Pfizer kent Breast International Group (BIG) een onderzoekstoelage toe van 1 miljoen dollar
ter ondersteuning van niet‐farmaceutisch borstkankeronderzoek

Brussel, België – 9 maart 2016 – De Breast International Group (BIG) is trots te kunnen
aankondigen dat het van Pfizer Inc. een onderzoekstoelage van $1 miljoen heeft ontvangen
ter ondersteuning van academisch onderzoek op gebied van borstkanker.
“Als not‐for‐profitorganisatie is BIG uiteraard zeer opgetogen met deze onderzoekstoelage van $1 miljoen.
Het is een welgekomen opsteker die ons in staat stelt om onze ideeën verder te ontwikkelen voor onderzoek
dat patiënten wel een beduidend voordeel zou kunnen bieden, maar waarbij geen specifieke
geneesmiddelen getest worden. Door hun gulle bereidheid om kankeronderzoek te ondersteunen, bieden
organisaties zoals Pfizer ons de mogelijkheid om een stap dichter te komen bij ons einddoel, namelijk een
behandeling te vinden tegen borstkanker en het leven van de patiënten te verbeteren”, vertelt Dr. Martine
Piccart, mede‐oprichtster en voorzitster van de Breast International Group, professor oncologie aan de
Université Libre de Bruxelles en diensthoofd geneeskunde van het Jules Bordet Instituut, in Brussel, België.
“Pfizer Oncology is zeer verheugd BIG, een organisatie met een historiek van innoverend en hoogstaand
onderzoek, te ondersteunen,” verklaart Maria Koehler, MD, PhD, Vicevoorzitster Strategie, Innovatie en
Samenwerking van Pfizer Oncology (Vice President of Strategy, Innovation and Collaborations for Pfizer
Oncology). “We willen ons inzetten om onafhankelijk academisch onderzoek te ondersteunen om het inzicht
in borstkanker sneller te doen vorderen, want daar heeft iedereen in de wetenschappelijke wereld baat bij.
Het is ons doel om sneller ontdekkingen aan het licht te brengen die het leven van borstkankerpatiënten het
sterkst beïnvloeden.”

Feiten & cijfers over borstkanker
 Borstkanker is wereldwijd de vaakst voorkomende vorm van kanker bij vrouwen en de tweede kanker in
het algemeen;
 De kans dat een vrouw de diagnose van borstkanker krijgt tijdens haar leven is 1 op 8;
 In 2012 kregen 1,7 miljoen vrouwen de diagnose van de aandoening;
 1 op 3 borstkankers zaait zich uit;
 Borstkanker bij mannen maakt 1% uit van alle borstkankers.
De Breast International Group (BIG) en klinisch onderzoek
Een paar jaar geleden besliste BIG om haar inspanningen te richten op onderzoek naar gevorderde of
gemetastaseerde borstkanker, alsook zeldzamere vormen van de aandoening, bijvoorbeeld als gevolg van
genmutaties in BRCA1/2. Door een tekort aan betrouwbare gegevens over optimale
behandelingsmogelijkheden valt het artsen moeilijk om het beste behandelingstraject te kiezen voor
individuele patiënten. In 2014 startte BIG het ambitieuze moleculaire screeningprogramma AURORA op. Dit
heeft als doel meer inzicht te verwerven in de afwijkingen die borstkankermetastasen bevorderen, en te
bepalen welke tumoren goed op een bepaalde behandeling reageren. AURORA wordt volledig gesteund door
liefdadige giften.
Verschillende BIG‐onderzoeken hebben veranderingen teweeggebracht in de praktijken: aromataseremmers
werden op de kaart gezet (BIG 1‐98), de behandeling van jonge vrouwen met borstkanker is veranderd
(SOFT), er kwam een doorbraak in de behandeling van HER2‐positieve borstkanker (HERA). BIG kijkt ook met
spanning uit naar de resultaten van het MINDACT onderzoek, door de EORTC (European Organisation for
Research and Treatment of Cancer) opgezet onder de koepel van BIG. Dit onderzoek zal hopelijk een
duidelijker inzicht verschaffen of het gebruik van een gensignatuur, naast de standaard pathologische tests,
kan helpen om te bepalen welke vrouwen met kliernegatieve borstkanker of met 1‐tot‐3 positieve klieren
chemotherapie kunnen vermijden.
‐EIND‐

Meer over de Breast International Group (BIG)
De Breast International Group (BIG) is een in Brussel gevestigde internationale vereniging zonder winstoogmerk voor
academische onderzoeksgroepen over de hele wereld, die actief zijn in het domein van borstkanker.
De wereldwijde samenwerking is cruciaal om borstkankeronderzoek sneller te laten vorderen, te voorkomen dat
inspanningen onnodig herhaald worden, gegevens te delen, bij te dragen aan een snellere ontwikkeling van betere
behandelingen, en de kans op genezing voor patiënten te verhogen. Door de samenwerking tussen de leden en andere
academische netwerken te stimuleren, en door in alle onafhankelijkheid samen te werken met de farmaceutische
industrie, bevordert BIG borstkankeronderzoek op internationaal niveau.
BIG werd in 1999 opgericht door vooraanstaande Europese opinieleiders en is uitgegroeid tot een netwerk van 56
samenwerkende groepen uit Europa, Canada, Zuid‐Amerika, Azië en Australazië. Deze entiteiten zijn verbonden aan
een paar duizend gespecialiseerde ziekenhuizen en onderzoekscentra over de hele wereld. Momenteel zijn er meer dan
30 klinische onderzoeken die onder de koepel van BIG worden uitgevoerd of opgezet. BIG werkt ook nauw samen met
het National Cancer Institute (NCI) in de VS en de North American Breast Cancer Groups (NABCG), zodat ze samen een
sterke integrerende kracht uitmaken op gebied van borstkankeronderzoek.
www.BIGagainstbreastcancer.org

Meer over Pfizer Oncology
Pfizer Oncology zet zich in voor ontdekking, onderzoek en ontwikkeling van innoverende behandelingsmogelijkheden
om de prognose voor patiënten over de hele wereld te verbeteren. Onze sterke pijplijn van biologische en kleine
moleculen, één van de meest robuuste in de sector, is weloverwogen en precies gericht op de identificatie van de beste
wetenschappelijke doorbraken en de omzetting ervan in klinische toepassingen voor patiënten. Ze beslaat een grote
waaier aan kankers. In samenwerking met onderzoekers, coöperatieve onderzoeksgroepen, overheden en
licentiepartners, streeft Pfizer Oncology naar genezing of beheersing van kanker met doorbraakgeneesmiddelen. Het
doel is om voor elke patiënt het juiste geneesmiddel op het juiste moment aan te bieden. Voor meer informatie, ga naar
www.pfizer.com.

Noot aan de redactie – niet voor publicatie:
Voor meer informatie over dit persbericht, voor aanvullende achtergrondinformatie over BIG en/of de klinische
onderzoeken, of voor een interview met een woordvoerder van BIG, kunt u contact opnemen met:
Valerie Van der Veeken & Oriana Spagnolo
Tel.: +32 2 541 3524
Communicatieteam
e‐mail: Valerie.VanderVeeken@BIGagainstbc.org
Breast International Group
Oriana.Spagnolo@BIGagainstbc.org
www.BIGagainstbreastcancer.org
Indien u iemand van Pfizer wenst te spreken, gelieve contact op te nemen met:
Lisa O’Neill
Pfizer Global Media Relations, Europe, Middle East & Africa
Mobile: +44 7929 339 560
E‐mail: lisa.o'neill@pfizer.com

