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Tien centra werken samen aan de 

bestrijding van zeldzame neuro-
endocriene tumoren. 
 

Internationale NET Kanker Dag 2017 

 10 november 2017  

Ter gelegenheid van de wereldwijde NET kanker dag 2017 slaan het 

NETwerk Antwerpen Waasland, een samenwerking van 10 centra – 

waaronder het UZA, en de patiëntenvereniging NET&MEN Kanker 

België de handen in elkaar. Neuro-endocriene tumoren (NET) en 

multiple endocriene neoplasie (MEN) zijn zeldzame tumoren waar de 

dag van vandaag nog weinig over geweten is.  

 

Op 10 november vindt u in de inkomhal van het UZA een informatiestand terug, 

waar lotgenoten klaar staan om informatie uit te wisselen over NET- en MEN-

kanker. Neuro-endocriene tumoren (NET) zijn zeldzame tumoren die ontstaan 

in cellen die hormonen kunnen produceren. Deze vorm van kanker kan zich 

ontwikkelen op diverse plaatsen in het lichaam, van de darmen, de maag tot de 

pancreas en de longen. Het is een zeldzame en complexe kanker. Jaarlijks 

krijgen ongeveer 5 op 100.000 mensen een nieuwe diagnose van een neuro-

endocriene tumor. Bij multiple endocriene neoplasie (MEN) is er, door een 

erfelijke aanleg, een verhoogd risico op het ontwikkelen van gezwellen in 

verschillende hormonale systemen.   

 

9 ziekenhuizen en UAntwerpen werken samen  

Ook mensen met een zeldzame vorm van kanker waar ziekenhuizen weinig 

mee in aanraking komen, verdienen de beste zorg. Vanuit dit idee werd begin 

2016 het ziekenhuisnetwerk genaamd NETwerk, opgericht waarbinnen 

patiënten met (het vermoeden van) een neuro-endocriene tumor besproken 

en behandeld worden. Dit ziekenhuisoverschrijdend team van specialisten en 

paramedici streeft na om patiënten hooggespecialiseerde zorg aan te bieden 

en hun zorgtraject toch zo dicht mogelijk bij hun woonplaats te laten 

plaatsvinden. NETwerk vormt het eerst ziekenhuisnetwerk in Europa dat 

erkend werd als excellentiecentrum door de European Neuroendocrine Tumor 

Society (ENETS). 

 

Meer bekendheid: 12 november infodag NET&MEN 

De juiste diagnose wordt vaak te laat gesteld, omdat de tumoren te weinig 

bekend zijn, alsook door de vage symptomen en de sluipende ontwikkeling van 
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de kanker. Ook vergen ze een hele specifieke behandeling. Die combinatie 

maakt dat deze zeldzame kankers een grote uitdaging vormen voor de klinische 

praktijk. Op 12 november vindt de infodag van de vzw NET&MEN Kanker België 

plaats, naar aanleiding van het 5-jarige bestaan van de vzw. Hier schenkt 

NETwerk en de patiëntenvereniging NET&MEN Kanker België meer aandacht aan 

deze zeldzame tumoren. Zo staat er bijvoorbeeld een uiteenzetting van prof. dr. 

Evelien Smits (UZA) over immuuntherapie op de agenda en zal dr. Willem 

Lybaert iets meer vertellen over het belang van NETwerk. Daarnaast staat het 

lotgenotencontact die zondag centraal.  

 

We nodigen u graag uit om de infodag op 12 november bij te wonen.  

Wanneer  zondag 12 november 2017 

Waar   BluePoint, Filip Williotstraat 9 – 2600 Berchem  

Programma   
10.00 Onthaal 

10.25 Verwelkoming 

10.30 Informatieve voormiddag  

  > Immunotherapie: wat je wel of niet mag verwachten als NET-patiënt (prof. 

dr. Evelien Smits – UZA) 

  > Belang van NET en NETwerk (dr. Willem Lybaert AZ Nikolaas – AZ Lokeren 

– UZA)  

  > Zin en onzin van de tumormerkers chromogranine A en NSE (dr. Marc 

Simoens – ZNA Jan Palfijn) 

  > Volgorde van behandeling bij NET-patiënten (dr. Wim Demey – AZ Klina) 

  > Hoe gaan we verder in NET? (dr. Timon Vandamme – UZA)  

13.00 Middagmaal 

14.30 Feestelijke namiddag met een terugblik op de voorbije 5 jaar en het 

plan voor de volgende 5 jaar 

15.30 Receptie  

Overzicht deelnemende centra van NETwerk  

- ZNA 

- Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) 

- AZ Monica 

- AZ Heilige Familie Rumst 

- AZ Klina 

- AZ Nikolaas 

- AZ Sint-Jozef Malle 

- AZ Sint-Jozefkliniek Bornem 

- GZA Ziekenhuizen  

- UAntwerpen 
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ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen), de grootste gezondheidszorgorganisatie van 
België, wil toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg bieden voor iedere patiënt. 
De groep omvat drie algemene ziekenhuizen, zeven dagcentra, zes gespecialiseerde 
ziekenhuizen, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een woonzorgcentrum. ZNA stelt 
zo’n 6.000 mensen tewerk, waaronder 600 artsen, die dagelijks zo’n 7.000 patiënten 
verzorgen. 

 
ZNA omvat: 
 

3 algemene ziekenhuizen met een uitgebreid medisch aanbod in Noord, Centrum en Zuid (ZNA 
Jan Palfijn, ZNA Stuivenberg/Sint-Erasmus en ZNA Middelheim) 

7 dagcentra voor daghospitalisatie, raadplegingen en medisch-technische onderzoeken (ZNA Hoge 
Beuken, ZNA Jan Palfijn, ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, ZNA Middelheim, ZNA Sint-
Elisabeth, ZNA Sint-Erasmus en ZNA Stuivenberg) 
 
6 gespecialiseerde ziekenhuizen met een zorgaanbod afgestemd op specifieke patiëntengroepen 
als bejaarden, kinderen en psychiatrische patiënten (ZNA Hoge Beuken, ZNA Joostens, ZNA 
Koningin Paola Kinderziekenhuis, ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg, ZNA Sint-Elisabeth, 
ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)  
 
2 medische centra: Medisch Centrum Regatta en Medisch Centrum Kaai 142 

1 psychiatrisch verzorgingstehuis (ZNA PVT Antwerpen) 

1 woonzorgcentrum voor patiënten met dementie (ZNA Joostens). 

 


