Over de
Breast International
Group (BIG)

Samen redden we levens door
het borstkankeronderzoek vooruit
te helpen.
Samen investeren we in hoop voor iedereen die aan
borstkanker lijdt. Door het onderzoek van BIG te steunen,
komen we een stap dichter bij ons doel: behandelingen voor
borstkanker ontwikkelen.

±2,3 miljoen

1 op 4

1 op 800

mensen kregen in 2020 de
diagnose borstkanker.

van alle nieuwe kankergevallen bij
vrouwen wereldwijd.

kans voor mannen om in de loop
van hun leven borstkanker te
krijgen.

Borstkanker is de vaakst gestelde
kankerdiagnose ter wereld, en wereldwijd
worden de meeste gevallen vastgesteld in
België.

Breast International Group (BIG)
is een internationale not-forprofitorganisatie en 's werelds
grootste netwerk van academische
onderzoeksgroepen die gericht
op zoek gaan naar betere
behandelingen en remedies voor
borstkanker.
BIG against breast cancer is de filantropieafdeling van BIG.
Ze organiseert de broodnodige fondsenwervingsacties voor
de financiering van BIG’s academische klinische studies en
onderzoeksprogramma’s die geen commerciële waarde hebben
maar die voor patiënten met borstkanker wel cruciaal zijn.

±100 000
patiënten hebben al aan studies
van BIG deelgenomen. Patiënten
zijn het kloppende hart van BIG’s
onderzoek.

±60
academische onderzoeksgroepen
vormen samen het grootste
internationale netwerk dat
zich uitsluitend wijdt aan
borstkankeronderzoek.

±10 000
borstkankerexperts maken deel uit
van het BIG-netwerk.

>30
patiëntgerichte klinische studies en
onderzoeksprogramma’s worden
momenteel onder de koepel van
BIG geleid.

BIG werd in 1999 opgericht door
Dr Martine Piccart en Dr Aron
Goldhirsch, met als doel het
faciliteren en versnellen van het
borstkankeronderzoek.
Door samen te werken vermijden de groepen onder de
BIG-koepel dat er onnodige dubbele inspanningen worden
geleverd en dat er tijd en middelen worden verspild. Ze
boeken sneller vooruitgang in de strijd tegen de ziekte.
We staan voor meer dan twintig jaar van samenwerking,
innovatie en leiderschap, en daar zijn we trots op. Samen
faciliteren en versnellen we het borstkankeronderzoek.

Onze visie

Globaal en lokaal

Samen zullen we, dankzij wereldwijd onderzoek en
internationale samenwerkingen, een behandeling
vinden die borstkanker geneest.

BIG is ‘s werelds grootste netwerk van
borstkankeronderzoeksgroepen en de daarbij.
aangesloten experts. Hun internationale werk helpt
patiënten lokaal.

Onze missie
BIG’s missie is het faciliteren en versnellen van het
internationaal borstkankeronderzoek.

Betrouwbaar
We worden al ruim 20 jaar erkend als een organisatie
die voor geloofwaardige wetenschappelijke resultaten
zorgt en die de belangen van patiënten vrijwaart.

Ons onderzoek heeft een reële
impact op het leven van patiënten.
BIG zet al meer dan 20 jaar wereldwijde klinische studies en
onderzoeksprogramma’s over borstkanker op. Verschillende
daarvan worden als baanbrekend beschouwd, omdat ze een
bijzonder innovatieve opzet hebben geïntroduceerd, omdat ze
hebben bijgedragen aan belangrijke doorbraken of omdat ze
de weg hebben vrijgemaakt voor een meer gepersonaliseerde
behandeling van borstkanker.

HERA

DCIS

Dankzij de studie kon er een behandeling met het
medicament trastuzumab worden uitgewerkt voor
de bijzonder agressieve vorm van HER2-positieve
borstkanker (die 15 tot 20% van de borstkankergevallen
treft). Deze revolutionaire behandeling heeft ervoor
gezorgd dat deze zeer agressieve vorm van
borstkanker vandaag beschouwd wordt als milder en
makkelijker te behandelen. Dankzij de HERA-studie ligt
de behandeling met trastuzumab nu aan de basis van
nieuwe studies, die nog meer levens zullen redden.

APHINITY

OLYMPIA
Bij patiënten met hoog-risico HER2-negatieve
borstkanker in een vroeg stadium en BRCA1- of BRCA-2
mutaties in hun genen, zou het risico op overlijden met
32% verminderen na een behandeling met olaparib.

MINDACT
Ongeveer 46% van de vrouwen met borstkanker in
een vroeg stadium kon van chemotherapie gespaard
blijven wanneer de MammaPrint® genetische test
werd gebruikt in aanvulling op conventionele tests.
Geactualiseerde resultaten van de studie hebben dat
bevestigd, vooral bij vrouwen in de postmenopauze.

De studie toont aan dat, wanneer na een
borstsparende operatie en naast radiotherapie
van de hele borst, hogere stralingsdoses worden
toegebracht op het deel van de borst waar een
ductaal carcinoma in situ (DCIS) is gevonden, de
kans op terugval aanzienlijk vermindert bij patiënten
met een hoger risicoprofiel. Ook de termijn van de
bestralingsbehandeling kan veilig worden ingekort.

Uit de laatste analyse bleek dat het gebruik van antiHER2-therapie, waarbij pertuzumab werd toegevoegd
aan trastuzumab en chemotherapie, resulteerde in
een vermindering van 28% van het risico op terugval of
overlijden bij patiënten met HER2+ borstkanker in een
vroeg stadium en die het hoogste risicoprofiel hebben,
zoals patiënten met een lymfeklierpositieve ziekte.

SOFT & TEXT
Terugvalpercentages zouden met 34% kunnen
verminderen dankzij een nieuwe behandeling,
exemestane in combinatie met de onderdrukking
van de eierstokfuncties, voor jonge vrouwen met
borstkanker.
94,2% van alle fondsen die BIG in 2021
ontving, ook van BIG against breast cancer’s
filantropische initiatieven, is direct uitgegeven
aan onderzoek van BIG.

