvent être des cibles pour des interventions 
thérapeutiques. 

 Montant octroyé :   340.560 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 “Role of side-activities of glycolytic enzymes in cancer 
development and future therapy” 

 Equipe de 
 Bommer Guido 
 Université catholique de Louvain 

 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Signalisatiewegen”  

 Cellen beschikken over meerdere, overlappende 
mechanismen om chemische veranderingen in 
hun erfelijk materiaal (DNA) te detecteren en te 
herstellen. In de meeste tumoren zijn enkele van 
deze herstelmechanismen verstoord zodat ze hy-
pergevoelig worden voor inhibitoren van de over-
blijvende DNA-herstelmechanismen. Dit vormt 
de basis van een klinisch gebruikte kankerthera-
pie. Wij hebben een eiwit ontdekt (PP1-NIPP1) 
dat de DNA-herstelcapaciteit regelt: de verwijde-
ring van dit eiwit in de lever of huid van muizen is 
geassocieerd met een vrijwel volledige resistentie 
tegen chemisch-geïnduceerde tumoren terwijl 
een verhoogde expressie van PP1-NIPP1 leidt tot 

spontane DNA-schade en celdood. Met dit on-
derzoeksproject willen we eerst onderzoeken welk 
moleculair mechanisme aan de basis ligt van de 
interferentie van PP1-NIPP1 met de DNA-her-
stelcapaciteit. Vervolgens zullen we moleculen 
identifi ceren die de werking van PP1-NIPP1 blok-
keren en nagaan of deze kunnen worden gebruikt 
als een nieuwe kankertherapie. Tenslotte zullen 
we nagaan of moleculen die de werking van PP1-
NIPP1 versterken kunnen worden toegevoegd aan 
zonnecreme ter bevordering van het herstel van 
DNA-schade die wordt teweeggebracht door het 
zonlicht. 

 Bedrag:   406.492 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Phosphatase-directed targeting of the DNA-repair capacity in 
cancer” 

 Team van 
 Bollen Mathieu 
 KU Leuven 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:    “Immuniteit, ontsteking en kanker”  

 Afweercellen uit ons eigen immuunsysteem kunnen 
kankercellen aanvallen en doden, maar worden 
jammer genoeg vaak afgeremd door de kanker 
cellen. Recent ontwikkelde immuuntherapie is 
erop gericht deze rem weg te nemen, met ongezien 
succes in 1 patiënt op 3. Bij de overige patiënten 
is deze behandeling ine� ectief, waarschijnlijk 
door onvoldoende herkenning van de tumor en/
of onvoldoende activering van de afweercellen. 
In dit project stellen wij een combinatie voor met 
gerichte radiotherapie, om de tumorherkenning 
door de afweercellen op gang te brengen, en 

lokale RNA-signalen, om de reactie van afweer 
cellen aan te wakkeren. De gerichte radiotherapie 
is opgebouwd uit een celdodende radioactieve stof 
en een sturend nanobody (antilichaamfragment 
gegenereerd in lama’s) dat specifi ek de tumor 
herkent; deze moleculen worden in de bloedbaan 
toegediend en zoeken zich een weg naar alle kanker 
cellen. De RNA-signalen worden lokaal, dicht bij 
de tumor, ingespoten, zodat ze de lymfeknopen 
kunnen ondersteunen in hun afweerreactie. Deze 
combinatietherapie zal toelaten primaire en uitge-
zaaide kankercellen te doden. 

 Bedrag:   421.222 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Nanobody-targeted radionuclide therapy and immune 
therapy: a perfect match in the era of combination therapy” 

 Team van 
 Breckpot Karine 
 Vrije Universiteit Brussel 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Metabolisme, invasie en uitzaaiingen”  

 Borsttumoren zorgen frequent voor botmetastasen 
met botpijn en fracturen als gevolg. De huidige 
behandelingen stabilizeren en vertragen deze bot-
metastasen, maar leiden niet tot volledige gene-
zing. Om dit te verhelpen is meer inzicht nodig in 
de eerste fase van het ontstaan van botmetasta-
sen waarbij enkele borsttumorcellen zich  nestelen 
in de botomgeving, traag beginnen te groeien 
en micrometastasen vormen. Op basis van onze 
bekomen resultaten postuleren we nu dat deze 
borsttumorcellen meer kans maken om te over-

leven en te groeien als er voldoende nutriënten 
aanwezig zijn in de botomgeving. Het celmetabo-
lisme van de borsttumorcellen moet dus aange-
past zijn aan de beschikbaarheid van nutriënten. 
We zullen deze hypothese testen in preklinische 
muismodellen die botmetastasen ontwikkelen. 
Bevestiging zullen we trachten te bekomen door 
grondige analyse van het celmetabolisme van de 
borstumorcellen en het e� ect van verstoring van 
bepaalde metabole paden van de borstumorcellen 
op de vorming van botmetastasen te onderzoeken. 

 Bedrag:   287.584 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Breast tumor cell metabolism as driver of bone 
micrometastases” 

 Team van 
 Carmeliet Geert 
 KU Leuven 

 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:    “Immuniteit, ontsteking en kanker”  

 Afweercellen uit ons eigen immuunsysteem kunnen 
kankercellen aanvallen en doden, maar worden 
jammer genoeg vaak afgeremd door de kanker 
cellen. Recent ontwikkelde immuuntherapie is 
erop gericht deze rem weg te nemen, met ongezien 
succes in 1 patiënt op 3. Bij de overige patiënten 
is deze behandeling ine� ectief, waarschijnlijk 
door onvoldoende herkenning van de tumor en/
of onvoldoende activering van de afweercellen. 
In dit project stellen wij een combinatie voor met 
gerichte radiotherapie, om de tumorherkenning 
door de afweercellen op gang te brengen, en 

lokale RNA-signalen, om de reactie van afweer 
cellen aan te wakkeren. De gerichte radiotherapie 
is opgebouwd uit een celdodende radioactieve stof 
en een sturend nanobody (antilichaamfragment 
gegenereerd in lama’s) dat specifi ek de tumor 
herkent; deze moleculen worden in de bloedbaan 
toegediend en zoeken zich een weg naar alle kanker 
cellen. De RNA-signalen worden lokaal, dicht bij 
de tumor, ingespoten, zodat ze de lymfeknopen 
kunnen ondersteunen in hun afweerreactie. Deze 
combinatietherapie zal toelaten primaire en uitge-
zaaide kankercellen te doden. 

 Bedrag:   421.222 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Nanobody-targeted radionuclide therapy and immune 
therapy: a perfect match in the era of combination therapy” 

 Team van 
 Breckpot Karine 
 Vrije Universiteit Brussel 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:    “Immuniteit, ontsteking en kanker”  

 Angiogenese - de vorming van nieuwe bloed 
vaten - is essentieel voor tumorgroei. Huidige anti-
angiogene therapieën blokkeren pro-angiogene 
factoren zoals VEGF waardoor de bloedtoevoer 
naar de tumor vermindert en de tumor bloedvaten 
afsterven. Het succes van deze behandelingen 
wordt echter beperkt door resistentie, onvol 
doende e�  ciëntie, en toxiciteit. De nood aan 
de ontwikkeling van nieuwe anti-angiogene 
strategieën gebaseerd op een fundamenteel 
verschillend werkingsmechanisme is dus dringend. 
Een alternatief therapeutisch paradigma is “tumor 
bloedvatnormalisatie” (TVN). Door het herstellen 
van de dysfunctionele bloedvaten in tumoren 
verbetert TVN de perfusie en oxygenatie, 
met sterkere tumor bloedvaten tot gevolg. 
Deze veranderingen verminderen de vorming 
van metastasen én verbeteren de aanvoer en 
e�  ciëntie van chemo-, radio- en immunotherapie.

Recente studies toonden aan dat  het  partieel 
reduceren van de glycolytische activator PFKFB3 
in  endotheelcellen door behandeling  met  de 
PFKFB3 inhibitor (3PO), tumor bloedvat-
normalisatie induceert, het aantal metastasen 
reduceert en de toevoer van - en respons op  - 
cisplatinum verbetert. Of TVN, door het 
blokkeren van endotheelcel glycolyse, de aanvoer 
en e�  ciëntie van huidige immunotherapieën 
verbetert is momenteel onbe kend. In dit project 
zal het concept van anti-kanker immunotherapie 
bestudeerd worden met specifi eke aandacht 
voor de toevoer en activatie van anti-kanker 
immuuncellen na TVN. Er zal ook gekeken worden 
of bloedvatnormalisatie het metabolisme van 
kankercellen beïnvloedt en of het manipuleren 
van deze metabole targets kankercellen meer 
vatbaar maakt voor immunotherapie. 

 Bedrag:   599.998 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Improving immunotherapy via tumor vessel normalization by 
blocking endothelial cell glycolysis” 

 Team van 
 Carmeliet Peter 
 KU Leuven 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Doelgerichte behandelingen” 

 De laatste jaren is er een enorme vooruitgang 
geboekt in de behandeling van darmkanker, wat 
resulteerde in veel betere overlevingskansen. 
Een uitzondering hierop vormen de patiënten 
met  uitzaaiingen naar het buikvlies (peritoneale 
carcino matose). Deze uitzaaiingen ontstaan door-
dat kankercellen loskomen van de oorspronkelijke 
tumor op de darm, zich verspreiden in de buik-
holte en zich vasthechten aan het buikvlies. In dit 

 project worden de aanhechting, invasie en groei 
van kankercellen ter hoogte van het buikvlies in 
detail bestudeerd, en dit op buikvliesknobbeltjes 
die bij patiënten werden weggenomen tijdens de 
operatie. Eens we een beter zicht hebben op de 
manier waarop darmkanker zich verspreid in de 
buik holte, ligt de weg open voor nieuwe behande-
lingsmogelijkheden, zodat de verspreiding van darm-
kanker kan worden tegengegaan of zelfs voorkomen. 

 Bedrag:   126.900 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Role of the peritoneal microenvironment in the pathogenesis 
and spread of colorectal carcinomatosis” 

 Team van 
 Ceelen Wim 
 Universiteit Gent 

 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:    “Immuniteit, ontsteking en kanker”  

 Angiogenese - de vorming van nieuwe bloed 
vaten - is essentieel voor tumorgroei. Huidige anti-
angiogene therapieën blokkeren pro-angiogene 
factoren zoals VEGF waardoor de bloedtoevoer 
naar de tumor vermindert en de tumor bloedvaten 
afsterven. Het succes van deze behandelingen 
wordt echter beperkt door resistentie, onvol 
doende e�  ciëntie, en toxiciteit. De nood aan 
de ontwikkeling van nieuwe anti-angiogene 
strategieën gebaseerd op een fundamenteel 
verschillend werkingsmechanisme is dus dringend. 
Een alternatief therapeutisch paradigma is “tumor 
bloedvatnormalisatie” (TVN). Door het herstellen 
van de dysfunctionele bloedvaten in tumoren 
verbetert TVN de perfusie en oxygenatie, 
met sterkere tumor bloedvaten tot gevolg. 
Deze veranderingen verminderen de vorming 
van metastasen én verbeteren de aanvoer en 
e�  ciëntie van chemo-, radio- en immunotherapie.

Recente studies toonden aan dat  het  partieel 
reduceren van de glycolytische activator PFKFB3 
in  endotheelcellen door behandeling  met  de 
PFKFB3 inhibitor (3PO), tumor bloedvat-
normalisatie induceert, het aantal metastasen 
reduceert en de toevoer van - en respons op  - 
cisplatinum verbetert. Of TVN, door het 
blokkeren van endotheelcel glycolyse, de aanvoer 
en e�  ciëntie van huidige immunotherapieën 
verbetert is momenteel onbe kend. In dit project 
zal het concept van anti-kanker immunotherapie 
bestudeerd worden met specifi eke aandacht 
voor de toevoer en activatie van anti-kanker 
immuuncellen na TVN. Er zal ook gekeken worden 
of bloedvatnormalisatie het metabolisme van 
kankercellen beïnvloedt en of het manipuleren 
van deze metabole targets kankercellen meer 
vatbaar maakt voor immunotherapie. 

 Bedrag:   599.998 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Improving immunotherapy via tumor vessel normalization by 
blocking endothelial cell glycolysis” 

 Team van 
 Carmeliet Peter 
 KU Leuven 
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 Recherche fondamentale 
 Catégorie :   « Voies de signalisation » 

 Les tumeurs solides telles que les tumeurs 
mammaires se développent car les cellules 
cancéreuses vivent plus longtemps. En consé-
quence, elles s’accumulent et génèrent des 
métastases dans certains cas. Ces cellules 
cancéreuses sont en fait capables de résister 
à la mort cellulaire via des mécanismes qui 
commencent à être élucidés. Comprendre 
pourquoi ces cellules survivent plus longtemps 
est donc essentiel pour défi nir de nouvelles 
thérapies pouvant induire leur mort de manière 
spécifi que. Les tumeurs solides vont exprimer de 
façon trop importante certaines protéines telles 
que KIAA1199. Celle-ci permet de limiter la mort 
cellulaire et potentialise en même temps la survie 

cellulaire. Notre projet va consister à disséquer au 
niveau moléculaire la façon dont cette protéine 
KIAA1199 promeut la survie cellulaire et limite 
la mort en réponse à des signaux tels que la 
Sémaphorine 3A qui sont envoyés par d’autres 
cellules. Nous développerons des modèles expé-
ri men taux de tumeurs mammaires dans lesquels 
le gène KIAA1199 sera spécifi quement inactivé.
Nous étudierons les conséquences de cette 
inactivation au niveau du développement  des 
tumeurs et de leur progression vers les métastases. 
In fi ne, notre projet permettra de mieux comprendre 
comment la balance entre la vie et la mort est 
dérégulée dans le sens d’une survie prolongée dans 
les cellules cancéreuses. 

 Montant octroyé :   454.080 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 “Cross talk between EGFR and Plexin signaling in solid tumors” 

 Equipe de 
 Chariot Alain 
 Université de Liège 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Prognostische en predictieve factoren” 

 Onze kennis omtrent genen geassocieerd met een 
verhoogd risico op erfelijke borst- en ovarium-
kanker, is sterk toegenomen. De exacte risico’s 
geassocieerd met kiembaan mutaties in deze re-
cent gedetecteerde genen, zijn echter nog niet 
gekend. Dit maakt het complex om genetische 
test resultaten te communiceren naar personen 
die drager zijn van een mutatie in deze genen. Om 
meer inzicht te krijgen in de risico’s, zullen we in 
dit interuniversitair project een nationale data-
bank ontwikkelen waarin relevante informatie ver-
zameld wordt om tot betere risico schattingen te 
komen. Alle tot nu toe gekende borstkankergenen 
spelen een rol in het herstel van breuken in DNA 
via een specifi ek herstel mechanisme, namelijk 
homologe recombinatie (HR). Dit is een interes-
sant gegeven aangezien hierop therapeutisch kan 

ingegrepen worden door behandeling met PARP 
inhibitoren. Bedoeling van dit project is dan ook 
om een klinische trial fase 2 uit te voeren met 
PARP inhibitoren bij patiënten met een mutatie 
in een gen betrokken bij HR. Verder zal nagegaan 
worden of patiënten met een mutatie in een HR 
gen kunnen geïdentifi ceerd worden via onderzoek 
van het DNA dat circuleert in plasma van deze 
patiënten. Dit zou toelaten om patiënten die baat 
kunnen hebben bij een behandeling met PARP 
inhibitoren te selecteren op basis van een eenvou-
dige bloedafname in plaats van via een biopsie van 
de tumor. Door deze interuniversitaire samen-
werking verwachten we sterk te kunnen bijdragen 
aan de klinische bruikbaarheid van genetische 
tests van borstkankerpredispositie genen, zowel in 
de context van kanker preventie als therapie. 

 Bedrag:   200.000 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 “HBOC (Hereditary Breast and Ovarian Cancer), a paradigm 
shift for counseling and treatment of patients with defects in 
homologous recombination – an explorative study” 

 Team van 
 Claes Kathleen 
 Universitair Ziekenhuis Gent 

 Recherche fondamentale 
 Catégorie :   « Voies de signalisation » 

 Les tumeurs solides telles que les tumeurs 
mammaires se développent car les cellules 
cancéreuses vivent plus longtemps. En consé-
quence, elles s’accumulent et génèrent des 
métastases dans certains cas. Ces cellules 
cancéreuses sont en fait capables de résister 
à la mort cellulaire via des mécanismes qui 
commencent à être élucidés. Comprendre 
pourquoi ces cellules survivent plus longtemps 
est donc essentiel pour défi nir de nouvelles 
thérapies pouvant induire leur mort de manière 
spécifi que. Les tumeurs solides vont exprimer de 
façon trop importante certaines protéines telles 
que KIAA1199. Celle-ci permet de limiter la mort 
cellulaire et potentialise en même temps la survie 

cellulaire. Notre projet va consister à disséquer au 
niveau moléculaire la façon dont cette protéine 
KIAA1199 promeut la survie cellulaire et limite 
la mort en réponse à des signaux tels que la 
Sémaphorine 3A qui sont envoyés par d’autres 
cellules. Nous développerons des modèles expé-
ri men taux de tumeurs mammaires dans lesquels 
le gène KIAA1199 sera spécifi quement inactivé.
Nous étudierons les conséquences de cette 
inactivation au niveau du développement  des 
tumeurs et de leur progression vers les métastases. 
In fi ne, notre projet permettra de mieux comprendre 
comment la balance entre la vie et la mort est 
dérégulée dans le sens d’une survie prolongée dans 
les cellules cancéreuses. 

 Montant octroyé :   454.080 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 “Cross talk between EGFR and Plexin signaling in solid tumors” 

 Equipe de 
 Chariot Alain 
 Université de Liège 
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 Recherche fondamentale 
 Catégorie :   « Résistance aux traitements » 

 L’étude des mutations génétiques responsables de 
la formation de cancer a permis de  développer de 
nouveaux médicaments qui s’attaquent spécifi -
quement aux cellules cancéreuses et qui améliorent 
très signifi cativement le pronostic des patients 
atteints de cancer. Il est maintenant établi que 
les cellules cancéreuses présentent une capacité 
d’adaptation exacerbée par rapport aux cellules 
normales. Ceci leur permet, à terme, de contourner 
la toxicité thérapeutique et de devenir résistantes 
aux traitements anticancéreux ciblés, ce qui ré-
duit fortement le bénéfi ce de ces thérapies pour 
les patients. Notre projet vise à comprendre la 
stratégie développée par les cellules cancéreuses 

pour échapper au contrôle thérapeutique. Nous 
pensons que la manière avec laquelle les cellules 
s’adaptent fait intervenir un mécanisme fonda-
mental que l’on retrouve déjà dans des organismes 
précoces (comme la levure) et qui modifi e la façon 
dont les protéines sont synthétisées. Notre projet 
vise à comprendre les changements qui inter-
viennent dans la synthèse protéique au cours du 
développement tumoral et l’apparition de résis-
tances aux thérapies anti-cancéreuses. L’objectif 
est de pouvoir interférer avec ce mécanisme afi n 
de retarder le développement tumoral et d’amé-
liorer la réponse thérapeutique des patients aux 
traitements anticancéreux. 

 Montant octroyé :   510.814 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « Implication of tRNA modifi cation in cancer » 

 Equipe de 
 Close Pierre 
 Université de Liège 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Doelgerichte behandelingen” 

 Acute lymfatische leukemie is een agressieve 
leuke mie van de B- of T-cellen die vooral voor-
komt bij kinderen, maar ook volwassenen  kunnen 
deze ziekte krijgen. Met de verbeterde chemo-
therapie hebben kinderen tegenwoordig een goede 
kans op overleving, maar bij volwassenen is de 
overleving nog laag. Bovendien heeft chemo-
therapie heel wat nevenwerkingen, zowel tijdens 
de behandeling als nog lang erna. Dit project heeft 
tot doel om na te gaan of doelgerichte therapie 
gebruikt zou  kunnen worden voor de behandeling 
van deze vorm van leukemie. Genetische studies 
hebben immers aangetoond dat 20 tot 30% van 

deze patiënten mutaties hebben in genen van de 
interleukine-7 receptor signaalweg, wat leidt tot 
een verhoogde activiteit van deze signaalweg. 
Remmers van deze signaalweg zijn beschikbaar 
en sommige hiervan worden reeds gebruikt voor 
de behandeling van andere ziekten. Het is daar-
om belangrijk om deze remmers nu ook te testen 
bij acute lymfatische leukemie. Wij zullen deze 
remmers testen op leukemiecellen met dergelijke 
mutaties om zo te bepalen welke van deze remmers 
het meest geschikt zijn voor de behandeling van 
acute lymfatische leukemie. 

 Bedrag:   300.000 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “JAK kinase inhibitors for the treatment of acute lymphoblastic 
leukemia” 

 Team van 
 Cools Jan 
 KU Leuven 

 Recherche fondamentale 
 Catégorie :   « Résistance aux traitements » 

 L’étude des mutations génétiques responsables de 
la formation de cancer a permis de  développer de 
nouveaux médicaments qui s’attaquent spécifi -
quement aux cellules cancéreuses et qui améliorent 
très signifi cativement le pronostic des patients 
atteints de cancer. Il est maintenant établi que 
les cellules cancéreuses présentent une capacité 
d’adaptation exacerbée par rapport aux cellules 
normales. Ceci leur permet, à terme, de contourner 
la toxicité thérapeutique et de devenir résistantes 
aux traitements anticancéreux ciblés, ce qui ré-
duit fortement le bénéfi ce de ces thérapies pour 
les patients. Notre projet vise à comprendre la 
stratégie développée par les cellules cancéreuses 

pour échapper au contrôle thérapeutique. Nous 
pensons que la manière avec laquelle les cellules 
s’adaptent fait intervenir un mécanisme fonda-
mental que l’on retrouve déjà dans des organismes 
précoces (comme la levure) et qui modifi e la façon 
dont les protéines sont synthétisées. Notre projet 
vise à comprendre les changements qui inter-
viennent dans la synthèse protéique au cours du 
développement tumoral et l’apparition de résis-
tances aux thérapies anti-cancéreuses. L’objectif 
est de pouvoir interférer avec ce mécanisme afi n 
de retarder le développement tumoral et d’amé-
liorer la réponse thérapeutique des patients aux 
traitements anticancéreux. 

 Montant octroyé :   510.814 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « Implication of tRNA modifi cation in cancer » 

 Equipe de 
 Close Pierre 
 Université de Liège 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Doelgerichte behandelingen” 

 Begin jaren 80 realiseerden artsen en onderzoekers 
dat een bepaalde subgroep van leukemiepatiënten 
met zeer slechte prognose, gekenmerkt waren 
door translocaties op chromosoom 11. Na doorge-
dreven onderzoek werd het gen op  chromosoom 
11 geïdenti fi ceerd dat ontregeld wordt door de 
translocaties. Het eiwit, gecodeerd door dit gen, 
kreeg de naam MLL of ‘Mixed Lineage Leukemia’ 
en reguleert de expressie van andere genen die van 
belang zijn voor cellulaire replicatie. Tot op vandaag 
hebben patiënten met een MLL-translocatie, in 
hoofdzaak zeer jonge kinderen, nog steeds slechts 
15 tot 40% overlevingskans. Translocaties in MLL 

genereren carcinogene fusie-eiwitten die de gen-
expressie en bijgevolg de replicatie van cellen ont-
regelen. Onze onderzoeksgroep kon aantonen 
dat MLL fusie-eiwitten naar hun doelwitgenen 
gebracht worden door interactie met een ander 
eiwit genaamd LEDGF/p75. Het wegnemen van 
LEDGF/p75 resulteert in een e�  ciënte inhibitie 
van de replicatie van carcinogene cellen in celcul-
tuur en diermodellen. In het nieuwe project willen 
we kleine moleculen ontwikkelen die de interactie 
tussen MLL en LEDGF/p75 blokkeren teneinde 
een nieuwe therapie te ontwikkelen voor deze 
 patiënten. 

 Bedrag:   190.000 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 Development of a new therapeutic strategy for MLL-
rearranged leukemia 

 Team van 
 Debyser Zeger 
 KU Leuven 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Signalisatiewegen”  

 Gedurende de laatste decennia probeert men 
steeds meer om de afwijkingen in tumorcellen 
in kaart te brengen en kanker te behandelen 
met specifi eke therapieën gericht tegen deze 
afwijkingen, eerder dan met zeer algemene 
behandelingen. Daarbij is het natuurlijk belangrijk 
om de moleculaire signaaltransductiewegen die 
mislopen in kankercellen beter te karakteriseren. 
RIPK4 behoort tot de ‘Receptor Interacting 
Protein Kinases’. Het belang van RIPK4 bij 
tumorontwikkeling is momenteel zeer onduidelijk 
vermits er in de literatuur rapporten zijn waarbij 

RIPK4 zowel een pro- als anti-kanker rol 
wordt toegeschreven. In dit onderzoek, mede 
ondersteund door de Stichting tegen Kanker, zullen 
we de RIPK4-a� ankelijke signaaltransductiewegen 
grondiger bestuderen en nagaan door middel van 
genetische modellen of RIPK4 al dan niet een 
rol speelt in sommige tumortypes. Indien RIPK4 
een pro-tumor rol heeft, zullen we trachten om 
RIPK4 inhibitoren te ontwikkelen. Dergelijk 
onderzoek zal een beter inzicht geven of RIPK4 
al dan niet als een doelwit of prognostische factor 
kan gebruikt worden bij de behandeling van kanker. 

 Bedrag:   317.856 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 RIPK4, a novel target in cancer therapy 

 Team van 
 Declercq Wim 
 Universiteit Gent 

 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Doelgerichte behandelingen” 

 Begin jaren 80 realiseerden artsen en onderzoekers 
dat een bepaalde subgroep van leukemiepatiënten 
met zeer slechte prognose, gekenmerkt waren 
door translocaties op chromosoom 11. Na doorge-
dreven onderzoek werd het gen op  chromosoom 
11 geïdenti fi ceerd dat ontregeld wordt door de 
translocaties. Het eiwit, gecodeerd door dit gen, 
kreeg de naam MLL of ‘Mixed Lineage Leukemia’ 
en reguleert de expressie van andere genen die van 
belang zijn voor cellulaire replicatie. Tot op vandaag 
hebben patiënten met een MLL-translocatie, in 
hoofdzaak zeer jonge kinderen, nog steeds slechts 
15 tot 40% overlevingskans. Translocaties in MLL 

genereren carcinogene fusie-eiwitten die de gen-
expressie en bijgevolg de replicatie van cellen ont-
regelen. Onze onderzoeksgroep kon aantonen 
dat MLL fusie-eiwitten naar hun doelwitgenen 
gebracht worden door interactie met een ander 
eiwit genaamd LEDGF/p75. Het wegnemen van 
LEDGF/p75 resulteert in een e�  ciënte inhibitie 
van de replicatie van carcinogene cellen in celcul-
tuur en diermodellen. In het nieuwe project willen 
we kleine moleculen ontwikkelen die de interactie 
tussen MLL en LEDGF/p75 blokkeren teneinde 
een nieuwe therapie te ontwikkelen voor deze 
 patiënten. 

 Bedrag:   190.000 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 Development of a new therapeutic strategy for MLL-
rearranged leukemia 

 Team van 
 Debyser Zeger 
 KU Leuven 
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 Team van 
 de Freitas Nascimento Luana
& Verellen Dirk 
 Belgian Nuclear Research Center & GZA Ziekenhuizen
Sint-Augustinus / Vrije Universiteit Brussel 

 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Beeldvorming en radiotherapie”  

 Gedurende de voorbije twee decennia is er 
veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van multi- 
dimensioneel dosimetrie oplossingen.  Dosi meters 
moeten echter klein genoeg zijn voor een hoge 
spatiele resolutie en het materiaal moet weefsel-
equivalent zijn voor een accurate meting  zonder 
al te veel complexe kalibraties en correcties. 
Boven op de multi-dimensionele functie  moeten 
de systemen real time kunnen meten het-
geen toelaat fouten ten gevolge van verkeerde 

 positionering of dosage gedurende de bestra-
lingen snel op te merken en op die manier een 
betere behandeling van de patiënt toe te laten. 
Het ultieme doel van dit project is real time in 
vivo dosimetrie voor het karakteriseren van de 
radiotherapie velden, met name de vorm en de 
intensiteit van het geabsorbeerde dosistempo op-
gemeten met 2D sheets die aangebracht worden 
op de huid van de patiënt tijdens radiotherapie 
behandeling. 

 Bedrag:   188.000 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 “In vivo dose assessment using a 2D imaging system” 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Genen en kanker”  

 Ribosomen vertegenwoordigen de moleculaire 
machines in onze cellen die eiwitten aanmaken. 
Heel recent is duidelijk geworden dat kankercellen 
defecten kunnen hebben in deze ribosomen. In die 
context beschreef onze groep recent dat RPL5, een 
eiwit van het ribosoom, fouten vertoont in  diverse 
kankertypes. We begrijpen momenteel echter 
niet hoe deze defecten in RPL5 precies bijdragen 
tot het ontstaan van kanker. Glioblastoma is 
een zeer aggressieve hersen tumor, met weinig 
therapeutische mogelijkheden en met maar 25% 

van de patiënten die overleven na 5  jaar. In deze 
hersenkankers hebben 10% van de patienten een 
defect aan RPL5, en die patiënten hebben een 
nog slechtere prognose. In dit project willen we 
ontrafelen via welke moleculaire mechanismen 
deze RPL5 defecten precies bijdragen aan de 
ontwikkeling van glioblastoma, zodat we deze 
kennis kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van 
therapieën die inwerken tegen deze moleculaire 
mechanismen. 

 Bedrag:   318.824 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Oncogenic mechanisms of ribosomal protein L5 in 
glioblastoma” 

 Team van 
 De Keersmaecker Kim 
 KU Leuven 

 Team van 
 de Freitas Nascimento Luana
& Verellen Dirk 
 Belgian Nuclear Research Center & GZA Ziekenhuizen
Sint-Augustinus / Vrije Universiteit Brussel 

 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Beeldvorming en radiotherapie”  

 Gedurende de voorbije twee decennia is er 
veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van multi- 
dimensioneel dosimetrie oplossingen.  Dosi meters 
moeten echter klein genoeg zijn voor een hoge 
spatiele resolutie en het materiaal moet weefsel-
equivalent zijn voor een accurate meting  zonder 
al te veel complexe kalibraties en correcties. 
Boven op de multi-dimensionele functie  moeten 
de systemen real time kunnen meten het-
geen toelaat fouten ten gevolge van verkeerde 

 positionering of dosage gedurende de bestra-
lingen snel op te merken en op die manier een 
betere behandeling van de patiënt toe te laten. 
Het ultieme doel van dit project is real time in 
vivo dosimetrie voor het karakteriseren van de 
radiotherapie velden, met name de vorm en de 
intensiteit van het geabsorbeerde dosistempo op-
gemeten met 2D sheets die aangebracht worden 
op de huid van de patiënt tijdens radiotherapie 
behandeling. 

 Bedrag:   188.000 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 “In vivo dose assessment using a 2D imaging system” 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Doelgerichte behandelingen” 

 Recent werd duidelijk dat patiënten die aan 
verschillende kankertypes zoals T-cel leukemie, 
multiple myeloom, hersen- en borstkanker leiden 
vaak genetische fouten (mutaties) oplopen in 
het ribosoom, de moleculaire machine die eiwit-
ten produceert in onze cellen. Momenteel zijn 
vele kankertherapieën gebaseerd op chemo- en 
radiotherapie, wat gepaard gaat met ernstige 
nevenwerkingen. Betere behandelingen die ge-
richt zijn op onderliggende moleculaire defecten 
in kankercellen zijn noodzakelijk. In dit project 
willen we nagaan of de fouten in de ribosomen 
van een kankercel kunnen dienen als doelwit voor 
therapie. Interessant genoeg zijn er heel wat ge-
neesmiddelen voor handen die zelfs in de kliniek 
gebruikt en die inwerken op eiwitproductie en 

metabolisme in een cel. We zullen de e� ectivi-
teit van deze geneesmiddelen testen op kanker-
cellijnen met een ribosoomdefect. Preliminaire 
resultaten op 1 cellijn en met een beperkt aan-
tal geneesmiddelen gaven alvast veelbelovende 
resultaten. We zullen nu meer geneesmiddelen 
testen op een grotere reeks kankercellijnen met 
een defect in het ribosoom. Kankertherapieën 
die gebaseerd zijn op 1 geneesmiddel werken niet 
goed, daarom zullen interessante geneesmidde-
len die uit onze screenings komen gecombineerd 
worden met elkaar en met andere geneesmid-
delen. In een laatste fase van dit project, zullen 
deze drug cocktails gevalideerd worden in muis 
kankermodellen, met het oog op latere imple-
mentatie in de kankerkliniek. 

 Bedrag:   150.400 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Somatic ribosome mutations as targets for cancer therapy” 

 Team van 
 De Keersmaecker Kim 
 KU Leuven 
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 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Immunothérapie » 

 Bien que de nombreux progrès aient vu le jour 
dans le traitement du cancer durant les 20 
dernières années, certains (sous)-types répondent 
encore très mal aux thérapies conventionnelles 
(radiothérapie et chimiothérapie). A titre d’exemple, 
le cancer du sein dit “triple négatif” et le cancer 
de l’oropharynx HPV-négatif sont, encore à 
l’heure actuelle, associés à un mauvais pronostic.
Considérée comme l’avancée la plus signifi cative 
de l’année 2013 par la célèbre revue scientifi que 
Science, l’immunothérapie pourrait constituer 
une véritable révolution dans la prise en charge des 
patients atteints de cancer ne répondant pas aux 
traitements standards. Ce concept qui consiste à 
traiter le cancer en utilisant notre propre système 
immunitaire présente, toutefois, encore une 
limitation majeure. Les cellules cancéreuses sont, 
en e� et, capables de sécréter de nombreuses 

molécules immunosuppressives et n’en cibler 
qu’une (comme c’est majoritaire ment le cas 
pour le moment) limite l’e�  cacité thérapeutique 
(actuellement, seul environ  30% des patients 
répondent positivement). Ré cemment, nous nous 
sommes intéressés à la protéine HMGB1 et avons 
mis en évidence son importante expression par les 
cellules cancéreuses ainsi que sa capacité à rendre 
les cellules immunitaires tolérogènes (permettant 
au cancer de se développer). Au cours de ce 
projet, nous évaluerons si le blocage de cette 
dernière protéine, seule ou en combinaison avec 
des inhibiteurs de l’axe PD-1/PD-L1 (déjà validés 
pour le traitement des cancers pulmonaires, 
rénaux et des mélanomes) inhibe la progression 
cancéreuse via une stimulation de l’activité des 
cellules immunitaires. 

 Montant octroyé :   141.000 €  •  Durée du financement :   3 ans 

 Le mot de l’équipe 

 “Combining PD-1/PD-L1 blockade and HMGB1 inhibitors for 
treating oropharyngeal and breast cancers unresponsive to 
standard therapy “ 

 Equipe de 
 Delvenne Philippe 
 Université de Liège 

 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Doelgerichte behandelingen” 

 Recent werd duidelijk dat patiënten die aan 
verschillende kankertypes zoals T-cel leukemie, 
multiple myeloom, hersen- en borstkanker leiden 
vaak genetische fouten (mutaties) oplopen in 
het ribosoom, de moleculaire machine die eiwit-
ten produceert in onze cellen. Momenteel zijn 
vele kankertherapieën gebaseerd op chemo- en 
radiotherapie, wat gepaard gaat met ernstige 
nevenwerkingen. Betere behandelingen die ge-
richt zijn op onderliggende moleculaire defecten 
in kankercellen zijn noodzakelijk. In dit project 
willen we nagaan of de fouten in de ribosomen 
van een kankercel kunnen dienen als doelwit voor 
therapie. Interessant genoeg zijn er heel wat ge-
neesmiddelen voor handen die zelfs in de kliniek 
gebruikt en die inwerken op eiwitproductie en 

metabolisme in een cel. We zullen de e� ectivi-
teit van deze geneesmiddelen testen op kanker-
cellijnen met een ribosoomdefect. Preliminaire 
resultaten op 1 cellijn en met een beperkt aan-
tal geneesmiddelen gaven alvast veelbelovende 
resultaten. We zullen nu meer geneesmiddelen 
testen op een grotere reeks kankercellijnen met 
een defect in het ribosoom. Kankertherapieën 
die gebaseerd zijn op 1 geneesmiddel werken niet 
goed, daarom zullen interessante geneesmidde-
len die uit onze screenings komen gecombineerd 
worden met elkaar en met andere geneesmid-
delen. In een laatste fase van dit project, zullen 
deze drug cocktails gevalideerd worden in muis 
kankermodellen, met het oog op latere imple-
mentatie in de kankerkliniek. 

 Bedrag:   150.400 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Somatic ribosome mutations as targets for cancer therapy” 

 Team van 
 De Keersmaecker Kim 
 KU Leuven 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Pediatrische kankers”  

 Juveniele myelomonocytaire leukemie, kortweg 
JMML, is een zeldzame maar levensbedreigende 
aandoening van het beenmerg die voornamelijk 
voorkomt bij jonge kinderen. Op dit ogenblik is de 
enige behandeling met kans op genezing een allo-
gene stamceltransplantatie. Echter, deze behan-
deling is zwaar en risicovol, en slechts bij 50-60% 
van de patiënten volgt een defi nitieve genezing. 
Bij de andere helft van de kinderen zal de ziekte 
terugkeren. Er zijn dus dringend alternatieve be-
handelingen nodig. Recent onderzoek van onze 
onderzoeksgroep heeft aangetoond dat lange 
niet-coderende RNA fragmenten (lncRNA) een 
rol spelen in het ontstaan van deze ziekte. Deze 
lncRNA’s zijn deeltjes van het genoom waarvan 

meer en meer duidelijk wordt dat ze betrokken 
zijn bij het ontstaan van verschillende aandoenin-
gen, o.a. maligniteiten. In dit project trachten we 
lncRNA’s te identifi ceren die bij JMML toegeno-
men zijn en die kunnen dienen als nieuwe thera-
peutische aangrijpingspunten. Door deze lncR-
NA’s te onderdrukken, eventueel in combinatie 
met chemotherapie, hopen we een nieuwe behan-
deling voor deze ziekte te ontwikkelen. Hierdoor 
trachten we de noodzaak tot stamceltransplanta-
ties voor JMML patiënten te verkleinen en dus de 
toxiciteit te verminderen. Het uiteindelijke doel is 
de overlevingskansen voor kinderen met deze ern-
stige ziekte te verbeteren. 

 Bedrag:   94.000 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 Evaluation of long non-coding RNAs as novel therapeutic 
targets in Juvenile Myelomonocytic Leukemia (JMML) 

 Team van 
 De Moerloose Barbara 
 Universiteit Gent 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Sequellen”  

 De overlevingskansen na borstkanker zijn de 
voorbije jaren sterk toegenomen dankzij vroegere 
opsporingsmethodes en doelgerichtere behande-
lings methodes. De laatste jaren is er dan ook 
meer aandacht ontstaan voor de kwaliteit van het 
leven na kanker. Zo ondervindt een grote groep 
patiënten met borstkanker, na het beëindigen 
van chemotherapie, problemen met het cognitief 
functioneren. Een verminderde werking van 
het korte termijn geheugen, een verminderde 
concentratie en moeilijkheden bij uitvoerende 
taken zoals multitasking, zijn hierbij de meest 
voorkomende klachten. Tot op heden is de oorzaak 
van deze cognitieve problemen echter onvoldoende 
gekend. Mogelijke mechanismen zoals directe 
en indirecte neurotoxische e� ecten van de 

chemotherapie, hormonale veranderingen, maar 
ook genetische factoren worden gesuggereerd.
 De doelstelling van deze studie is om de oorzaken 
van deze cognitieve problemen na chemotherapie 
bij patiënten met borstkanker beter in kaart te 
brengen met behulp van geavanceerde PET/
MRI beeldvormingstechnieken, gedetailleerd 
neurocognitief onderzoek en andere biomerkers. 
Meer specifi ek gaan we bestuderen welke 
veranderingen chemotherapie kan induceren in 
de hersenen zoals mogelijke veranderingen in de 
witte stof en veranderingen in hersenactiviteit en 
connectiviteit. Daarnaast gaan we nagaan wat de 
rol is van neuroinfl ammatie en andere biomarkers 
bij deze cognitieve veranderingen na behandeling 
voor kanker. 

 Bedrag:   141.000 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 What causes cognitive decline in chemotherapy treated 
cancer survivors? An integrative study using multi-model 
brain imaging, cognitive testing, measurement of stress & 
infl ammatory biomarkers. 

 Team van 
 Deprez Sabine 
 KU Leuven 

 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Pediatrische kankers”  

 Juveniele myelomonocytaire leukemie, kortweg 
JMML, is een zeldzame maar levensbedreigende 
aandoening van het beenmerg die voornamelijk 
voorkomt bij jonge kinderen. Op dit ogenblik is de 
enige behandeling met kans op genezing een allo-
gene stamceltransplantatie. Echter, deze behan-
deling is zwaar en risicovol, en slechts bij 50-60% 
van de patiënten volgt een defi nitieve genezing. 
Bij de andere helft van de kinderen zal de ziekte 
terugkeren. Er zijn dus dringend alternatieve be-
handelingen nodig. Recent onderzoek van onze 
onderzoeksgroep heeft aangetoond dat lange 
niet-coderende RNA fragmenten (lncRNA) een 
rol spelen in het ontstaan van deze ziekte. Deze 
lncRNA’s zijn deeltjes van het genoom waarvan 

meer en meer duidelijk wordt dat ze betrokken 
zijn bij het ontstaan van verschillende aandoenin-
gen, o.a. maligniteiten. In dit project trachten we 
lncRNA’s te identifi ceren die bij JMML toegeno-
men zijn en die kunnen dienen als nieuwe thera-
peutische aangrijpingspunten. Door deze lncR-
NA’s te onderdrukken, eventueel in combinatie 
met chemotherapie, hopen we een nieuwe behan-
deling voor deze ziekte te ontwikkelen. Hierdoor 
trachten we de noodzaak tot stamceltransplanta-
ties voor JMML patiënten te verkleinen en dus de 
toxiciteit te verminderen. Het uiteindelijke doel is 
de overlevingskansen voor kinderen met deze ern-
stige ziekte te verbeteren. 

 Bedrag:   94.000 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 Evaluation of long non-coding RNAs as novel therapeutic 
targets in Juvenile Myelomonocytic Leukemia (JMML) 

 Team van 
 De Moerloose Barbara 
 Universiteit Gent 
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 Recherche fondamentale 
 Catégorie :   « Gènes et cancer » 

 L’ADN est transcrit en ARN qui lui-même 
sert de modèle pour les protéines, c’est-à-dire 
les enzymes et autres éléments qui défi nissent 
notre constitution physique. Cette vision des 
choses est si  importante en biologie que l’un 
des découvreurs de l’ADN, Francis Crick, l’a 
appelé ‘le dogme central’. De fait, le cancer est 
aujourd’hui compris comme une maladie de 
l’ADN : des cellules acquièrent des mutations 
dans leurs gènes, qui produisent alors des ARNs, 
puis des protéines dysfonctionnelles. Ces cellules 
prolifèrent  alors anarchiquement et envahissent 
les tissus avoisinants. Notre groupe a récemment 
montré qu’une enzyme, dénommée ADAR, violait 

le ‘dogme central’ en modifi ant massivement 
les ARNs dans les cancers du sein et pourrait 
infl uencer leur progression. L’enjeu est celui 
d’une nouvelle classe de cibles thérapeutiques 
visant les altérations causées par ADAR plutôt 
que celles causées par les mutations dans l’ADN. 
La Fondation contre Cancer va nous aider à 
dresser un catalogue complet des modifi cations 
de l’ARN par ADAR dans le cancer du sein et à 
le partager avec la communauté scientifi que. Elle 
va aussi permettre d’explorer comment ADAR, 
via l’infl ammation intra-tumorale, a� ecte la survie 
des cellules cancéreuses. 

 Montant octroyé :   227.040 €  •  Durée du financement :   2 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « RNA Editing in Breast Cancer and ADAR Inhibition” 

 Equipe de 
 Detours Vincent 
 Université Libre de Bruxelles 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Doelgerichte behandelingen” 

 Niettegenstaande een gestage verbetering van 
bestaande behandelingstechnieken blijft multipel 
myeloom, ook wel de ziekte van Kahler genoemd, 
een quasi ongeneeslijke ziekte. Dit wordt mede 
veroor zaakt doordat een kleine hoeveelheid kanker-
cellen in het beenmerg de conventionele therapie 
overleeft en daar resistent tegen wordt. Er is bij-
gevolg nood aan een additionele behandelings-
strategie waarbij deze chemo-resistente cellen 
kunnen gedood worden. Dit project heeft tot doel 
te bekijken hoe haalbaar een gepersonaliseerde 
behandeling voor multipel myeloom is. Hierbij 
willen we in de toekomst de patiënten, na het 
 verkrijgen van de gebruikelijke therapie, extra be-
handelen met een voor hun speciaal ontworpen 
radiotoxische stof, in de hoop om zo de residuele 
resistente cellen te vernietigen en de terugkeer 
van de kanker tegen te gaan. De radiotoxische 
stof is gericht tegen een eiwit, paraproteïne ge-
naamd, dat enkel voorkomt op kwaadaardige been-

merg kankercellen en op geen enkele andere cel. 
De radiotoxische dosis wordt dus zeer specifi ek 
afgeleverd aan de residuele kankercellen en laten 
gezonde cellen ongemoeid. Het nadeel van deze 
benadering is wel dat het paraproteïne  verschilt 
van patiënt tot patiënt, waardoor voor iedere indi-
vidu de radioactieve stof opnieuw moet afgesteld 
worden. Hoewel eerdere laboratoriumproeven 
bemoedigend waren, zijn er toch nog veel vragen 
die moeten beantwoord worden voor deze tech-
niek kan toegepast worden bij patiënten. Zo moet 
er ondermeer nog gesleuteld worden aan de com-
positie en de dosis van de radiotoxische stof, is het 
niet duidelijk hoe snel en succesvol de radiotoxi-
sche stof kan gegenereerd worden en welk per-
centage patiënten zouden geholpen kunnen wor-
den met deze techniek. Dit project stelt zich tot 
doel enkele van deze vragen te beantwoorden om 
zo een stapje dichter te zetten naar de klinische 
toepassing van deze techniek bij multipel myeloom. 

 Bedrag:   235.000 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Nanobody-Based Targeted Radionuclide Therapy of Multiple 
Myeloma: a feasibility study” 

 Team van 
 D’Huyvetter Matthias 
 Vrije Universiteit Brussel 

 Recherche fondamentale 
 Catégorie :   « Gènes et cancer » 

 L’ADN est transcrit en ARN qui lui-même 
sert de modèle pour les protéines, c’est-à-dire 
les enzymes et autres éléments qui défi nissent 
notre constitution physique. Cette vision des 
choses est si  importante en biologie que l’un 
des découvreurs de l’ADN, Francis Crick, l’a 
appelé ‘le dogme central’. De fait, le cancer est 
aujourd’hui compris comme une maladie de 
l’ADN : des cellules acquièrent des mutations 
dans leurs gènes, qui produisent alors des ARNs, 
puis des protéines dysfonctionnelles. Ces cellules 
prolifèrent  alors anarchiquement et envahissent 
les tissus avoisinants. Notre groupe a récemment 
montré qu’une enzyme, dénommée ADAR, violait 

le ‘dogme central’ en modifi ant massivement 
les ARNs dans les cancers du sein et pourrait 
infl uencer leur progression. L’enjeu est celui 
d’une nouvelle classe de cibles thérapeutiques 
visant les altérations causées par ADAR plutôt 
que celles causées par les mutations dans l’ADN. 
La Fondation contre Cancer va nous aider à 
dresser un catalogue complet des modifi cations 
de l’ARN par ADAR dans le cancer du sein et à 
le partager avec la communauté scientifi que. Elle 
va aussi permettre d’explorer comment ADAR, 
via l’infl ammation intra-tumorale, a� ecte la survie 
des cellules cancéreuses. 

 Montant octroyé :   227.040 €  •  Durée du financement :   2 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « RNA Editing in Breast Cancer and ADAR Inhibition” 

 Equipe de 
 Detours Vincent 
 Université Libre de Bruxelles 
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 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Chirurgie » 

 Lorsqu’un patient présente un cancer osseux 
primi tif (autre qu’une métastase), il faut réaliser 
une résection chirurgicale complète de l’os envahi. 
Durant l’opération, le chirurgien doit « enlever en 
bloc » toute la tumeur avec une couche de tissu 
sain autour (ce qu’on appelle la marge de sécurité). 
Comme beaucoup de ces tumeurs sont situées à 
proximité de nerfs ou de vaisseaux sanguins im-
portants, il faut réaliser une planifi cation préopé-
ratoire méticuleuse pour pouvoir épargner ces 
structures. Les chirurgiens préparent l’opération 
en se basant sur les images de la résonance magné-
tique (IRM) mais ce n’est pas toujours très précis. 
Les objectifs de l’étude sont : - d’une part d’utiliser 

des guides de coupe (instruments spécifi ques 
au  patient) qui se posent à la surface de l’os et 
montrent au chirurgien l’endroit exact où il faut 
couper l’os pour respecter une marge de sécurité 
su�  sante (afi n de ne pas prendre de risque de laisser 
de la tumeur en place) mais pas non plus excessive 
(pour ne pas sacrifi er inutilement trop d’os sain) ;
- d’autre part, de contrôler que la résection a été 
adéquate avec de bonnes marges de sécurité en 
 réalisant une IRM de la tumeur après l’avoir enlevée.
En augmentant ainsi la précision de la chirurgie de 
résection, on espère diminuer le taux de récidive 
locale de ces tumeurs osseuses. 

 Montant octroyé :   103.400 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « The use of PSI (patient specifi c instrument) to improve the 
safe margins in the surgery of bone sarcoma’s resection. Check 
of the margin by MRI » 

 Equipe de 
 Docquier Pierre-Louis 
 Université catholique de Louvain 



CANCER RESEARCH AWARDS 53

 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Séquelles » 

 Grâce aux importants progrès dans le domaine 
de l’oncologie, le nombre de femmes ayant sur-
vécu à un cancer est en constante augmenta-
tion. Cependant, la chimio- et la radiothérapie 
peuvent provoquer une perte de la fonction 
ovarienne, avec ménopause précoce et stérilité.
La cryoconservation de tissu ovarien avant l’ad-
ministration d’un traitement anti-cancéreux re-
présente une stratégie unique pour préserver la 
fertilité de ces jeunes patientes pré-pubères ou 
adultes qui n’ont pas le temps d’e� ectuer une sti-
mulation ovarienne pour congeler des ovules mûrs.
En Belgique, plus de 1200 patientes ont bé-
néfi cié de la procédure de congélation de 
leur tissu ovarien. Après rémission, en cas 
de ménopause précoce, les fragments ova-
riens sont décongelés et retransplantés dans 
le but de restaurer la fertilité de ces patientes.

Ainsi, après une première naissance en Bel-
gique en 2004, 110 bébés sont nés au monde 
par cette technique. Néanmoins, une pa-
tiente sur 3 jusqu’à présent aura, après gre� e 
de tissu ovarien cette joie de devenir maman.
Nous travaillons avec une équipe de chercheurs de 
di� érentes disciplines sur l’amélioration de la sur-
vie du tissu ovarien gre� é. Il existe un réel besoin 
de développer des stratégies pharmacologiques et 
techniques permettant de minimiser les multiples 
facteurs induisant une importante perte folliculaire 
après gre� e de fragments ovariens congelés-dé-
congelés. Des alternatives à la gre� e de tissu sont 
également au centre de leur intérêt et c’est ainsi 
que « l’ovaire artifi ciel » avec les ovules déconge-
lés de la patiente est en plein développement.
 

 Montant octroyé :   169.200 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « Human Ovary Preservation Expertise (HOPE): fertility 
preservation options for all patients” 

 Equipe de 
 Dolmans Marie-Madeleine & Smitz Johan 
 Université catholique de Louvain & Vrije Universiteit Brussel 

 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Chirurgie » 

 Lorsqu’un patient présente un cancer osseux 
primi tif (autre qu’une métastase), il faut réaliser 
une résection chirurgicale complète de l’os envahi. 
Durant l’opération, le chirurgien doit « enlever en 
bloc » toute la tumeur avec une couche de tissu 
sain autour (ce qu’on appelle la marge de sécurité). 
Comme beaucoup de ces tumeurs sont situées à 
proximité de nerfs ou de vaisseaux sanguins im-
portants, il faut réaliser une planifi cation préopé-
ratoire méticuleuse pour pouvoir épargner ces 
structures. Les chirurgiens préparent l’opération 
en se basant sur les images de la résonance magné-
tique (IRM) mais ce n’est pas toujours très précis. 
Les objectifs de l’étude sont : - d’une part d’utiliser 

des guides de coupe (instruments spécifi ques 
au  patient) qui se posent à la surface de l’os et 
montrent au chirurgien l’endroit exact où il faut 
couper l’os pour respecter une marge de sécurité 
su�  sante (afi n de ne pas prendre de risque de laisser 
de la tumeur en place) mais pas non plus excessive 
(pour ne pas sacrifi er inutilement trop d’os sain) ;
- d’autre part, de contrôler que la résection a été 
adéquate avec de bonnes marges de sécurité en 
 réalisant une IRM de la tumeur après l’avoir enlevée.
En augmentant ainsi la précision de la chirurgie de 
résection, on espère diminuer le taux de récidive 
locale de ces tumeurs osseuses. 

 Montant octroyé :   103.400 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « The use of PSI (patient specifi c instrument) to improve the 
safe margins in the surgery of bone sarcoma’s resection. Check 
of the margin by MRI » 

 Equipe de 
 Docquier Pierre-Louis 
 Université catholique de Louvain 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:    “Immuniteit, ontsteking en kanker”  

 Het immuunsysteem speelt een cruciale rol bij 
de bescherming tegen kanker. De recente door-
braken door immunotherapie bij een aantal types 
van kanker zijn hiervan een voorbeeld. Nochtans 
is de kennis waarom ons eigen immuunsysteem 
faalt in de natuurlijke afweer bij kanker veeleer 
beperkt. Natural killer T (NKT) cellen vormen 
een uniek type witte bloedcellen met kenmerken 
van zowel het aangeboren als verworven immuun-
systeem en reageren vooral op bepaalde lipiden 
aangeboden door antigeen presenterende cellen 
zoals dendritische cellen. Ze spelen een belangrijke 
rol bij protectie tegen kankercellen maar hoe ze 

spontaan geactiveerd worden is niet duidelijk. Op 
basis van preliminair onderzoekswerk hebben we 
aanwijzingen dat NKT cellen sterk geactiveerd 
worden wanneer antigeen presenterende cellen 
blootgesteld worden aan een bepaalde vorm van 
stress. Door deze stress worden lipiden vrijgesteld 
die NKT cellen stimuleren en ons project beoogt 
deze lipiden te karakteriseren. Er zal nagegaan 
worden hoe deze mechanismen veranderd zijn bij 
kankercellen en hun rol zal onderzocht worden in 
immunotherapie. Dit project zal dus meer inzicht 
bieden in de relatie tussen het immuunsysteem en 
het ontstaan van kanker. 

 Bedrag:   348.128 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Role of endoplasmic reticulum (ER) stress induced 
immunogenic lipids in cancer immunotherapy” 

 Team van 
 Elewaut Dirk 
 Universiteit Gent 
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 Recherche fondamentale 
 Catégorie :   « Métabolisme, invasion et métastases » 

 Le caractère prolifératif des tumeurs est par défi -
nition associé à des besoins énormes en énergie et 
en “matériaux” pour permettre à une cellule can-
céreuse de donner naissance à deux cellules (et de 
répéter ce processus indéfi niment). Comprendre 
les mécanismes mis en place par les cellules tumo-
rales pour détourner à leur profi t les nutriments 
disponibles dans l’organisme et en optimiser l’uti-
lisation, est un défi  qui à terme devrait permettre 
d’identifi er de nouvelles pistes thérapeutiques. 
Le prisme choisi au laboratoire pour s’attaquer à 
cette question est celui des caractéristiques phy-
sico-chimiques d’une tumeur. Outre une masse 
de cellules, une tumeur se caractérise en e� et par 
des zones hypoxiques et acides. Ces propriétés 
qui résultent de l’hyper-prolifération des cellules 
tumorales ne sont pas anodines. Nous avons déjà 
montré que l’acidité à elle seule modifi e drasti-

quement les préférences métaboliques des cel-
lules cancéreuses qui, dans cet environnement, 
arrêtent de consommer du glucose et se tournent 
vers les lipides. Nous nous proposons aujourd’hui 
d’intégrer l’hypoxie dans nos conditions expéri-
mentales pour mimer encore plus adéquatement 
l’environnement d’une tumeur et identifi er les 
voies métaboliques majeures susceptibles d’être 
bloquées par de nouveaux traitements. Pour 
pouvoir observer et comprendre ces processus 
d’adaptation métabolique aux e� ets combinés de 
l’acidose et de l’hypoxie, nous utiliserons entre 
autres des techniques pointues permettant de 
suivre pas à pas le devenir d’un substrat énergé-
tique dans la cellule et des modèles de culture 
en 3 dimensions capables de reproduire sous un 
microscope les conditions de croissance d’une tu-
meur in vivo. 

 Montant octroyé :   400.000 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « Fatty acid metabolism under tumor acidosis: from the 
molecular determinants to innovative therapies” 

 Equipe de 
 Feron Olivier 
 Université catholique de Louvain 

 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:    “Immuniteit, ontsteking en kanker”  

 Het immuunsysteem speelt een cruciale rol bij 
de bescherming tegen kanker. De recente door-
braken door immunotherapie bij een aantal types 
van kanker zijn hiervan een voorbeeld. Nochtans 
is de kennis waarom ons eigen immuunsysteem 
faalt in de natuurlijke afweer bij kanker veeleer 
beperkt. Natural killer T (NKT) cellen vormen 
een uniek type witte bloedcellen met kenmerken 
van zowel het aangeboren als verworven immuun-
systeem en reageren vooral op bepaalde lipiden 
aangeboden door antigeen presenterende cellen 
zoals dendritische cellen. Ze spelen een belangrijke 
rol bij protectie tegen kankercellen maar hoe ze 

spontaan geactiveerd worden is niet duidelijk. Op 
basis van preliminair onderzoekswerk hebben we 
aanwijzingen dat NKT cellen sterk geactiveerd 
worden wanneer antigeen presenterende cellen 
blootgesteld worden aan een bepaalde vorm van 
stress. Door deze stress worden lipiden vrijgesteld 
die NKT cellen stimuleren en ons project beoogt 
deze lipiden te karakteriseren. Er zal nagegaan 
worden hoe deze mechanismen veranderd zijn bij 
kankercellen en hun rol zal onderzocht worden in 
immunotherapie. Dit project zal dus meer inzicht 
bieden in de relatie tussen het immuunsysteem en 
het ontstaan van kanker. 

 Bedrag:   348.128 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Role of endoplasmic reticulum (ER) stress induced 
immunogenic lipids in cancer immunotherapy” 

 Team van 
 Elewaut Dirk 
 Universiteit Gent 
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 Recherche fondamentale 
 Catégorie :   « Amiante » 

 Des e� ets bénéfi ques sur la survie des patients 
atteints d’un mésothéliome ont récemment 
été rapportés en réponse à la thérapie photo-
dynamique (TPD). Ce mode de traitement est 
basé sur l’exposition de la tumeur à un médicament 
appelé photosensibilisateur dont l’activité toxique 
ne se révèle qu’après exposition de la tumeur 
à une source lumineuse. L’intérêt majeur de 
ce traitement est donc d’induire peu d’e� ets 
secondaires puisque les tissus sains non-exposés 
à la source lumineuse échappent aux e� ets 
toxiques du médicament. Très récemment, un 
second avantage potentiel de la TPD est apparu : 
en mourant, les cellules tumorales exposées au 
photosensibilisateur expriment et relarguent des 

signaux baptisés “dangers” capables d’activer le 
système immunitaire. Cette découverte réalisée 
dans des modèles animaux explique probablement 
une grande partie des e� ets observés en clinique 
chez des patients atteints de mésothéliome. Notre 
laboratoire a récemment découvert et breveté 
une famille originale de photosensibilisateurs. 
Dans ce projet, notre objectif est de disséquer le 
mécanisme d’action conduisant à la stimulation du 
système immunitaire par la TPD et d’en optimiser 
l’usage pour le traitement des mésothéliomes. 
Nous étudierons les e� ets de la TPD sur di� érents 
modèles de mésothéliome en combinaison avec la 
chimiothérapie actuellement utilisée en clinique 
ainsi que sous la forme d’un vaccin thérapeutique. 

 Montant octroyé :   360.000 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « Photodynamic therapy of mesothelioma: a new 
photosensitizer acting as a ER stressor” 

 Equipe de 
 Feron Olivier 
 Université catholique de Louvain 
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 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Facteurs pronostiques et prédictifs » 

 Le cancer du côlon est un des cancers les plus fré-
quents en Belgique avec environ 8000 nouveaux 
patients diagnostiqués et 3000 décès chaque 
année. Les patients atteints de maladie infl amma-
toire chronique de l’intestin (MICI) (maladie de 
Crohn et colite ulcéreuse) ont un risque  majoré 
de développer un cancer du côlon. Les lésions 
précancéreuses/cancéreuses comprennent des 
 cellules présentant un aspect anormal (modifi -
cation de forme, de taille ou d’organisation) ainsi 
que des cellules infl ammatoires. L’infl ammation 
est présente à chaque fois qu’un tissu subit une 
agression. Elle peut favoriser le développement du 
cancer, notamment en endommageant l’ADN des 
cellules, ou agir contre la tumeur. Notre objectif 

est de caractériser les lésions précancéreuses/can-
céreuses du colon par l’identifi cation et la quan-
tifi cation des cellules infl ammatoires chargées 
d’éliminer les cellules cancéreuses, ainsi que par 
l’identifi cation des anomalies génétiques au sein 
des lésions précancéreuses/cancéreuses du colon. 
L’enjeu est, à terme, la découverte de nouveaux 
facteurs pronostiques dans le but d’identifi er les 
patients sou� rant de MICI, à risque de développer 
un cancer du côlon, et de sélectionner les patients 
avec un pronostic plus sombre qui pourraient, dès 
lors, bénéfi cier d’un traitement ciblé et/ou plus 
agressif. Ce projet pourrait fi nalement mener à 
l’identifi cation de nouvelles cibles thérapeutiques 
pour les MICI et les cancers du côlon associés. 

 Montant octroyé :   178.600 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « GENomic profi linG of ColitIS-associated Colorectal CANcer 
(GENGISCAN)” 

 Equipe de 
 Franchimont Denis & Vermeire Séverine 
 Université Libre de Bruxelles & KU Leuven 

 Recherche fondamentale 
 Catégorie :   « Amiante » 

 Des e� ets bénéfi ques sur la survie des patients 
atteints d’un mésothéliome ont récemment 
été rapportés en réponse à la thérapie photo-
dynamique (TPD). Ce mode de traitement est 
basé sur l’exposition de la tumeur à un médicament 
appelé photosensibilisateur dont l’activité toxique 
ne se révèle qu’après exposition de la tumeur 
à une source lumineuse. L’intérêt majeur de 
ce traitement est donc d’induire peu d’e� ets 
secondaires puisque les tissus sains non-exposés 
à la source lumineuse échappent aux e� ets 
toxiques du médicament. Très récemment, un 
second avantage potentiel de la TPD est apparu : 
en mourant, les cellules tumorales exposées au 
photosensibilisateur expriment et relarguent des 

signaux baptisés “dangers” capables d’activer le 
système immunitaire. Cette découverte réalisée 
dans des modèles animaux explique probablement 
une grande partie des e� ets observés en clinique 
chez des patients atteints de mésothéliome. Notre 
laboratoire a récemment découvert et breveté 
une famille originale de photosensibilisateurs. 
Dans ce projet, notre objectif est de disséquer le 
mécanisme d’action conduisant à la stimulation du 
système immunitaire par la TPD et d’en optimiser 
l’usage pour le traitement des mésothéliomes. 
Nous étudierons les e� ets de la TPD sur di� érents 
modèles de mésothéliome en combinaison avec la 
chimiothérapie actuellement utilisée en clinique 
ainsi que sous la forme d’un vaccin thérapeutique. 

 Montant octroyé :   360.000 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « Photodynamic therapy of mesothelioma: a new 
photosensitizer acting as a ER stressor” 

 Equipe de 
 Feron Olivier 
 Université catholique de Louvain 
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 Recherche fondamentale 
 Catégorie :   « Gènes et cancer » 

 Outre l’ADN, l’ARN représente l’autre molécule 
de la vie. Depuis peu, une toute nouvelle voie de 
recherche émerge concernant l’étude de l’ARN : 
l’alphabet complexe de l’ARN (ou épigénétique 
de l’ARN). Ainsi, tout comme pour l’ADN, 
outre les 4 lettres bien connues (A, U, G, C), 
des lettres additionnelles habillent chimiquement 
l’ARN. Toutefois, l’importance de l’épigénétique 
de l’ARN pour le devenir cellulaire est encore 
peu connu. Nos récents travaux ont levé pour la 
première fois le voile sur le rôle clef que joue une 
de ces lettres de l’ARN, l’hydroxyméthylation 
(ou hmC). Dans le cadre du présent projet, nous 
souhaitons caractériser le rôle fondamental de 

cette modifi cation dans le cancer du sein. Grâce 
une technique innovante de séquençage à haut 
débit développée par notre laboratoire, nous 
étudierons pour la première fois la distribution 
d’hmC au niveau du génome entier et son impact 
fonctionnel dans des biopsies de cancers du 
sein. Nous identifi erons les voies de signalisation 
biologiques liées au cancer qui pourraient être 
régulées par hmC. A terme, ce projet ambitieux et 
novateur devrait fournir des informations clés sur 
l’utilisation potentielle de l’hydroxyméthylation 
de l’ARN dans le diagnostic et le traitement du 
cancer du sein. 

 Montant octroyé :   383.130 €  •  Durée du financement :   3 ans 

 Le mot de l’équipe 

 “An innovative approach to study the role of RNA epigenetics 
in cancer” 

 Equipe de 
 Fuks François 
 Université Libre de Bruxelles 
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 Recherche fondamentale 
 Catégorie :   « Résistance aux traitements » 

 Une voie métabolique particulière, la glycolyse, 
est particulièrement exacerbée dans les  cellules 
cancéreuses les plus agressives. Il a récemment 
été montré que des médicaments inhibant une 
 enzyme, la pyruvate déhydrogénase-kinase (PDK), 
permettaient d’inhiber la croissance des tumeurs 
glycolytiques agressives. Cependant, il est connu 
que les cellules tumorales ont une grande capacité 
d’adaptation lorsqu’une voie nécessaire à leur pro-
lifération est bloquée. Ce projet vise à étudier les 

voies métaboliques alternatives que pourraient 
utiliser les cellules tumorales en cas d’inhibition 
de la PDK. Ces recherches permettront ainsi de 
donner les bases rationnelles à des combinaisons 
de traitement en association avec les inhibiteurs 
de la PDK. Par ailleurs, un autre objectif est de 
valider des outils d’imagerie qui permettront de 
sélectionner les patients les plus susceptibles de 
répondre à ces traitements. 

 Montant octroyé :   363.264 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 “PDK inhibitors to block tumor cell proliferation: Rationale for 
combined treatment strategies counteracting compensatory 
mechanisms that sustain tumor growth” 

 Equipe de 
 Gallez Bernard 
 Université catholique de Louvain 

 Recherche fondamentale 
 Catégorie :   « Gènes et cancer » 

 Outre l’ADN, l’ARN représente l’autre molécule 
de la vie. Depuis peu, une toute nouvelle voie de 
recherche émerge concernant l’étude de l’ARN : 
l’alphabet complexe de l’ARN (ou épigénétique 
de l’ARN). Ainsi, tout comme pour l’ADN, 
outre les 4 lettres bien connues (A, U, G, C), 
des lettres additionnelles habillent chimiquement 
l’ARN. Toutefois, l’importance de l’épigénétique 
de l’ARN pour le devenir cellulaire est encore 
peu connu. Nos récents travaux ont levé pour la 
première fois le voile sur le rôle clef que joue une 
de ces lettres de l’ARN, l’hydroxyméthylation 
(ou hmC). Dans le cadre du présent projet, nous 
souhaitons caractériser le rôle fondamental de 

cette modifi cation dans le cancer du sein. Grâce 
une technique innovante de séquençage à haut 
débit développée par notre laboratoire, nous 
étudierons pour la première fois la distribution 
d’hmC au niveau du génome entier et son impact 
fonctionnel dans des biopsies de cancers du 
sein. Nous identifi erons les voies de signalisation 
biologiques liées au cancer qui pourraient être 
régulées par hmC. A terme, ce projet ambitieux et 
novateur devrait fournir des informations clés sur 
l’utilisation potentielle de l’hydroxyméthylation 
de l’ARN dans le diagnostic et le traitement du 
cancer du sein. 

 Montant octroyé :   383.130 €  •  Durée du financement :   3 ans 

 Le mot de l’équipe 

 “An innovative approach to study the role of RNA epigenetics 
in cancer” 

 Equipe de 
 Fuks François 
 Université Libre de Bruxelles 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Prognostische en predictieve factoren” 

 In onze onderzoeksgroep werd recent aangetoond 
dat ZEB2 een centrale oncogene rol vervult in de 
ontwikkeling van verscheidene tumortypes waar-
voor geen e� ectieve behandeling bestaat. Momen-
teel proberen we de moleculaire mechanismen te 
achterhalen hoe ZEB2 dit doet, en hopen we hier-
bij essentiële knooppunten in de signaaltransduc-
tiewegen te identifi ceren waarvoor inhibitoren 
beschikbaar zijn. Deze inhibitoren kunnen moge-
lijk dienen als een nieuwe behandeling voor deze 
agressieve tumortypes. In deze context, identifi -
ceerden we onlangs een nieuwe interactie tussen 

ZEB2 en het lysine-specifi eke demethylase 1, 
LSD1, en konden we aantonen dat verhoging van 
ZEB2 expressie in kankercellen de gevoeligheid 
voor LSD1 inhibitoren versterkt. In dit project 
 willen we verder onderzoeken of 1) verstoring/
voorkomen van de ZEB2-LSD1 interactie een 
goede verbeterde kankerbehandeling kan zijn op 
zichzelf of in combinatie met de bestaande 
chemo therapieën en 2) of ZEB2 op zichzelf of de 
doelwitgenen goede voorspellende biomerkers 
zijn voor gevoeligheid van LSD1 inhibitoren.  

 Bedrag:   282.000 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Oncogenic ZEB2 activation drives sensitivity towards LSD1 
inhibition “ 

 Team van 
 Goossens Steven 
 Universiteit Gent 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Signalisatiewegen”  

 Kankercellen en kankerbehandelingen, zoals radio -
t herapie en chemotherapie kunnen ernstige 
schade veroorzaken aan de organen. Het team 
van professor Halder onderzoekt de mogelijkheid 
om leverregeneratie en herstel te stimuleren na 
kanker en chemotherapie. Zij onderzoeken nieuwe 
technieken om een orgaan herstel programma 
te promoten om zo de vitale functie van de lever 
te bestendigen. Het team gebruikt hiervoor een 

preklinisch muismodel. Zo ontwikkelen ze nieuwe
behandelingsmethodes die ook toepasbaar  zijn 
bij patiënten. Verder bekijken ze hoe orgaan re-
generatie kan gestimuleerd worden in combinatie 
met chemotherapie, om zo het helingsproces na 
orgaan schade, veroorzaakt door de kanker en 
chemotherapie, te bespoedigen. Dit idee resulteert 
dus in een revolutionaire nieuwe aanpak om orgaan-
functie te herstellen en te vrij waren na kanker. 

 Bedrag:   492.109 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Regenerative Cancer Therapy: a novel approach to fi ght 
against cancer” 

 Team van 
 Halder Georg 
 KU Leuven 

 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Prognostische en predictieve factoren” 

 In onze onderzoeksgroep werd recent aangetoond 
dat ZEB2 een centrale oncogene rol vervult in de 
ontwikkeling van verscheidene tumortypes waar-
voor geen e� ectieve behandeling bestaat. Momen-
teel proberen we de moleculaire mechanismen te 
achterhalen hoe ZEB2 dit doet, en hopen we hier-
bij essentiële knooppunten in de signaaltransduc-
tiewegen te identifi ceren waarvoor inhibitoren 
beschikbaar zijn. Deze inhibitoren kunnen moge-
lijk dienen als een nieuwe behandeling voor deze 
agressieve tumortypes. In deze context, identifi -
ceerden we onlangs een nieuwe interactie tussen 

ZEB2 en het lysine-specifi eke demethylase 1, 
LSD1, en konden we aantonen dat verhoging van 
ZEB2 expressie in kankercellen de gevoeligheid 
voor LSD1 inhibitoren versterkt. In dit project 
 willen we verder onderzoeken of 1) verstoring/
voorkomen van de ZEB2-LSD1 interactie een 
goede verbeterde kankerbehandeling kan zijn op 
zichzelf of in combinatie met de bestaande 
chemo therapieën en 2) of ZEB2 op zichzelf of de 
doelwitgenen goede voorspellende biomerkers 
zijn voor gevoeligheid van LSD1 inhibitoren.  

 Bedrag:   282.000 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Oncogenic ZEB2 activation drives sensitivity towards LSD1 
inhibition “ 

 Team van 
 Goossens Steven 
 Universiteit Gent 
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 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Facteurs pronostiques et prédictifs » 

 La leucémie myéloblastique est la leucémie 
aiguë la plus fréquente chez l’adulte. Elle est 
provoquée par une prolifération incontrôlée 
de ‘globules blancs’ immatures dans la moelle 
osseuse. Les traitements standards utilisent les 
mêmes molécules de chimiothérapie depuis 40 
ans. Le principal problème est la résistance à la 
chimiothérapie ou le développement de rechute 
précoce témoignant du fait que la chimiothérapie 
n’a pas éradiqué un (sous)-clone résistant.
Notre équipe cherche à améliorer la prise en 
charge de ces patients chimio-résistants. Nous 
focalisons nos travaux sur les microARNs qui 
sont des ARNs de petite taille qui ne codent pas 
pour des protéines mais régulent l’expression de 

nombreux gène-cibles. En comparant les patients 
sensibles et résistants, nous avons pu identifi er 
5 microARNs très di� érentiellement exprimés 
entre les 2 groupes de patients. Notre projet vise 
à confi rmer l’implication de ces miARNs dans la 
résistance à la chimiothérapie, à caractériser leur 
rôle et leur régulation. Nous étudierons également 
l’expression de ces miARNs dans le sang de nos 
patients de façon à déterminer s’ils peuvent 
prédire la résistance au traitement. Enfi n, nous 
testerons sur modèles cellulaires un traitement par 
des nanoparticules contenant des anti-miARNs à 
la recherche d’un e� et thérapeutique synergique 
avec la chimiothérapie standard et validerons ces 
résultats dans des modèles murins. 

 Montant octroyé :   94.000 €  •  Durée du financement :   2 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « MicroRNAs and resistance to chemotherapy” 

 Equipe de 
 Havelange Violaine 
 Université catholique de Louvain 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Beeldvorming en radiotherapie”  

 Eierstokkanker wordt bij de meeste vrouwen pas 
in een vergevorderd stadium ontdekt, waarbij 
er reeds uitzaaiingen zijn naar de buikholte. Een 
ingrijpende operatie (debulking) in combinatie met 
chemotherapie is vandaag de meest toegepaste 
behandeling. Daarbij is het van groot belang om 
zoveel mogelijk tumor weefsel te verwijderen, 
aangezien dit een direct e� ect heeft op prognose. 
Tumor letsels duidelijk laten oplichten ten opzicht 
van gezond weefsel, zou de chirurg toestaan om een 

preciezere en e�  ciëntere operatie uit te voeren. 
Daarom zullen we een nieuwe contraststof 
(zowel fl uorescent als radioactief) op basis 
van de nanobody-technologie ontwikkelen en 
valideren, die gebruikt kan worden voor een 
precieze en gevoelige beeldgeleide chirurgie. 
Voor de patiënt zal dit leiden tot ingrepen met 
een kortere tijdspanne, minder risico’s, sneller 
herstel en het belangrijkste, een betere prognose. 
 

 Bedrag:   235.000 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Hybrid near-infrared fl uorescence and nuclear imaging in 
ovarian cancer with uPAR-specifi c nanobodies for intra-
operative navigation” 

 Team van 
 Hernot Sophie 
 Vrije Universiteit Brussel 

 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Facteurs pronostiques et prédictifs » 

 La leucémie myéloblastique est la leucémie 
aiguë la plus fréquente chez l’adulte. Elle est 
provoquée par une prolifération incontrôlée 
de ‘globules blancs’ immatures dans la moelle 
osseuse. Les traitements standards utilisent les 
mêmes molécules de chimiothérapie depuis 40 
ans. Le principal problème est la résistance à la 
chimiothérapie ou le développement de rechute 
précoce témoignant du fait que la chimiothérapie 
n’a pas éradiqué un (sous)-clone résistant.
Notre équipe cherche à améliorer la prise en 
charge de ces patients chimio-résistants. Nous 
focalisons nos travaux sur les microARNs qui 
sont des ARNs de petite taille qui ne codent pas 
pour des protéines mais régulent l’expression de 

nombreux gène-cibles. En comparant les patients 
sensibles et résistants, nous avons pu identifi er 
5 microARNs très di� érentiellement exprimés 
entre les 2 groupes de patients. Notre projet vise 
à confi rmer l’implication de ces miARNs dans la 
résistance à la chimiothérapie, à caractériser leur 
rôle et leur régulation. Nous étudierons également 
l’expression de ces miARNs dans le sang de nos 
patients de façon à déterminer s’ils peuvent 
prédire la résistance au traitement. Enfi n, nous 
testerons sur modèles cellulaires un traitement par 
des nanoparticules contenant des anti-miARNs à 
la recherche d’un e� et thérapeutique synergique 
avec la chimiothérapie standard et validerons ces 
résultats dans des modèles murins. 

 Montant octroyé :   94.000 €  •  Durée du financement :   2 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « MicroRNAs and resistance to chemotherapy” 

 Equipe de 
 Havelange Violaine 
 Université catholique de Louvain 
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 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Facteurs pronostiques et prédictifs » 

 Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent 
chez la femme à travers le monde. Malgré de 
nombreux progrès réalisés dans le traitement 
de ces cancers, certaines patientes considérées 
comme étant à haut risque continuent de rechuter. 
Il n’existe actuellement aucun outil permettant 
d’identifi er les patientes qui résistent au traite-
ment chimiothérapeutique après chirurgie. Ce 
projet s’inscrit dans l’étude du potentiel des 
biopsies liquides dans la prise en charge des 
patientes atteintes d’un cancer du sein. Le but de 
cette étude est d’utiliser la biopsie liquide pour 

évaluer le risque de récidive après un traitement 
par chimiothérapie adjuvante. Nous utiliserons 
des échantillons de plasma provenant de patientes 
ayant participé à l’étude clinique SUCCESS-A. 
Si cette étude montre que la détection d’ADN 
tumoral circulant après chimiothérapie adjuvante 
est associée à un risque plus élevé de rechute, 
des études pourront être initiées pour tester de 
nouveaux médicaments visant à réduire le taux 
de rechute. Cette nouvelle approche pourrait 
ouvrir des perspectives dans la prise en charge des 
patientes atteintes d’un cancer du sein. 

 Montant octroyé :   399.875 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « Plasma circulating tumor DNA (ctDNA) in primary breast 
cancer: a SUCCESS A translational study proposal” 

 Equipe de 
 Ignatiadis Michail 
 Institut Jules Bordet, Université Libre de Bordet 
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 Recherche fondamentale 
 Catégorie :   « Gènes et cancer » 

 Contrairement à beaucoup d’autres types de 
cancer, le cancer du pancréas est un des rares 
cancers qui ne se soigne pas mieux aujourd’hui 
qu’il y a quarante ans. De ce fait, le cancer du 
pancréas est devenu le 4e cancer le plus mortel 
dans nos sociétés et il est même prévu qu’il 
devienne le 2e cancer le plus mortel d’ici 2020. 
Plusieurs raisons expliquent ce constat. Parmi 
celles-ci, on peut citer le fait que lorsque le cancer 
du pancréas est dépisté chez un patient, il est 
souvent trop tard pour envisager une opération 
chirurgicale, opération qui est à l’heure actuelle, 
la seule option à visée curative dont dispose le 
corps médical face à ce cancer. Une autre raison 
est que les mécanismes biologiques qui sont

impliqués dans le développement de ce cancer 
sont encore trop imparfaitement compris: on 
peut espérer qu’une meilleure connaissance de 
ces mécanismes permette de développer de 
nouvelles thérapies qui feront reculer ce cancer.
Il est bien connu qu’un gène appelé Kras est très 
fréquemment muté dans le cancer du pancréas et 
que ce gène une fois muté joue un rôle-clé dans 
la progression de ce cancer. Dans notre travail, 
nous chercherons à mieux comprendre comment 
Kras fonctionne dans le cancer du pancréas. 
Nous espérons que ces nouvelles connaissances 
faciliteront le développement d’outils visant  à 
bloquer l’avancée du cancer du pancréas.

 

 Montant octroyé :   146.867 €  •  Durée du financement :   2 ans 

 Le mot de l’équipe 

 “Mechanism of resistance to oncogenic mutations of Kras in 
pancreatic acinar cells” 

 Equipe de 
 Jacquemin Patrick 
 Université catholique de Louvain 

 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Facteurs pronostiques et prédictifs » 

 Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent 
chez la femme à travers le monde. Malgré de 
nombreux progrès réalisés dans le traitement 
de ces cancers, certaines patientes considérées 
comme étant à haut risque continuent de rechuter. 
Il n’existe actuellement aucun outil permettant 
d’identifi er les patientes qui résistent au traite-
ment chimiothérapeutique après chirurgie. Ce 
projet s’inscrit dans l’étude du potentiel des 
biopsies liquides dans la prise en charge des 
patientes atteintes d’un cancer du sein. Le but de 
cette étude est d’utiliser la biopsie liquide pour 

évaluer le risque de récidive après un traitement 
par chimiothérapie adjuvante. Nous utiliserons 
des échantillons de plasma provenant de patientes 
ayant participé à l’étude clinique SUCCESS-A. 
Si cette étude montre que la détection d’ADN 
tumoral circulant après chimiothérapie adjuvante 
est associée à un risque plus élevé de rechute, 
des études pourront être initiées pour tester de 
nouveaux médicaments visant à réduire le taux 
de rechute. Cette nouvelle approche pourrait 
ouvrir des perspectives dans la prise en charge des 
patientes atteintes d’un cancer du sein. 

 Montant octroyé :   399.875 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « Plasma circulating tumor DNA (ctDNA) in primary breast 
cancer: a SUCCESS A translational study proposal” 

 Equipe de 
 Ignatiadis Michail 
 Institut Jules Bordet, Université Libre de Bordet 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Signalisatiewegen”  

 Longkanker is één van de meest voorkomende 
en dodelijkste kankers in België. Ondanks  het 
relatieve succes van moleculair gerichte  thera-
peutica in een kleine subgroep van longkanker-
patiënten, zijn er momenteel voor het overgrote 
deel van de patiënten geen doeltre� ende 
behandelings mogelijkheden. In dit project zullen 
we onderzoeken of en hoe een veelvoorkomende 
moleculaire verandering in een tumor onder-

drukkend eiwit (PPP2R4), de e�  ciëntie van 
bestaande en experimentele behandelingen kan 
beïnvloeden. We gebruiken hiervoor menselijke 
longkankercellijnen, een longkanker muismodel 
en menselijk longtumorweefsel. Door rekening 
te houden met de specifi eke PPP2R4 status van 
de tumor hopen we longkankerpatiënten meer 
doeltre� ende, gepersonaliseerde therapieën te 
kunnen bieden. 

 Bedrag:   370.832 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “The biological role and therapeutic biomarker potential of 
PPP2R4, a PP2A activating protein with tumor suppressive 
properties, in KRAS wild-type and mutant lung cancers:
a pre-clinical proof-of-concept study in human and mouse 
NSCLC models” 

 Team van 
 Janssens Veerle 
 KU Leuven 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Prognostische en predictieve factoren” 

 De laatste jaren heeft immunotherapie (met name 
de immuun checkpoint inhibitoren) een opmerke-
lijk klinisch succes geboekt voor de behandeling 
van verschillende kankertypes. Genetische schade, 
de expressie van retrovirale elementen die zich in 
ons DNA integreerden, en het aantal cytotoxische 
T cellen in de tumor zijn mechanismen die aan de 
basis liggen om het immuunsysteem de kanker te 
laten herkennen en af te breken. Om deze echter 

aan te wenden als betrouwbare biomerkers en de 
werking van immuuntherapie correct te voorspellen 
zijn enkele belangrijke technische verbeteringen 
nodig om deze parameters te detecteren. In deze 
aanvraag zullen we de allereerste derde-generatie 
nanopore sequencing technologie gebruiken en de 
mogelijkheid die deze veelbelovende technologie 
biedt nagaan om biomerkers voor immuuntherapie 
response te detecteren én valideren. 

 Bedrag:   345.000 €  •  Duur van de financiering:   3 jaar 

 Het team aan het woord 

 “A Nanopore Long-read Sequencing-based Approach to 
more Accurately Detect Predictive Biomarkers for Cancer 
Immunotherapy” 

 Team van 
 Lambrechts Diether 
 KU Leuven 

 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Signalisatiewegen”  

 Longkanker is één van de meest voorkomende 
en dodelijkste kankers in België. Ondanks  het 
relatieve succes van moleculair gerichte  thera-
peutica in een kleine subgroep van longkanker-
patiënten, zijn er momenteel voor het overgrote 
deel van de patiënten geen doeltre� ende 
behandelings mogelijkheden. In dit project zullen 
we onderzoeken of en hoe een veelvoorkomende 
moleculaire verandering in een tumor onder-

drukkend eiwit (PPP2R4), de e�  ciëntie van 
bestaande en experimentele behandelingen kan 
beïnvloeden. We gebruiken hiervoor menselijke 
longkankercellijnen, een longkanker muismodel 
en menselijk longtumorweefsel. Door rekening 
te houden met de specifi eke PPP2R4 status van 
de tumor hopen we longkankerpatiënten meer 
doeltre� ende, gepersonaliseerde therapieën te 
kunnen bieden. 

 Bedrag:   370.832 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “The biological role and therapeutic biomarker potential of 
PPP2R4, a PP2A activating protein with tumor suppressive 
properties, in KRAS wild-type and mutant lung cancers:
a pre-clinical proof-of-concept study in human and mouse 
NSCLC models” 

 Team van 
 Janssens Veerle 
 KU Leuven 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Pediatrische kankers”  

 Kinderkanker is zeldzaam en gelukkig zijn de over-
levingskansen voor kinderen met kanker sterk 
verbeterd dankzij internationale samenwerking 
betre� ende behandelingswijzen. Toch weten we 
nog weinig over de oorzaken van het ontstaan van 
kanker bij kinderen. Men vermoedt dat een erfe-
lijke aanleg of predispositie een rol speelt bij 10 % 
van alle pediatrische tumoren, maar slechts voor 
enkele vormen van kinderkanker zijn de  genen of 
erfelijke eigenschappen die deze voorbeschiktheid 
bepalen gekend. Recente technologische ontwikke-
lingen hebben ertoe geleid dat genetische defecten 
nu kunnen opgespoord worden met whole genome/
exome sequencing waarbij het ganse genoom of 
erfelijk materiaal van een individu in kaart wordt 
gebracht. Deze technieken zullen worden toegepast 
bij enkele uitzonderlijke  families met meerdere 

kinderen met kanker. Omdat  kinderkanker zeld-
zaam is vermoeden we dat net in deze families 
voorbeschikkende erfelijke  factoren aanwezig zijn 
en dat de defecten die de patiënten gemeen-
schappelijk overgeërfd hebben ons  zullen leiden 
naar genen die betrokken zijn bij het ontstaan van 
kanker op kinderleeftijd. De rol van deze genen bij 
de niet-familiale vormen van  kanker zal verder na-
gekeken worden. De functie van deze  genen,hun 
rol bij het ontstaan van  kanker, en  welke bij-
komende factoren een rol spelen zal  worden 
 bestudeerd door in vitro experimenten, in een 
volgende fase van het onderzoek. Finaal zullen de 
resultaten verkregen uit dit project bijdragen tot 
een betere kennis van de processen van ontwikke-
ling van kanker en de genetische voorbeschiktheid 
bij de mens. 

 Bedrag:   112.800 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 Familial childhood cancer cases as a treasure-trove for 
detection of predisposing mutations 

 Team van 
 Laureys Geneviève 
 Universiteit Gent 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Signalisatiewegen”  

 Cutaan melanoom is een kwaadaardige huid tumor 
die ontstaat door ongecontroleerde en abnormale 
groei van melanocyten. Dit zijn pigment-produ-
cerende cellen in de huid en beschermen onze 
huid tegen UV-straling van de zon. Huidmela-
nomen zijn momenteel de grootste huidkanker- 
gerelateerde doodsoorzaak. Bovendien is de  incidentie 
de afgelopen decennia sterk toegenomen. 
 Momenteel zijn de huidige behandelingen ontoe-
reikend en is de overlevingskans erg laag, vooral na 
uitzaaiing. Om meer e�  ciënte en gepersonali-
seerde therapieën te kunnen ontwikkelen, is een 
betere karakterisatie van huidmelanomen essentieel. 
De eiwitten neurofi  bromine (het NF1  genproduct) 

en SPRED1 zijn componenten van een signaal-
transductiecascade belangrijk in melanoom-
ontwikkeling. De  cruciale rol van NF1 in 
 melanomen werd reeds bestudeerd. De specifi eke 
rol van SPRED1, een eiwit dat  intera geert met 
neurofi bromine, moet echter nog opgehelderd 
worden. Niet-gepubliceerde data van onze onder-
zoeksgroep en recente data van internationale 
biologische databanken tonen een potentieel 
 belangrijke rol aan voor SPRED1 in melanoomont-
wikkeling. Daarom willen wij het belang van 
SPRED1 in melanomen onderzoeken met behulp 
van muismodellen en humane huidmelanomen. 

 Bedrag:   510.840 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Importance of SPRED1 in melanoma” 

 Team van 
 Legius Eric 
 KU Leuven 

 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Pediatrische kankers”  

 Kinderkanker is zeldzaam en gelukkig zijn de over-
levingskansen voor kinderen met kanker sterk 
verbeterd dankzij internationale samenwerking 
betre� ende behandelingswijzen. Toch weten we 
nog weinig over de oorzaken van het ontstaan van 
kanker bij kinderen. Men vermoedt dat een erfe-
lijke aanleg of predispositie een rol speelt bij 10 % 
van alle pediatrische tumoren, maar slechts voor 
enkele vormen van kinderkanker zijn de  genen of 
erfelijke eigenschappen die deze voorbeschiktheid 
bepalen gekend. Recente technologische ontwikke-
lingen hebben ertoe geleid dat genetische defecten 
nu kunnen opgespoord worden met whole genome/
exome sequencing waarbij het ganse genoom of 
erfelijk materiaal van een individu in kaart wordt 
gebracht. Deze technieken zullen worden toegepast 
bij enkele uitzonderlijke  families met meerdere 

kinderen met kanker. Omdat  kinderkanker zeld-
zaam is vermoeden we dat net in deze families 
voorbeschikkende erfelijke  factoren aanwezig zijn 
en dat de defecten die de patiënten gemeen-
schappelijk overgeërfd hebben ons  zullen leiden 
naar genen die betrokken zijn bij het ontstaan van 
kanker op kinderleeftijd. De rol van deze genen bij 
de niet-familiale vormen van  kanker zal verder na-
gekeken worden. De functie van deze  genen,hun 
rol bij het ontstaan van  kanker, en  welke bij-
komende factoren een rol spelen zal  worden 
 bestudeerd door in vitro experimenten, in een 
volgende fase van het onderzoek. Finaal zullen de 
resultaten verkregen uit dit project bijdragen tot 
een betere kennis van de processen van ontwikke-
ling van kanker en de genetische voorbeschiktheid 
bij de mens. 

 Bedrag:   112.800 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 Familial childhood cancer cases as a treasure-trove for 
detection of predisposing mutations 

 Team van 
 Laureys Geneviève 
 Universiteit Gent 
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 Recherche fondamentale 
 Catégorie :   « Voies de signalisation » 

 Le développement tumoral est un processus mul-
ti-étapes impliquant la modulation des signaux 
provenant de l’environnement tissulaire et de 
leurs interconnexions. L’étude d’une seule voie 
de signalisation n’est ainsi plus su�  sante pour 
comprendre le comportement des cellules et 
déterminer d’éventuelles cibles thérapeutiques. 
Les protéines Wnt, impliquées dans la forma-
tion de tumeurs et leur malignité, activent de 
multiples cascades signalétiques catégorisées en 
voies canonique et non-canoniques. Ces voies 
de  signalisation peuvent agir indépendamment 
ou en collaboration pour stimuler ou aggraver la 
progression tumorale. De nos jours les approches 

pharmaceutiques se concentrent exclusivement 
sur l’inhibition de la voie canonique de Wnt, ce qui 
est potentiellement insu�  sant. Pour cette raison, 
notre groupe de recherche identifi e les rôles des 
voies non-canoniques de Wnt dans les cancers 
de la peau non-mélanome. Grâce à ces résultats, 
nous allons mettre en évidence les interactions 
entre les voies de signalisation dépendantes de 
Wnt au sein des tumeurs et leur environnement. 
De cette manière, notre approche nous permettra 
de révéler la mécanistique essentielle à la pro-
gression tumorale mais elle sera également utile 
pour le diagnostic des tumeurs et la découverte de 
 nouvelles cibles thérapeutiques. 

 Montant octroyé :   304.763 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 “Deciphering the tumorigenic potential of non-canonical Wnt 
signaling pathways and their crosstalk with Wnt/ß-catenin 
signaling during skin tumorigenesis” 

 Equipe de 
 Lien Wen-Hui 
 Université catholique de Louvain 
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 Recherche fondamentale 
 Catégorie :   « Immunité, inflammation & cancer » 

 L’immunothérapie du cancer est une forme 
de traitement qui vise à stimuler les réponses 
immunitaires des patients contre leurs cellules 
tumorales. Bien que d’importants progrès aient 
été réalisés dans ce domaine, seule une minorité 
de patients répondent aux immunothérapies 
actuellement disponibles. Dans notre laboratoire, 
nous étudions les réponses immunitaires anti-
tumorales, et plus particulièrement, comment 
ces réponses sont inhibées par un type de 
cellules connues sous le nom de “lymphocytes 

T régulateurs”, ou “Tregs”. Nous avons découvert 
un méchanisme par lequel les Tregs inhibent les 
réponses immunitaires anti-tumorales, et nous 
avons développé un outil thérapeutique (un nouveau 
médicament potentiel) qui permet de bloquer les 
Tregs. Dans ce projet, nous chercherons à tester si 
cet outil thérapeutique peut améliorer les réponses 
immunitaires anti-tumorales et favoriser le rejet 
des tumeurs chez la souris. Le cas échéant, nous 
tenterons de développer cette nouvelle approche 
d’immunothérapie pour le traitement du cancer. 

 Montant octroyé :   438.944 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 “Targeting GARP/TGF-ß1 complexes on human regulatory T cells: 
a novel approach for cancer immunotherapy” 

 Equipe de 
 Lucas Sophie 
 Université catholique de Louvain 

 Recherche fondamentale 
 Catégorie :   « Voies de signalisation » 

 Le développement tumoral est un processus mul-
ti-étapes impliquant la modulation des signaux 
provenant de l’environnement tissulaire et de 
leurs interconnexions. L’étude d’une seule voie 
de signalisation n’est ainsi plus su�  sante pour 
comprendre le comportement des cellules et 
déterminer d’éventuelles cibles thérapeutiques. 
Les protéines Wnt, impliquées dans la forma-
tion de tumeurs et leur malignité, activent de 
multiples cascades signalétiques catégorisées en 
voies canonique et non-canoniques. Ces voies 
de  signalisation peuvent agir indépendamment 
ou en collaboration pour stimuler ou aggraver la 
progression tumorale. De nos jours les approches 

pharmaceutiques se concentrent exclusivement 
sur l’inhibition de la voie canonique de Wnt, ce qui 
est potentiellement insu�  sant. Pour cette raison, 
notre groupe de recherche identifi e les rôles des 
voies non-canoniques de Wnt dans les cancers 
de la peau non-mélanome. Grâce à ces résultats, 
nous allons mettre en évidence les interactions 
entre les voies de signalisation dépendantes de 
Wnt au sein des tumeurs et leur environnement. 
De cette manière, notre approche nous permettra 
de révéler la mécanistique essentielle à la pro-
gression tumorale mais elle sera également utile 
pour le diagnostic des tumeurs et la découverte de 
 nouvelles cibles thérapeutiques. 

 Montant octroyé :   304.763 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 “Deciphering the tumorigenic potential of non-canonical Wnt 
signaling pathways and their crosstalk with Wnt/ß-catenin 
signaling during skin tumorigenesis” 

 Equipe de 
 Lien Wen-Hui 
 Université catholique de Louvain 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Doelgerichte behandelingen” 

 Ons humaan genoom bestaat uit 3 miljard nu-
cleotiden waarvan slechts 2% aanleiding geeft 
tot de productie van eiwitten. De overige 98% 
werd tot voor kort bestempeld als ‘rommel DNA’ 
en werd geen functie toegedicht in onze cellen. 
Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat 
dit zogenaamde ‘rommel DNA’ wel degelijk een 
functie heeft in de cel en instaat voor de produc-
tie van niet-coderende RNAs (ncRNAs). Deze 
ncRNAs spelen een belangrijke rol in verschil-
lende cellulaire processen en kunnen bijdragen 
tot tumorgroei en ontwikkeling. Ons onderzoek 
heeft aangetoond dat het ncRNA SAMMSON 

een essentiële rol speelt in de overleving van huid-
melanoomcellen. Een therapie gericht tegen het 
SAMMSON ncRNA zorgt er immers voor dat 
huidmelanoomcellen afsterven. Met dit onder-
zoeksproject wensen we de rol van SAMMSON 
te bestuderen in oogmelanomen. Oogmelanomen 
zijn zeer moeilijk te behandelen en leiden in geval 
van metastatische ziekte vaak tot een snelle dood. 
De e� ecten van SAMMSON inhibitie in oogme-
lanoomcellen zullen bestudeerd worden en de po-
tentiële therapeutische applicaties zullen in kaart 
gebracht worden. 

 Bedrag:   160.000 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Targeting the melanoma-specifi c lncRNA SAMMSON as a 
novel therapeutic strategy for ocular melanoma” 

 Team van 
 Mestdagh Pieter 
 Universiteit Gent 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Immunotherapie”  

 Immunotherapeutica die zogenaamde “immuun- 
checkpoints” inhiberen (CTLA-4 en PD-1/-L1) 
zijn een e�  ciënte behandeling bij sommige 
 patiënten met verschillende types van kanker (oa. 
melanoom, niet-kleincellige longkanker, nier-
kanker). Deze tumoren zijn gekenmerkt door een 
vooraf bestaande afweerreactie van het immuun-
systeem. Een belangrijke uitdaging vormen tumoren 
die in belangrijkere mate onzichtbaar blijven voor 
het immuunsysteem of eigenschappen bezitten 
om de immuuncellen, waaronder antigen presen-
terende cellen zoals dendritische cellen, buiten de 
tumor te houden. Recent werd in dierenmodellen 
aangetoond dat “natuurlijke dendritische  cellen”

in tumoren ontbreken. Met behulp van een nieuwe 
technologie kunnen BDCA-1+ dendritische cellen 
geïsoleerd worden uit het bloed. In dit onder-
zoek willen we nagaan of het injecteren van uit 
het bloed geïsoleerde BDCA-1+ dendritische 
cellen in de tumor kan bijdragen tot het bewerk-
stelligen van een e�  ciëntere immuunherken-
ning en antitumoraal e� ect, in aanwezigheid van 
“immuun-checkpoint inhibitoren” en cytokines. 
We zullen dit onderzoeken in een adaptief fase I 
klinisch onderzoeksprogramma bij patiënten met 
huidmetastasen en in parallel ook bij patiënten 
met een herval van een glioblastoom. 

 Bedrag:   178.600 €  •  Duur van de financiering:   3 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Phase I clinical trial program on autologous CD1c (BDCA-1)+ 
myeloid dendritic cells in combination with immune-checkpoint 
blockade and cytokine therapy” 

 Team van 
 Neyns Bart 
 Vrije Universiteit Brussel 

 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Doelgerichte behandelingen” 

 Ons humaan genoom bestaat uit 3 miljard nu-
cleotiden waarvan slechts 2% aanleiding geeft 
tot de productie van eiwitten. De overige 98% 
werd tot voor kort bestempeld als ‘rommel DNA’ 
en werd geen functie toegedicht in onze cellen. 
Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat 
dit zogenaamde ‘rommel DNA’ wel degelijk een 
functie heeft in de cel en instaat voor de produc-
tie van niet-coderende RNAs (ncRNAs). Deze 
ncRNAs spelen een belangrijke rol in verschil-
lende cellulaire processen en kunnen bijdragen 
tot tumorgroei en ontwikkeling. Ons onderzoek 
heeft aangetoond dat het ncRNA SAMMSON 

een essentiële rol speelt in de overleving van huid-
melanoomcellen. Een therapie gericht tegen het 
SAMMSON ncRNA zorgt er immers voor dat 
huidmelanoomcellen afsterven. Met dit onder-
zoeksproject wensen we de rol van SAMMSON 
te bestuderen in oogmelanomen. Oogmelanomen 
zijn zeer moeilijk te behandelen en leiden in geval 
van metastatische ziekte vaak tot een snelle dood. 
De e� ecten van SAMMSON inhibitie in oogme-
lanoomcellen zullen bestudeerd worden en de po-
tentiële therapeutische applicaties zullen in kaart 
gebracht worden. 

 Bedrag:   160.000 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Targeting the melanoma-specifi c lncRNA SAMMSON as a 
novel therapeutic strategy for ocular melanoma” 

 Team van 
 Mestdagh Pieter 
 Universiteit Gent 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Doelgerichte behandelingen” 

 Radiotherapie speelt een belangrijke rol in de 
behandeling van hoofd-hals kankers, wereldwijd 
de zesde meest voorkomende vorm van  kankers. 
Ondanks de technologische vooruitgang in de 
 radiotherapie, ontwikkelen een aantal van de 
hoofd-hals kankerpatiënten een lokaal herval. Een 
van de redenen voor lokaal herval is de aanwezig-
heid van DNA-herstelmechanismen, deze zorgen 
ervoor dat de tumorcellen de schade die ze op-
lopen tijdens radiotherapie kunnen herstellen en zo 
verder blijven leven. De DNA-herstelcapaciteit 
van de tumorcellen is daarom een van de belang-
rijkste vormen van weerstand tegen  radiotherapie. 
Inhiberen van DNA-herstelmechanismen in 
combinatie met radiotherapie is een moge lijke 
manier om de radiotherapie gevoeligheid van 
de tumor te verbeteren. Het uiteindelijke doel 

van ons project is het identifi ceren van groepen 
van hoofd-hals kankerpatiënten die reageren op 
de combinatiebehandeling van radiotherapie en 
DNA-herstel inhibitoren. Hiervoor gaan we eerst 
een diepgaande moleculaire analyse uitvoeren van 
de combinatietherapieën in celculturen. Hierbij 
trachten we de interacties en invloeden van be-
straling en DNA-herstel inhibitoren op molecu-
laire niveau beter te begrijpen, om zo moleculaire 
merkers te selecteren die belangrijk  kunnen zijn 
voor de thera pierespons. Deze resultaten  zullen 
dan verder gevalideerd worden in specifi eke 
proefdiermodellen en tumorstalen van hoofd-hals 
kankerpatiënten. Op korte termijn zal onze studie 
resulteren in het opstarten van klinische studies 
wat op lange termijn de prognose van de kanker-
patiënten kan verbeteren. 

 Bedrag:   282.000 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Targeted inhibition of DNA repair as a strategy to tackle 
radiation resistance in head and neck cancers” 

 Team van 
 Nuyts Sandra 
 KU Leuven 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Beeldvorming en radiotherapie”  

 Bedrag:   225.600 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Ongeveer 30% van de patiënten met een hoog- 
risico prostaatkanker zal geconfronteerd worden 
met een ziekte herval. Sedert enkele jaren slagen 
we er in om die herval te lokaliseren door middel 
van moderne beeldvormende onderzoeken. Hier-
uit blijkt dat de meerderheid van deze hervallen 
zich ter hoogte van de klieren in het kleine bekken 
bevindt. De huidige studie wenst 2 behande lingen 
voor een dergelijk herval met elkaar te vergelijken. 

De eerste behandeling bestaat eruit om  enkel de 
herval te behandelen die zichtbaar is op de beeld-
vorming, met een operatie of gerichte radio-
therapie. De andere behandeling bestaat eruit om 
ook de zones rond de herval preventief te gaan 
behandelen met radiotherapie. Na het uitvoeren 
van deze studie zullen we weten welke aanpak de 
beste kans op ziektecontrole geeft. 

 Het team aan het woord 

 “PEACE VI: a randomized phase III trial for the Treatment of 
OligoREcurrent Nodal prostate cancer (TOREN)” 

 Team van 
 Ost Piet & Everaerts Wouter 
 Universiteit Gent & KU Leuven 

 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Doelgerichte behandelingen” 

 Radiotherapie speelt een belangrijke rol in de 
behandeling van hoofd-hals kankers, wereldwijd 
de zesde meest voorkomende vorm van  kankers. 
Ondanks de technologische vooruitgang in de 
 radiotherapie, ontwikkelen een aantal van de 
hoofd-hals kankerpatiënten een lokaal herval. Een 
van de redenen voor lokaal herval is de aanwezig-
heid van DNA-herstelmechanismen, deze zorgen 
ervoor dat de tumorcellen de schade die ze op-
lopen tijdens radiotherapie kunnen herstellen en zo 
verder blijven leven. De DNA-herstelcapaciteit 
van de tumorcellen is daarom een van de belang-
rijkste vormen van weerstand tegen  radiotherapie. 
Inhiberen van DNA-herstelmechanismen in 
combinatie met radiotherapie is een moge lijke 
manier om de radiotherapie gevoeligheid van 
de tumor te verbeteren. Het uiteindelijke doel 

van ons project is het identifi ceren van groepen 
van hoofd-hals kankerpatiënten die reageren op 
de combinatiebehandeling van radiotherapie en 
DNA-herstel inhibitoren. Hiervoor gaan we eerst 
een diepgaande moleculaire analyse uitvoeren van 
de combinatietherapieën in celculturen. Hierbij 
trachten we de interacties en invloeden van be-
straling en DNA-herstel inhibitoren op molecu-
laire niveau beter te begrijpen, om zo moleculaire 
merkers te selecteren die belangrijk  kunnen zijn 
voor de thera pierespons. Deze resultaten  zullen 
dan verder gevalideerd worden in specifi eke 
proefdiermodellen en tumorstalen van hoofd-hals 
kankerpatiënten. Op korte termijn zal onze studie 
resulteren in het opstarten van klinische studies 
wat op lange termijn de prognose van de kanker-
patiënten kan verbeteren. 

 Bedrag:   282.000 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Targeted inhibition of DNA repair as a strategy to tackle 
radiation resistance in head and neck cancers” 

 Team van 
 Nuyts Sandra 
 KU Leuven 
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 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Traitements ciblés » 

 Le glioblastome est la tumeur du cerveau la plus 
fréquente et la plus agressive. Malgré une résection 
chirurgicale de la tumeur suivie de chimiothérapie 
et de radiothérapie, le glioblastome engendre un 
taux de survie très faible suite à des récurrences 
locales de cellules cancéreuses résiduelles infi l-
trantes. Pour réduire signifi cativement l’incidence 
de ces récidives, nous émettons l’hypothèse qu’un 
hydrogel contenant des nanomédecines chargées 
en médicaments anticancéreux (i) moulera la 
forme de la cavité de résection après la chirurgie, 

(ii) concentrera et libérera de façon prolongée le 
médicament anticancéreux directement au paren-
chyme cérébral envahi (iii) évitera le passage de la 
barrière hématoencéphalique et (iv) limitera l’ex-
position des tissus sains à la molécule cytotoxique. 
Dans une approche translationnelle, le projet visera 
donc à développer un hydrogel biocompatible 
contenant des agents anticancéreux administrés 
localement entre la résection chirurgicale et la 
 radiochimiothérapie conventionnelle. 

 Montant octroyé :   319.999 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « Local Delivery of nanomedicines-loaded hydrogel for the 
treatment of glioblastoma” 

 Equipe de 
 Préat Véronique 
 Université catholique de Louvain 
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 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Facteurs pronostiques et prédictifs » 

 Montant octroyé :   399.970 €  •  Durée du financement :   3 ans 

 Le mot de l’équipe 
 Le cancer du sein lobulaire est le deuxième sous-
type histologique le plus fréquent après le cancer 
du sein canalaire et représente 5 à 15% des 
cancers du sein invasifs. Bien que les di� érences 
histologiques et cliniques par rapport au cancer 
canalaire aient été établies, il n’existe aucune 
recommandation de traitement spécifi que pour 
les cancers lobulaires en raison du manque de 
recherches consacrées à cette maladie. Afi n de 
combler cette lacune, nous avons récemment 
caractérisé les altérations génomiques d’un 
grand nombre de tumeurs lobulaires primaires et 

avons identifi é plusieurs altérations récurrentes, 
pertinentes quant au traitement de ce type de 
cancer. Disposant de peu de connaissances sur 
la maladie lobulaire métastatique, nous avons 
développé ce projet visant à caractériser – à l’aide 
des dernières technologies moléculaires – une 
série unique d e tumeurs lobulaires primaires et 
métastatiques appariées. Ce projet nous permettra 
d’améliorer la compréhension de la progression de 
la maladie lobulaire, avec l’espoir d’a�  ner dans un 
futur proche la stratégie thérapeutique o� erte 
aux patientes. 

 « Identifi cation of genomic alterations associated with prognosis 
and the e�  cacy of endocrine therapy (tamoxifen vs aromatase 
inhibitor) according to breast cancer histological subtypes 
(ductal vs lobular) in the SOFT, TEXT and BIG 1-98 trials” 

 Equipe de 
 Sotiriou Christos 
 Institut Jules Bordet, Université Libre de Bruxelles 

 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Traitements ciblés » 

 Le glioblastome est la tumeur du cerveau la plus 
fréquente et la plus agressive. Malgré une résection 
chirurgicale de la tumeur suivie de chimiothérapie 
et de radiothérapie, le glioblastome engendre un 
taux de survie très faible suite à des récurrences 
locales de cellules cancéreuses résiduelles infi l-
trantes. Pour réduire signifi cativement l’incidence 
de ces récidives, nous émettons l’hypothèse qu’un 
hydrogel contenant des nanomédecines chargées 
en médicaments anticancéreux (i) moulera la 
forme de la cavité de résection après la chirurgie, 

(ii) concentrera et libérera de façon prolongée le 
médicament anticancéreux directement au paren-
chyme cérébral envahi (iii) évitera le passage de la 
barrière hématoencéphalique et (iv) limitera l’ex-
position des tissus sains à la molécule cytotoxique. 
Dans une approche translationnelle, le projet visera 
donc à développer un hydrogel biocompatible 
contenant des agents anticancéreux administrés 
localement entre la résection chirurgicale et la 
 radiochimiothérapie conventionnelle. 

 Montant octroyé :   319.999 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « Local Delivery of nanomedicines-loaded hydrogel for the 
treatment of glioblastoma” 

 Equipe de 
 Préat Véronique 
 Université catholique de Louvain 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Resistentie tegen behandeling” 

 Om de behandeling van kanker meer doelgericht te 
maken en met minder schadelijke nevene� ecten, 
worden hoe langer hoe meer geneesmiddelen 
gebruikt die zich richten tegen een foutief eiwit in de 
kankercellen en die gezonde cellen zoveel mogelijk 
met rust laten. Eén van de grote uitdagingen en 
beperkingen bij dergelijke doelgerichte therapie 
is het gemak waarmee kankercellen hieraan 
kunnen ontsnappen en resistent worden. Een 
dramatisch voorbeeld hiervan vinden we bij de 
behandeling van huidkanker. Na een initiële goede 
response van de meeste tumoren op doelgerichte 

middelen zoals vemurafenib, zal in de meeste 
gevallen de kanker ontsnappen aan de therapie, 
vaak met fatale gevolgen. In dit project tonen we 
aan dat een verhoogde aanmaak van vetzuren in 
de kankercellen deels aan de basis ligt van deze 
resistentie. Door de aanmaak van deze vetzuren 
te blokkeren proberen we kankercellen opnieuw 
gevoelig te maken voor de doelgerichte therapie. 
De verdere ontwikkeling van dit nieuwe concept 
kan belangrijke toepassingen hebben voor een 
meer stabiele onderdrukking en langdurigere 
controle van meerdere types van kanker. 

 Bedrag:   233.709 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Fatty acid metabolism as a key mediator of therapy resistance 
in BRAF-mutant malignant melanoma” 

 Team van 
 Swinnen Johan 
 KU Leuven 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Genen en kanker”  

 GATA3 is een gen dat betrokken is bij de 
ontwikkeling van T-lymfocyten, witte bloedcellen 
die essentieel zijn voor een goede werking van het 
immuunsysteem. Mutaties in dit gen verstoren 
het normale ontwikkelingsproces van deze cellen 
en dragen bij tot het ontstaan van leukemie. In dit 
project wensen we de mechanismen te ontrafelen 
die door GATA3 mutaties verstoord worden 

en die er toe leiden dat gezonde bloedcellen 
transformeren tot maligne kankercellen. We onder-
zoeken dit bij de mens en verwachten dat  de 
bekomen inzichten zullen leiden tot nieuwe aan-
grijpingspunten voor therapie. Aangezien GATA3 
mutaties ook beschreven zijn bij borstkanker kan 
ons werk een bredere impact hebben op meerdere 
types tumoren. 

 Bedrag:   306.504 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Characterisation of the oncogenic mechanisms induced by 
GATA3 mutations in cancer” 

 Team van 
 Taghon Tom 
 Universiteit Gent 

 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Resistentie tegen behandeling” 

 Om de behandeling van kanker meer doelgericht te 
maken en met minder schadelijke nevene� ecten, 
worden hoe langer hoe meer geneesmiddelen 
gebruikt die zich richten tegen een foutief eiwit in de 
kankercellen en die gezonde cellen zoveel mogelijk 
met rust laten. Eén van de grote uitdagingen en 
beperkingen bij dergelijke doelgerichte therapie 
is het gemak waarmee kankercellen hieraan 
kunnen ontsnappen en resistent worden. Een 
dramatisch voorbeeld hiervan vinden we bij de 
behandeling van huidkanker. Na een initiële goede 
response van de meeste tumoren op doelgerichte 

middelen zoals vemurafenib, zal in de meeste 
gevallen de kanker ontsnappen aan de therapie, 
vaak met fatale gevolgen. In dit project tonen we 
aan dat een verhoogde aanmaak van vetzuren in 
de kankercellen deels aan de basis ligt van deze 
resistentie. Door de aanmaak van deze vetzuren 
te blokkeren proberen we kankercellen opnieuw 
gevoelig te maken voor de doelgerichte therapie. 
De verdere ontwikkeling van dit nieuwe concept 
kan belangrijke toepassingen hebben voor een 
meer stabiele onderdrukking en langdurigere 
controle van meerdere types van kanker. 

 Bedrag:   233.709 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Fatty acid metabolism as a key mediator of therapy resistance 
in BRAF-mutant malignant melanoma” 

 Team van 
 Swinnen Johan 
 KU Leuven 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Genen en kanker”  

 Alle weefsels in het menselijk lichaam worden 
in stand gehouden door met regelmaat steeds 
 hernieuwbare ‘voorloper’ cellen een nieuwe 
 functie toe te kennen, wat we kunnen benoemen 
als  di� erentiatie. Dit proces is niet alleen cruciaal in 
volwassen weefsels, maar bevat ook de sleutel om 
embryonale ontwikkeling te begrijpen, zelfs tumor-
groei waar dit proces abnormale vormen aanneemt.
In dit project werken we verder op het Zic2  eiwit 
waarvan we reeds hebben aangetoond dat het 
di� erentiatie kan beïnvloeden van  verschillende 
weefsels, maar verdiepen ons nu in het me-
chanisme. We vermoeden dat het Zic2 eiwit 
een  belangrijke structuur vormt die toelaat dat 

 specifi ek DNA wordt afgelezen, en het zijn deze 
afgelezen genen die leiden tot specifi eke di� eren-
tiatie. Om het mogelijk te maken dat DAN afge-
lezen kan worden, moet chromatine “open“ zijn, 
en moeten bepaalde afl eeselementen aanwezig 
zijn, en een aantal blokkerende elementen afwe-
zig. Hierin vermoeden we de rol van Zic2, en dat 
willen we in dit project bewijzen. Indien succesvol 
hebben we een nieuw element kunnen  aanbrengen 
in de regulatie van di� erentiatie, wat dan verder 
implicaties heeft voor kanker, welke een aandoe-
ning is gekenmerkt door een verstoorde balans 
tussen stamceleigenschappen en di� erentiatie.
 

 Bedrag:   297.990 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “ZIC2 acts as a chromatin modifi er to determine cell fate 
specifi cation in stem cells and cancer” 

 Team van 
 Tejpar Sabine 
 KU Leuven 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Prognostische en predictieve factoren” 

 In kankeronderzoek is het belangrijk die  afwijkingen 
te identifi ceren die aan de basis van de tumor liggen 
en een actieve rol spelen in de groei en onderhoud 
van een tumor, versus afwijkingen die een secun-
daire rol hebben of zelfs een epifenomeen zijn. 
Meer en meer zijn we in staat op maat gemaakte 
geneesmiddelen te ontwikkelen tegen tumor speci-
fi eke afwijkingen (meestal wijzigingen in het tumor 
genoom), maar de identifi catie van de juiste doel-
witten die tot de grootste e�  ciëntie zullen leiden 
in elk individu en tumortype blijft moeilijk. Darm-
kanker ontstaat uit voorloperletsels (poliepen) 
die op hun beurt ontstaan uit normaal darmweef-
sel. Terwijl poliepen al verstoorde groei vertonen 
van darmcellen, hebben deze poliepen nog geen 
agressieve kankereigenschappen, zoals ongeremde 
groei, invasie in andere weefsels of mogelijkheid tot 

 uitzaaiingen. In dit project stellen we de vraag welke 
eigenschappen aanwezig zijn in een poliep in ver-
gelijking met normaal darmweefsel en dus aan de 
basis liggen van verstoorde groei, en welke eigen-
schappen alleen aanwezig zijn in de kankers ont-
staan uit deze poliepen, en dus aan de basis van de 
agressieve eigenschappen die we willen behandelen. 
We gebruiken hiervoor unieke patiënten stalen die 
zowel normaal, poliep als kankerweefsel bevatten, 
en maken gebruik van recente technieken die toe-
laten genomen te analyseren vanuit beperkt aantal 
cellen na microdissectie. Aan de hand van bioinfor-
matische analyse van deze gegevens op meerdere 
patiënten met verschillende ziekte stadia zullen we 
genafwijkingen identifi ceren die geassocieerd zijn 
met het verwerven van agressieve kanker eigen-
schappen. 

 Bedrag:   372.000 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “When is a polyp born to be bad? Omics exploration of those 
features that are involved in malignant transformation” 

 Team van 
 Tejpar Sabine 
 KU Leuven 

 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Genen en kanker”  

 Alle weefsels in het menselijk lichaam worden 
in stand gehouden door met regelmaat steeds 
 hernieuwbare ‘voorloper’ cellen een nieuwe 
 functie toe te kennen, wat we kunnen benoemen 
als  di� erentiatie. Dit proces is niet alleen cruciaal in 
volwassen weefsels, maar bevat ook de sleutel om 
embryonale ontwikkeling te begrijpen, zelfs tumor-
groei waar dit proces abnormale vormen aanneemt.
In dit project werken we verder op het Zic2  eiwit 
waarvan we reeds hebben aangetoond dat het 
di� erentiatie kan beïnvloeden van  verschillende 
weefsels, maar verdiepen ons nu in het me-
chanisme. We vermoeden dat het Zic2 eiwit 
een  belangrijke structuur vormt die toelaat dat 

 specifi ek DNA wordt afgelezen, en het zijn deze 
afgelezen genen die leiden tot specifi eke di� eren-
tiatie. Om het mogelijk te maken dat DAN afge-
lezen kan worden, moet chromatine “open“ zijn, 
en moeten bepaalde afl eeselementen aanwezig 
zijn, en een aantal blokkerende elementen afwe-
zig. Hierin vermoeden we de rol van Zic2, en dat 
willen we in dit project bewijzen. Indien succesvol 
hebben we een nieuw element kunnen  aanbrengen 
in de regulatie van di� erentiatie, wat dan verder 
implicaties heeft voor kanker, welke een aandoe-
ning is gekenmerkt door een verstoorde balans 
tussen stamceleigenschappen en di� erentiatie.
 

 Bedrag:   297.990 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “ZIC2 acts as a chromatin modifi er to determine cell fate 
specifi cation in stem cells and cancer” 

 Team van 
 Tejpar Sabine 
 KU Leuven 
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 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Traitements ciblés » 

 Le cancer de la prostate est le cancer le plus 
 fréquemment diagnostiqué en Belgique chez les 
hommes de plus de 50 ans. La plupart des  cancers 
de la prostate ne nécessitent qu’une simple sur-
veillance. En cas de progression de la maladie ou 
du développement d’un cancer plus agressif, le 
traitement de référence est soit l’ablation totale 
de la prostate (prostatectomie radicale totale) soit 
l’irradiation de la prostate. Ces traitements sont 
e�  caces, mais associés à des e� ets  secondaires 
urinaires, digestifs et sexuels signifi catifs. Le 
 développement des techniques d’imagerie plus 
performantes de la prostate, basées sur  l’imagerie 

par résonnance magnétique nucléaire (IRM), 
permet aujourd’hui de détecter les cancers 
de la prostate de manière précoce et précise. 
L’IRM permet dès lors d’entrevoir la possi bilité 
d’éradiquer précisément la tumeur, sans traiter 
 l’ensemble de la prostate. On parle de  thérapie 
focale. Puisque la thérapie focale ne détruit 
qu’une seule partie de la prostate, elle devrait en 
théorie être associée à moins d’e� ets secondaires.
Cette étude évalue l’e�  cacité et les e� ets secon-
daires d’un traitement focal des cancers localisés 
de la prostate par des ultrasons localisés de haute 
fréquence (HiFU Focal one).  

 Montant octroyé :   335.250 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 A phase II multicentric trial study evaluating the feasibility, 
e�  ciency and tolerance of targeted high frequency focus 
ultrasound ablation (focal therapy) of MRI detected 
intermediate risk localized prostate cancer 

 Equipe de 
 Tombal Bertrand 
 Université catholique de Louvain 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Pediatrische kankers”  

 De overleving van kinderkanker is sterk toegeno-
men de voorbije decennia en bedraagt momenteel 
gemiddeld ongeveer 85%. Deze verbetering van 
de overlevingskansen is er onder meer gekomen 
doordat een groot aantal van deze patiënten deel-
neemt aan goed georganiseerde internationale 
multicenter studies. In tegenstelling tot de vroe-
ge fasen van geneesmiddelenonderzoek (fase I 
en II), die meestal gefi nancierd en georganiseerd 
 worden door de farmaceutische industrie, zijn fase 
III trials in de kinderoncologie vaak multinationale, 
multicenter academische trials zonder  fi nanciële 
 ondersteuning vanuit de farmaceutische  industrie. 

Alle Belgische kinderoncologie-centra  nemen deel 
aan en includeren patiënten in deze trials, maar 
 hebben het vaak moeilijk om de fi nanciële middelen 
te vinden om deze trials uit te voeren. Deze grant, 
aangevraagd in opdracht van de BSPHO (Belgian 
Society for Pediatric Hematology and Oncology) 
zal de kosten dekken voor de uit voering van 3 
verschillende klinische trials ( uitvoering, aankoop 
van geneesmiddelen, etc…). De betre� ende  trials 
onderzoeken behandelings mogelijkheden in het 
domein van acute myeloblasten leukemie, stam-
celtransplantatie voor hervallen lymfoblasten 
 leukemie en medulloblastoma bij jonge kinderen. 

 Bedrag:   141.000 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 “BSPHO (Belgian Society for Pediatric Hematology and 
Oncology) participation in international academic clinical trials 
in Pediatric Oncology” 

 Team van 
 Van Damme An 
 Belgian Society for Pediatric Hematology and Oncology 

 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Traitements ciblés » 

 Le cancer de la prostate est le cancer le plus 
 fréquemment diagnostiqué en Belgique chez les 
hommes de plus de 50 ans. La plupart des  cancers 
de la prostate ne nécessitent qu’une simple sur-
veillance. En cas de progression de la maladie ou 
du développement d’un cancer plus agressif, le 
traitement de référence est soit l’ablation totale 
de la prostate (prostatectomie radicale totale) soit 
l’irradiation de la prostate. Ces traitements sont 
e�  caces, mais associés à des e� ets  secondaires 
urinaires, digestifs et sexuels signifi catifs. Le 
 développement des techniques d’imagerie plus 
performantes de la prostate, basées sur  l’imagerie 

par résonnance magnétique nucléaire (IRM), 
permet aujourd’hui de détecter les cancers 
de la prostate de manière précoce et précise. 
L’IRM permet dès lors d’entrevoir la possi bilité 
d’éradiquer précisément la tumeur, sans traiter 
 l’ensemble de la prostate. On parle de  thérapie 
focale. Puisque la thérapie focale ne détruit 
qu’une seule partie de la prostate, elle devrait en 
théorie être associée à moins d’e� ets secondaires.
Cette étude évalue l’e�  cacité et les e� ets secon-
daires d’un traitement focal des cancers localisés 
de la prostate par des ultrasons localisés de haute 
fréquence (HiFU Focal one).  

 Montant octroyé :   335.250 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 A phase II multicentric trial study evaluating the feasibility, 
e�  ciency and tolerance of targeted high frequency focus 
ultrasound ablation (focal therapy) of MRI detected 
intermediate risk localized prostate cancer 

 Equipe de 
 Tombal Bertrand 
 Université catholique de Louvain 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Prognostische en predictieve factoren” 

 Gezien de huidige wetenschappelijke kennis over 
het belang van moleculaire kanker kenmerken, 
kunnen deze gegevens naast de klassieke patiënt- 
en tumorkarakteristieken worden beschouwd als 
onmisbaar voor  bevolkingsgebaseerde kanker-
registers. Hoewel dit wordt beoogd voor de toe-
komst, is het bijhouden van deze  moleculaire infor-
matie momenteel nog niet voorzien in de  standaard 
kankerregistratiedatabank van de  Stichting Kanker -
register (SKR). Nochtans  beschikt de SKR voor de 
patiënten in haar data banken, over de  verslagen 
van de laboratoria voor anatomische pathologie. 
Het doel van het huidig onderzoeksproject is 

daarom om de  haalbaarheid in te schatten van het 
genereren van semigestructureerde moleculaire 
informatie uit deze verslagen, voor de kankers die 
reeds  werden geregistreerd. In eerste instantie 
zal daarbij ge focust worden op tumoren waarvoor 
de moleculaire  kennis het meest geëvolueerd is, 
 namelijk borstkanker, dikke darmkanker, long-
kanker, melanomen en acute myeloïde leukemie. 
Toevoeging van deze moleculaire kenmerken aan 
de standaard kankerregistratiedatabank zal resul-
teren in een databank van onschatbare waarde 
voor beleidsmakers, epidemiologen, gezondheids-
economen, onderzoekers, artsen en patiënten. 

 Bedrag:   136.000 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Molecular tumor characteristics: indispensable for population-
based registries?” 

 Team van 
 Van Damme Nancy 
 Stichting Kankerregister 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:    “Immuniteit, ontsteking en kanker”  

 De laatste jaren is er een overvloed aan nieuwe kennis 
opgedaan die erop wijst dat bij kankerpatiënten 
het immuunsysteem actief tumorcellen bestrijdt 
en dat immuunactivatie kan leiden tot genezing. 
Kankercellen zijn gekenmerkt door (vele) ver-
anderingen in hun DNA (mutaties) die ervoor 
zorgen dat ons immuunsysteem deze kankercellen 
als “vreemd” gaat zien en probeert af te stoten.
Recent heeft ons lab een nieuw immuun celtype 
beschreven. Het bijzondere aan deze cellen is 
dat deze in de thymus, waar de T immuun cellen 
worden aangemaakt, gemaakt worden op basis van 
herkenning van “zelf” daar waar normale T immuun 
cellen worden aangemaakt op basis van herkenning 
van “vreemd”. Bovendien krijgen deze cellen de 
opdracht mee om zich in de weefsels te nestelen en 
bij activatie grote hoeveelheden interferonen aan te 

maken. Van interferonen is gekend dat ze antiviraal 
werken maar vooral het immuun systeem kunnen 
activeren en tumorgroei kunnen verhinderen.
In dit project zullen we nu nagaan of het immuun-
systeem ons niet enkel op basis van “vreemd”, 
opgewekt door mutaties, beschermt tegen 
kankeruitgroei, maar ook op basis van “zelf” en 
of deze nieuw ontdekte populatie daarbij een rol 
speelt. We gaan dus nagaan of in de kanker van 
patiënten deze immuun cellen aanwezig zijn en 
wat deze cellen precies herkennen. We denken 
dan vooral aan veranderingen in de werking van 
de eiwitten die niet gebaseerd zijn op mutaties.
Als dit onderzoek succesvol is, zullen we beschikken 
over een nieuwe manier om kankercellen te 
bestrijden en met name kankercellen die weinig 
mutaties dragen. 

 Bedrag:   377.170 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “The role of a novel innate CD8 positive T cell population in the 
defense against cancer” 

 Team van 
 Vandekerckhove Bart 
 Universiteit Gent 

 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Prognostische en predictieve factoren” 

 Gezien de huidige wetenschappelijke kennis over 
het belang van moleculaire kanker kenmerken, 
kunnen deze gegevens naast de klassieke patiënt- 
en tumorkarakteristieken worden beschouwd als 
onmisbaar voor  bevolkingsgebaseerde kanker-
registers. Hoewel dit wordt beoogd voor de toe-
komst, is het bijhouden van deze  moleculaire infor-
matie momenteel nog niet voorzien in de  standaard 
kankerregistratiedatabank van de  Stichting Kanker -
register (SKR). Nochtans  beschikt de SKR voor de 
patiënten in haar data banken, over de  verslagen 
van de laboratoria voor anatomische pathologie. 
Het doel van het huidig onderzoeksproject is 

daarom om de  haalbaarheid in te schatten van het 
genereren van semigestructureerde moleculaire 
informatie uit deze verslagen, voor de kankers die 
reeds  werden geregistreerd. In eerste instantie 
zal daarbij ge focust worden op tumoren waarvoor 
de moleculaire  kennis het meest geëvolueerd is, 
 namelijk borstkanker, dikke darmkanker, long-
kanker, melanomen en acute myeloïde leukemie. 
Toevoeging van deze moleculaire kenmerken aan 
de standaard kankerregistratiedatabank zal resul-
teren in een databank van onschatbare waarde 
voor beleidsmakers, epidemiologen, gezondheids-
economen, onderzoekers, artsen en patiënten. 

 Bedrag:   136.000 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Molecular tumor characteristics: indispensable for population-
based registries?” 

 Team van 
 Van Damme Nancy 
 Stichting Kankerregister 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:    “Immuniteit, ontsteking en kanker”  

 De betere kennis van de ingewikkelde relatie tussen 
kanker en ons immuunsysteem heeft geleid tot 
nieuwe revolutionaire kankerbehandelingen door 
immunotherapie. Bepaalde kankercellen bezit-
ten sterk immunogene antigenen, terwijl andere 
kankercellen zwak immunogene antigenen uit-
drukken. De kankercel is geselecteerd om het 
 immuunsysteem te onderdrukken op verschillende 
niveaus, b.v. ter hoogte van de antigen-presen-
terende cel (APC) en de tumorcel of ter hoogte 
van de tumorcel en de T cel, die instaat voor de 
eliminatie van de kankercel. De nieuwe immuno-
therapieën zijn erop gericht deze onderdrukkende 
signalen (B7, PD1) te blokkeren. Een tumor is 
een complex weefsel bestaande uit kankercellen, 
immuuncellen en weefselcellen. In elk weefsel is 
er een subtiele balans tussen celgroei en  celdood. 

Wanneer cellen sterven stellen zij sto� en vrij die 
met het immuunsysteem communiceren. Wij 
wensen de capaciteit van verschillende types van 
celdood (celdoodmodaliteiten) van  kankercellen te 
onderzoeken (b.v. apoptosis, necroptosis, ferrop-
tosis) op hun vermogen om het antwoord tegen 
zwakke tumorantigenen te beïnvloeden. Inzicht 
in de moleculaire mechanismen van deze com-
municatie tussen stervende kankercellen en het 
immuunantwoord tegen tumoren, kan leiden tot 
nieuwe experimentele therapieën. Als fundamen-
tele onderzoekers wensen wij de moleculaire 
 mechanismen van de celdoodmodaliteit regulatie 
tijdens immunotherapie (CREDIT) te onderzoeken 
en toe te passen in experimentele modellen voor 
kanker. 

 Bedrag:   599.996 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Cell death modality regulation during immunotherapy 
(CREDIT): molecular mechanisms and experimental therapy” 

 Team van 
 Vandenabeele Peter 
 Universiteit Gent 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Prognostische en predictieve factoren” 

 Hodgkinlymfoom (HL) is een zeldzame vorm van 
lymfeklierkanker, die vooral adolescenten en jonge 
volwassenen treft. De behandeling bestaat uit 
polychemotherapie, al of niet in combinatie met 
radiotherapie, en is succesvol bij de meerderheid 
van de patiënten. Nochtans ondervindt 10-15% 
belangrijke nevene� ecten op korte en lange 
termijn, en is er ook een kleine groep van patiënten 
die niet reageren op de standaardbehandeling. 
Typisch voor deze ziekte is dat tumoren slechts 
0.1-2% kwaadaardige cellen bevatten, wat het 
technisch uitdagend maakt om de maligne cellen te 
onderzoeken. Om die reden blijft het ontstaan van 
deze ziekte tot op heden moeilijk te doorgronden.

We toonden recentelijk aan dat maligne cellen 
bij Hodgkinlymfoom DNA vrijzetten in het 
bloed, waaruit het als circulerend celvrij DNA 
kan worden geïsoleerd. In dit project willen we 
het landschap van genetische afwijkingen bij het 
Hodgkinlymfoom in kaart brengen, de evolutie 
van de afwijkingen volgen onder therapie, en 
de aanvankelijke afwijkingen correleren met de 
evolutie van de ziekte. Het is onze ambitie om 
een beter beeld te krijgen van de genetische en 
biologische diversiteit van Hodgkin lymfoma 
en een aanzet te leveren voor een meer ge-
personaliseerde benadering van deze ziekte. 

 Bedrag:   399.515 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Circulating cell-free DNA: a novel gateway to the genome of 
Hodgkin/Reed-Sternberg cells in Hodgkin Lymphoma?” 

 Team van 
 Vandenberghe Peter 
 Universitair Ziekenhuis Leuven 

 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:    “Immuniteit, ontsteking en kanker”  

 De betere kennis van de ingewikkelde relatie tussen 
kanker en ons immuunsysteem heeft geleid tot 
nieuwe revolutionaire kankerbehandelingen door 
immunotherapie. Bepaalde kankercellen bezit-
ten sterk immunogene antigenen, terwijl andere 
kankercellen zwak immunogene antigenen uit-
drukken. De kankercel is geselecteerd om het 
 immuunsysteem te onderdrukken op verschillende 
niveaus, b.v. ter hoogte van de antigen-presen-
terende cel (APC) en de tumorcel of ter hoogte 
van de tumorcel en de T cel, die instaat voor de 
eliminatie van de kankercel. De nieuwe immuno-
therapieën zijn erop gericht deze onderdrukkende 
signalen (B7, PD1) te blokkeren. Een tumor is 
een complex weefsel bestaande uit kankercellen, 
immuuncellen en weefselcellen. In elk weefsel is 
er een subtiele balans tussen celgroei en  celdood. 

Wanneer cellen sterven stellen zij sto� en vrij die 
met het immuunsysteem communiceren. Wij 
wensen de capaciteit van verschillende types van 
celdood (celdoodmodaliteiten) van  kankercellen te 
onderzoeken (b.v. apoptosis, necroptosis, ferrop-
tosis) op hun vermogen om het antwoord tegen 
zwakke tumorantigenen te beïnvloeden. Inzicht 
in de moleculaire mechanismen van deze com-
municatie tussen stervende kankercellen en het 
immuunantwoord tegen tumoren, kan leiden tot 
nieuwe experimentele therapieën. Als fundamen-
tele onderzoekers wensen wij de moleculaire 
 mechanismen van de celdoodmodaliteit regulatie 
tijdens immunotherapie (CREDIT) te onderzoeken 
en toe te passen in experimentele modellen voor 
kanker. 

 Bedrag:   599.996 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Cell death modality regulation during immunotherapy 
(CREDIT): molecular mechanisms and experimental therapy” 

 Team van 
 Vandenabeele Peter 
 Universiteit Gent 
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 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Immunothérapie » 

 L’utilisation et la modulation du système immuni-
taire du patient (immunothérapie) contre sa tumeur 
représente une avancée thérapeutique majeure en 
cancérologie en 2017. Cependant, certains types 
de cancer résistent encore à ce type de traitement. 
En e� et, la tumeur peut se dissimuler au système 
immunitaire du patient qui même activé ne pourra 
alors pas la reconnaître et l’éliminer. Ce mécanisme 
de résistance primaire de la tumeur est très fréquent 
dans le cancer  colorectal. Pour contrer celui-ci, la 
recherche se focalise actuelle ment sur l’évaluation 
de traitements combinés associant un moyen per-
mettant de „ démasquer“ la tumeur à une molécule 
stimulant le système immunitaire qui peut alors re-
connaître le cancer et l’éliminer. L’objectif de notre 

projet de recherche est d’étudier si la radiothérapie 
(combinée à la chimiothérapie) administrée avant 
l’opération d’un cancer du rectum pourrait jouer ce 
rôle et si un traitement combiné stimulant le sys-
tème immunitaire permettrait d’accroître la réponse 
tumorale et d’améliorer le pronostic des patients. 
Le soutien de la Fondation contre le Cancer nous 
permettra dans le cadre de cette étude clinique de 
pouvoir caractériser et comprendre l’inter action 
entre le cancer du rectum du patient et son système 
immunitaire ainsi que l’impact des traitements reçus. 
L’objectif ultime est de  pouvoir mieux comprendre 
ces mécanismes dans le but d’identifi er les cancers 
colorectaux suspectibles de répondre à des traite-
ments combinant l’immuno thérapie. 

 Montant octroyé :   188.000 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 „Translational work on a neoadjuvant combination of 
chemoradiotherapy and anti-PD-L1 antibody for patients 
with locally advanced rectal cancer” 

 Equipe de 
 Van den Eynde Marc, Carrasco Javier & Haustermans Karin 
 Université catholique de Louvain, Grand Hôpital de Charleroi et KU Leuven 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Metabolisme, invasie en uitzaaiingen”  

 De meeste kankerpatiënten overlijden ten gevolge 
van uitzaaiingen of metastasen. De lever is hierbij 
een belangrijk doelwitorgaan in meerdere kanker-
types. Aantasting van de lever is steeds uitermate 
ernstig, gezien de levensbelangrijke functies die 
door dit orgaan vervuld worden. Het beter begrijpen 
van de mechanismen die bijdragen tot de vorming 
van levermetastasen zou dan ook kunnen leiden tot 
nieuwe therapieën om op dit proces in te grijpen.
Kup� er cellen, de macrofagen van de lever, staan 
in rechtstreeks contact met de bloedstroom en zijn 
dan ook ideaal geplaatst om  binnenkomende kanker-
cellen te detecteren en eventueel te  vernietigen. 

De rol van deze cellen tijdens lever metastase is 
tot dusver echter onduidelijk. Wij  hebben unieke 
tools ontwikkeld om specifi ek de rol van Kup� er 
cellen, en moleculen  geproduceerd door Kup� er 
cellen, te onderzoeken tijdens de  vorming van 
levermetastasen. Bovendien hebben we kleine 
antisto� en ontwikkeld, zogenaamde Nanobodies, 
die ons in staat moeten stellen om uiterst specifi ek 
de Kup� er cellen te manipuleren. Deze nieuwe be-
vindingen zullen ons, voor de eerste keer, in staat 
stellen om de Kup� er cel te evalueren als potentieel 
doelwit voor een anti-metastase therapie. 

 Bedrag:   391.104 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Defi ning the role of Kup� er cells during liver metastasis 
formation” 

 Team van 
 Van Ginderachter Jo 
 Vrije Universiteit Brussel 

 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Immunothérapie » 

 L’utilisation et la modulation du système immuni-
taire du patient (immunothérapie) contre sa tumeur 
représente une avancée thérapeutique majeure en 
cancérologie en 2017. Cependant, certains types 
de cancer résistent encore à ce type de traitement. 
En e� et, la tumeur peut se dissimuler au système 
immunitaire du patient qui même activé ne pourra 
alors pas la reconnaître et l’éliminer. Ce mécanisme 
de résistance primaire de la tumeur est très fréquent 
dans le cancer  colorectal. Pour contrer celui-ci, la 
recherche se focalise actuelle ment sur l’évaluation 
de traitements combinés associant un moyen per-
mettant de „ démasquer“ la tumeur à une molécule 
stimulant le système immunitaire qui peut alors re-
connaître le cancer et l’éliminer. L’objectif de notre 

projet de recherche est d’étudier si la radiothérapie 
(combinée à la chimiothérapie) administrée avant 
l’opération d’un cancer du rectum pourrait jouer ce 
rôle et si un traitement combiné stimulant le sys-
tème immunitaire permettrait d’accroître la réponse 
tumorale et d’améliorer le pronostic des patients. 
Le soutien de la Fondation contre le Cancer nous 
permettra dans le cadre de cette étude clinique de 
pouvoir caractériser et comprendre l’inter action 
entre le cancer du rectum du patient et son système 
immunitaire ainsi que l’impact des traitements reçus. 
L’objectif ultime est de  pouvoir mieux comprendre 
ces mécanismes dans le but d’identifi er les cancers 
colorectaux suspectibles de répondre à des traite-
ments combinant l’immuno thérapie. 

 Montant octroyé :   188.000 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 „Translational work on a neoadjuvant combination of 
chemoradiotherapy and anti-PD-L1 antibody for patients 
with locally advanced rectal cancer” 

 Equipe de 
 Van den Eynde Marc, Carrasco Javier & Haustermans Karin 
 Université catholique de Louvain, Grand Hôpital de Charleroi et KU Leuven 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Asbest”  

 Longvlieskanker is een agressieve kanker die ont-
staat uit de cellen van het vlies gelegen rond elk 
van de longen. Omwille van zijn agressieve aard 
en het toenemende aantal patiënten, zal long-
vlieskanker nog gedurende vele jaren een be-
langrijk gezondheidsprobleem blijven. Zowel de 
behandeling van patiënten met longvlieskanker, 
als de opvolging van deze behandeling zijn echter 
nog steeds niet optimaal. Onderzoek in andere 
kanker types heeft aangetoond dat de detectie van 
DNA-veranderingen in zowel weefsel als bloed 
van kankerpatiënten hierbij zou kunnen helpen.
In een eerste onderdeel van dit project is het 
daarom de bedoeling om genetische wijzigingen 
die frequent voorkomen in longvliestumoren te 

identifi ceren. Hiervoor zullen zowel eigen data als 
publiek-verkregen sequentiedata worden geana-
lyseerd. Op deze manier kunnen wijzigingen op-
gespoord worden die mogelijk dienst kunnen doen 
als aangrijpingspunt voor nieuwe behandelingen. 
In een tweede onderdeel wordt vervolgens ge-
tracht genetische factoren te identifi ceren die de 
respons van patiënten op chemotherapie kunnen 
voorspellen. Hiervoor zal DNA worden geanaly-
seerd, a� omstig uit tumorweefsel van patiënten 
met of zonder een respons op chemotherapie. 
Ten slotte zal worden nagegaan of de detectie van 
 genetische wijzigingen in DNA van de tumor, aan-
wezig in het bloed van de patiënten, kan helpen 
om de respons op chemotherapie op te volgen. 

 Bedrag:   312.876 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Identifi cation of potentially actionable genetic alterations 
in solid and liquid biopsies of patients with malignant pleural 
mesothelioma” 

 Team van 
v an Meerbeeck Jan 
 Universitair Ziekenhuis Antwerpen 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Immunotherapie”  

 Nieuwe kankerbehandelingen zoals immuun-
therapie trachten de overblijvende kankercellen, 
die resistent bleken voor de standaardtherapie, 
op een zeer specifi eke manier op te zoeken en 
te doden met zo weinig mogelijk  nevene� ecten. 
Ons immuunsysteem beschikt over speciale 
 witte bloedcellen, killerlymfocyten genaamd, 
die in  staat zijn om tumorcellen te herkennen 
via een specifi eke receptor (T-celreceptor) die 
als  vangarm  fungeert om zich aan de tumorcel-
len vast te klampen en te doden. In dit project 
trachten we deze  vangarm-molecule -die we in 
het laborato rium kunnen aanmaken– in de killer-
lymfocyten van de patiënt te smokkelen zodat 

deze geprogrammeerd worden om tumor cellen 
te herkennen en te  doden. In dit project wil de 
UAntwerpen i.s.m. het UZ Antwerpen eerst 
een princiep bewijs  leveren, en zullen tevens de 
eerste stappen  worden gezet om de klinische 
haalbaarheid te toetsen van deze lymfocyten-
immuuntherapie. In de toekomst wordt verwacht 
dat deze gepersonaliseerde  therapie zowel als 
adjuvante versterkende therapie kunnen dienen, 
bv. na standaardtherapie of kanker vaccinatie, of 
bij progressieve kanker patiënten die volgens de 
 huidige  standaardtherapieën anders als uitbe handeld 
 zouden worden bestempeld. 

 Bedrag:   169.200 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Wilms’ tumor 1-specifi c T cell receptor (TCR) RNA-modifi ed 
T cells for adoptive immunotherapy of cancer: moving towards 
clinical application” 

 Team van 
 Van Tendeloo Viggo 
 Universiteit Antwerpen 

 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Asbest”  

 Longvlieskanker is een agressieve kanker die ont-
staat uit de cellen van het vlies gelegen rond elk 
van de longen. Omwille van zijn agressieve aard 
en het toenemende aantal patiënten, zal long-
vlieskanker nog gedurende vele jaren een be-
langrijk gezondheidsprobleem blijven. Zowel de 
behandeling van patiënten met longvlieskanker, 
als de opvolging van deze behandeling zijn echter 
nog steeds niet optimaal. Onderzoek in andere 
kanker types heeft aangetoond dat de detectie van 
DNA-veranderingen in zowel weefsel als bloed 
van kankerpatiënten hierbij zou kunnen helpen.
In een eerste onderdeel van dit project is het 
daarom de bedoeling om genetische wijzigingen 
die frequent voorkomen in longvliestumoren te 

identifi ceren. Hiervoor zullen zowel eigen data als 
publiek-verkregen sequentiedata worden geana-
lyseerd. Op deze manier kunnen wijzigingen op-
gespoord worden die mogelijk dienst kunnen doen 
als aangrijpingspunt voor nieuwe behandelingen. 
In een tweede onderdeel wordt vervolgens ge-
tracht genetische factoren te identifi ceren die de 
respons van patiënten op chemotherapie kunnen 
voorspellen. Hiervoor zal DNA worden geanaly-
seerd, a� omstig uit tumorweefsel van patiënten 
met of zonder een respons op chemotherapie. 
Ten slotte zal worden nagegaan of de detectie van 
 genetische wijzigingen in DNA van de tumor, aan-
wezig in het bloed van de patiënten, kan helpen 
om de respons op chemotherapie op te volgen. 

 Bedrag:   312.876 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Identifi cation of potentially actionable genetic alterations 
in solid and liquid biopsies of patients with malignant pleural 
mesothelioma” 

 Team van 
v an Meerbeeck Jan 
 Universitair Ziekenhuis Antwerpen 
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 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Beeldvorming en radiotherapie”  

 Bestraling van de borst na borstsparende heel-
kunde voor borstkanker vermindert de kans op 
het terugkeren van de tumor en verhoogt de 
over levingskans. Buiklig bestraling heeft als voor-
deel dat de borst naar beneden valt en wegvalt van 
het hart en de longen zodat deze beter gespaard 
kunnen worden. Bovendien zijn er minder vroege 
en late bijwerkingen ter hoogte van de huid dan bij 
rugligbestraling. Niettegenstaande, heeft buiklig 
borstbestraling ook enkele nadelen zoals een com-
plexe positioneringsprocedure, verminderde posi-
tioneringsprecisie en minder comfort. Bovendien 
is lymfeklierbestraling in buiklig moeilijk tot zelfs 
onmogelijk met de huidige positioneringsplatformen. 

Aan de Universiteit van Gent werd een innovatief 
buiklig positioneringsplatform ontwikkeld met de 
arm aan de behandelde zijde naast het lichaam en 
aan de andere zijde boven het hoofd zoals in de 
‘crawl’ zwempositie. De eerste klinische resul taten 
tonen aan dat de crawl positie comfortabeler en 
preciezer is dan de standaard buikligpositie en dat 
lymfeklierbestraling in crawl positie mogelijk is met 
minder dosis op de risico-organen dan bij  ruglig 
lymfeklierbestraling. Binnen dit project zal een 
multicentrische gerandomizeerde studie  worden 
verricht waarbij de buiklig crawl positie wordt 
vergeleken met de standaard rugligpositie voor 
borst- + lymfeklierbestraling. 

 Bedrag:   225.600 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Prone crawl radiotherapy for whole-breast and lymph node 
irradiation” 

 Team van 
 Veldeman Liv 
 Universiteit Gent 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Bijwerkingen”  

 Chemotherapie is naast chirurgie en radiotherapie 
één van de drie pijlers voor de behandeling van 
 patiënten met kanker. Mede dankzij de ontwikke-
ling van steeds betere vormen van chemotherapie 
zijn de overlevingskansen van kankerpatiënten in 
de laatste decennia sterk toegenomen, en zijn be-
paalde vormen van kanker die vroeger fataal waren 
nu geneesbaar. Chemotherapie kan echter ook 
ernstige en soms langdurige neverwerkingen hebben. 
Chemotherapie-geinduceerde neuropathische pijn 
(CIPNP) is een van de meest voorkomende neven-
werkingen van veelgebruikte vormen van chemo-
therapie. Patiënten die lijden aan CIPNP hebben 
last van permanente zenuwpijn en overgevoelig-
heid aan mechanische prikkels en temperatuur. 

Soms kan deze pijn zo ernstig zijn dat een behan-
deling moet worden aangepast of zelfs stopgezet. 
Bovendien kan CIPNP vaak maanden tot jaren na 
beëindigen van de chemotherapie aanhouden. 
Momenteel zijn er geen e� ectieve therapieën om 
CIPNP te onderdrukken. In dit project  bestuderen 
we een specifi ek eiwit, het ionenkanaal TRPM3, 
als veelbelovend nieuw doelwit voor de behande-
ling van CIPNP. We verwachten dat de resultaten 
van dit onderzoek nieuwe inzichten zullen geven in 
het ontstaan van CIPNP, en de basis kunnen 
 leggen voor nieuwe en e� ectievere behandelings-
wijzen om deze erstige vorm van pijn in kanker-
patïenten en –overlevers te kunnen onder drukken. 

 Bedrag:   255.420 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 “TRPM3 as target for chemotherapy-induced peripheral 
neuropathic pain” 

 Team van 
 Voets Thomas 
 KU Leuven 

 Translationeel en klinisch onderzoek 
 Categorie:   “Beeldvorming en radiotherapie”  

 Bestraling van de borst na borstsparende heel-
kunde voor borstkanker vermindert de kans op 
het terugkeren van de tumor en verhoogt de 
over levingskans. Buiklig bestraling heeft als voor-
deel dat de borst naar beneden valt en wegvalt van 
het hart en de longen zodat deze beter gespaard 
kunnen worden. Bovendien zijn er minder vroege 
en late bijwerkingen ter hoogte van de huid dan bij 
rugligbestraling. Niettegenstaande, heeft buiklig 
borstbestraling ook enkele nadelen zoals een com-
plexe positioneringsprocedure, verminderde posi-
tioneringsprecisie en minder comfort. Bovendien 
is lymfeklierbestraling in buiklig moeilijk tot zelfs 
onmogelijk met de huidige positioneringsplatformen. 

Aan de Universiteit van Gent werd een innovatief 
buiklig positioneringsplatform ontwikkeld met de 
arm aan de behandelde zijde naast het lichaam en 
aan de andere zijde boven het hoofd zoals in de 
‘crawl’ zwempositie. De eerste klinische resul taten 
tonen aan dat de crawl positie comfortabeler en 
preciezer is dan de standaard buikligpositie en dat 
lymfeklierbestraling in crawl positie mogelijk is met 
minder dosis op de risico-organen dan bij  ruglig 
lymfeklierbestraling. Binnen dit project zal een 
multicentrische gerandomizeerde studie  worden 
verricht waarbij de buiklig crawl positie wordt 
vergeleken met de standaard rugligpositie voor 
borst- + lymfeklierbestraling. 

 Bedrag:   225.600 €  •  Duur van de financiering:   4 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Prone crawl radiotherapy for whole-breast and lymph node 
irradiation” 

 Team van 
 Veldeman Liv 
 Universiteit Gent 
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 Recherche fondamentale   
 Catégorie :   « Amiante » 

 Au cours du développement du mésothéliome, des 
mutations apparaissent dans l’ADN des  cellules 
tumorales. Ces mutations permettent au cancer 
de devenir plus agressif mais handicapent égale-
ment le bon fonctionnement de la cellule. Il faut 
donc que la tumeur répare les dommages dans 
son ADN ou bien en tolère les e� ets néfastes. Le 
 projet vise à mieux comprendre les mécanismes qui 

régissent cette tolérance aux dommages à l’ADN. 
En particulier, notre recherche vise à étudier le 
mode d’action d’enzymes particulières qui sont 
capables de synthétiser l’ADN endommagé. Nous 
espérons qu’une meilleure compréhension de ces 
mécanismes fondamentaux ouvrira de nouvelles 
perspectives de traitement. 

 Montant octroyé :   160.000 €  •  Durée du financement :   2 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « Fine tuned ubiquitin-dependent regulation of DNA damage 
tolerance in mesothelioma” 

 Equipe de 
 Willems Luc 
 Université de Liège 
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 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Amiante » 

 Parmi les cellules de notre immunité, les macro-
phages jouent un rôle essentiel en absorbant et 
détruisant les corps étrangers. Ces macrophages 
sont en principe également armés pour tuer les 
cellules cancéreuses. Dans le mésothéliome, les 
tumeurs échappent cependant à la surveillance des 
macrophages par un mécanisme encore mal com-
pris. Nous avons découvert que les macrophages 

infi ltrant les tumeurs sont inactifs en raison d’un 
mécanisme de compaction de leur ADN. Nous 
avons également identifi é un outil moléculaire qui 
déroule l’ADN et qui active les macrophages au 
sein de la tumeur. Le but du projet est d’évaluer le 
potentiel thérapeutique de cette stratégie basée 
sur l’activation des macrophages tueurs. 

 Montant octroyé :   240.000 €  •  Durée du financement :   3 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « Polycom repressor complex mediated polarisation of 
tumoricidal macrophages in malignant mesothelioma” 

 Equipe de 
 Willems Luc 
 Université de Liège 

 Recherche fondamentale   
 Catégorie :   « Amiante » 

 Au cours du développement du mésothéliome, des 
mutations apparaissent dans l’ADN des  cellules 
tumorales. Ces mutations permettent au cancer 
de devenir plus agressif mais handicapent égale-
ment le bon fonctionnement de la cellule. Il faut 
donc que la tumeur répare les dommages dans 
son ADN ou bien en tolère les e� ets néfastes. Le 
 projet vise à mieux comprendre les mécanismes qui 

régissent cette tolérance aux dommages à l’ADN. 
En particulier, notre recherche vise à étudier le 
mode d’action d’enzymes particulières qui sont 
capables de synthétiser l’ADN endommagé. Nous 
espérons qu’une meilleure compréhension de ces 
mécanismes fondamentaux ouvrira de nouvelles 
perspectives de traitement. 

 Montant octroyé :   160.000 €  •  Durée du financement :   2 ans 

 Le mot de l’équipe 

 « Fine tuned ubiquitin-dependent regulation of DNA damage 
tolerance in mesothelioma” 

 Equipe de 
 Willems Luc 
 Université de Liège 
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 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Séquelles » 

 L’e�  cacité des traitements des cancers pédia-
triques permet actuellement d’atteindre des taux 
de survie au-delà des 80%. Malheureusement, ces 
traitements ont des e� ets toxiques sur les testi-
cules et induisent souvent une stérilité. Pour les 
garçons pré-pubères, chez qui la production de 
spermatozoïdes n’a pas encore débuté, la congéla-
tion de tissu testiculaire est proposée pour préser-
ver la fertilité. Les recherches menées dans notre 
laboratoire visent à développer des techniques 
permettant de restaurer la fertilité à partir du tis-
su testiculaire décongelé du patient. Un des ob-
jectifs est de créer un testicule artifi ciel, indemne 
de cellules cancéreuses, à transplanter au patient 
après sa guérison. Dans ce but, afi n d’éliminer 
d’éventuelles cellules cancéreuses présentes dans 

le tissu, les cellules testiculaires contenues dans 
le tissu congelé nécessaires à la production de 
spermatozoïdes (cellules souches ou spermato-
gonies et les cellules constituant l’environnement 
indispensable à leur développement) doivent être 
sélectionnées et mises en culture. Elles doivent 
ensuite être remises sur un support ou squelette 
testiculaire permettant leurs interactions requises 
pour la production de spermatozoïdes. Une des 
stratégies est de créer ce squelette à partir de tis-
su testiculaire porcin décellularisé c.à.d. dont les 
cellules testiculaires porcines ont été éliminées. 
Lors de sa transplantation au patient, le testicule 
ainsi reconstitué se trouve dans son environne-
ment naturel propice à son bon fonctionnement. 

 Montant octroyé :   141.000 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 “Fertility restauration after cancer in young boys: creating an 
artifi cial testis” 

 Equipe de 
 Wyns Christine 
 Université catholique de Louvain 
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 Fundamenteel onderzoek 
 Categorie:   “Asbest”  

 Malign Pleuraal Mesothelioma (MPM) ontstaat 
meestal als gevolg van blootstelling aan asbest, 
en de chronische ontstekingsreactie die door 
asbest wordt veroorzaakt. De preciese molecu-
laire  mechanismen die leiden tot het ontstaan 
van MPM blijven grotendeels ongekend, maar in 
ongeveer de helft van de gevallen blijkt het NF2 
tumor suppressor gen somatisch (in de tumor) 
 gemuteerd te zijn. In afwezigheid van aantoon-
bare NF2 mutaties zijn er aanwijzingen dat 
het eiwit merlin, het product van het NF2 gen, 
functioneel uitgeschakeld is (door fosforylatie 
ter hoogte van het aminozuurresidu serine 518). 
Merlin  beïnvloedt verschillende signaalpaden die 
de proliferatie en over leving van cellen controle-
ren, waaronder het Hippo pad. Dus, een defect 
in merlin signalering zou aan de grondslag kunnen 
liggen van het ontstaan van MPM of het verloop 
ervan medebepalen.  Merlin interageert, recht-
streeks of onrechtstreeks, met meerdere eiwitten, 
waaronder syntenin, een cytosolisch eiwit dat vaak 
sterk opgereguleerd is in kanker en dat meermaals 

in verband werd  gebracht met tumorcelinvasie 
en metastasering. Naast merlin interageert syn-
tenin ook met de syndecans, membraan heparan 
sulfaat proteoglycanen die optreden als versatie-
le co-receptoren, voor tal van groeifactoren en 
 adhesie-eiwitten die de tumorvorming kunnen 
ondersteunen. Via het eiwit ALIX interageert 
syntenine ook met sorteringscomplexen die ver-
eist zijn voor endosomaal transport, en stuurt het 
syndecans en syndecan cargo naar exosomen, 
kleine extracelluaire  vesikels met een signaalfunctie 
die een uitermate belangrijke rol blijken te spelen in 
tumorprogressie. Heparanase, een enzyme dat het 
heparansulfaat op de syndecans kan ombouwen, 
en dat vaak sterk opgereguleerd is in chronische 
ontstekingsreacties en in tumoren, waaronder 
MPM, vormt een sterke stimulus voor exosoom 
productie. In het huidige project onderzoeken 
we de mogelijke  koppeling en synergie tussen 
 merlin-loss en syntenin-gain of function, in exo-
soom vorming en signalering, en - meer speci fi ek - 
Hippo signalering. 

 Bedrag:   160.000 €  •  Duur van de financiering:   2 jaar 

 Het team aan het woord 

 “Merlin-syntenin interaction in MPM exosome production and 
Hippo signaling” 

 Team van 
 Zimmermann Pascale 
 KU Leuven 

 Recherche translationnelle et clinique 
 Catégorie :   « Séquelles » 

 L’e�  cacité des traitements des cancers pédia-
triques permet actuellement d’atteindre des taux 
de survie au-delà des 80%. Malheureusement, ces 
traitements ont des e� ets toxiques sur les testi-
cules et induisent souvent une stérilité. Pour les 
garçons pré-pubères, chez qui la production de 
spermatozoïdes n’a pas encore débuté, la congéla-
tion de tissu testiculaire est proposée pour préser-
ver la fertilité. Les recherches menées dans notre 
laboratoire visent à développer des techniques 
permettant de restaurer la fertilité à partir du tis-
su testiculaire décongelé du patient. Un des ob-
jectifs est de créer un testicule artifi ciel, indemne 
de cellules cancéreuses, à transplanter au patient 
après sa guérison. Dans ce but, afi n d’éliminer 
d’éventuelles cellules cancéreuses présentes dans 

le tissu, les cellules testiculaires contenues dans 
le tissu congelé nécessaires à la production de 
spermatozoïdes (cellules souches ou spermato-
gonies et les cellules constituant l’environnement 
indispensable à leur développement) doivent être 
sélectionnées et mises en culture. Elles doivent 
ensuite être remises sur un support ou squelette 
testiculaire permettant leurs interactions requises 
pour la production de spermatozoïdes. Une des 
stratégies est de créer ce squelette à partir de tis-
su testiculaire porcin décellularisé c.à.d. dont les 
cellules testiculaires porcines ont été éliminées. 
Lors de sa transplantation au patient, le testicule 
ainsi reconstitué se trouve dans son environne-
ment naturel propice à son bon fonctionnement. 

 Montant octroyé :   141.000 €  •  Durée du financement :   4 ans 

 Le mot de l’équipe 

 “Fertility restauration after cancer in young boys: creating an 
artifi cial testis” 

 Equipe de 
 Wyns Christine 
 Université catholique de Louvain 
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• Professor dokter Eric Van Cutsem, voorzitter 
Hoofd Digestieve Oncologie UZ Gasthuisberg/Leuven 
Professor aan de KU Leuven

• Professor Pierre G. Coulie, voorzitter 
Professor aan de Université catholique de Louvain

• Professor Wilfried De Neve, erevoorzitter 
Professor aan de Universiteit Gent

• Professor Marc Hamoir, erevoorzitter 
Hoogleraar aan de Université catholique de Louvain 
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Hoofd afdeling hoofd- en halschirurgie van de Cliniques universitaires Saint-Luc

• Professor Michel Symann, erevoorzitter 
Professor emeritus aan de Université catholique de Louvain

• De heer Jacques Deneef, ondervoorzitter 
Vennootschapsbestuurder (communicatiesector)

• De heer Pierre Konings, ondervoorzitter en schatbewaarder 
Vennootschapsbestuurder

• De heer Philippe De Page, secretaris 
Ereprofessor aan de Université Libre de Bruxelles

• Professor Dominique Bron 
Hoofd Klinische en Experimentele Hematologie aan het Jules Bordet Instituut

• Baron Andreas De Leenheer 
Ererector aan de Universiteit Gent

• De heer Léon Dierckx 
Gewezen lid van een bancair directiecomité

• De heer Paul Dor 
Fysica-ingenieur, vennootschapsbestuurder

• Baron André Oosterlinck 
Ererector aan de KU Leuven

• Baron Jean Stephenne 
Vennootschapsbestuurder (biotechnologische sector)

• Meester Jean-François Taymans 
Erenotaris, ereprofessor aan de Université catholique de Louvain 
Voorzitter van het auditcomité

• Dr. Michel Vanhalewyn 
Huisarts

• Dr. Lieve Verplancke 
Vennootschapsbestuurder
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Er is ruimte voor hoop  
in de strijd tegen kanker!

• De wetenschap boekt vooruitgang.
• De begeleiding van patiënten en hun naasten verloopt steeds beter.
• Screening en preventie winnen terrein. 
 
Stichting tegen Kanker speelt op elk van deze drie   vlakken een belang-
rijke rol, in alle onafhankelijkheid en transparantie. Onze expertise wordt 
dan ook nationaal en internationaal erkend. 

Kanker terugdringen? Daar spant het hele team van Stichting tegen 
Kanker zich elke dag voor in, op een professionele, enthousiaste en  
integere manier.
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Doe mee op sociale media!
#samentegenkanker 
Facebook.com/stichtingtegenkanker 
Twitter : @Samen_tg_Kanker 
Linkedin.com/company/stichtingtegenkanker 
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