
O 
ncoPoint wordt 

georganiseerd 

door prof. dr. 

Sofie Bekaert 

(Bimetra), prof. 

dr. Hannelore Denys (Dienst 

Medische Oncologie UZ Gent), prof. 

dr. Olivier De Wever (Vakgroep 

Radiotherapie en Experimenteel 

Kankeronderzoek UGent) en prof. 

dr. Jo Vandesompele (Centrum 

Medische Genetica UGent).

 ‘Het idee voor OncoPoint is 

ontstaan tijdens een receptie’, 

vertelt prof. dr. Olivier De Wever. 

‘De Stichting tegen Kanker had 

enkele onderzoeksprojecten van 

de UGent en het UZ Gent financiële 

ONCOPOINT BRENGT KANKERONDERZOEKERS SAMEN

archipel maken

O

Van eilanden een

steun toegekend. Ik vertelde mijn 

collega dat het toch jammer was 

dat de diverse onderzoeksgroepen 

zo weinig contact met elkaar had-

den. Meteen maakten we plannen 

om een ontmoetingsmoment te 

organiseren. Daarvoor kregen we 

ook de steun van de Vlaamse Liga 

tegen Kanker, in het kader van de 

VLK-leerstoel.’

 

Waarom was een initiatief 

als OncoPoint nodig?

‘Aan de UGent en in het UZ Gent 

zijn diverse wetenschappers met 

kankeronderzoek bezig. We zitten 

her en der verspreid in vakgroepen 

en afdelingen en weten vaak van 

elkaar niet waar we mee bezig 

zijn, ook al door de doorgedreven 

specialisering. We zijn eilandjes. 

Met OncoPoint willen we van die 

eilandjes een archipel maken, zo-

dat we vlotter met elkaar kunnen 

communiceren. Elkaar beter leren 

kennen, communiceren: samen 

et doorgedreven research kan dat 

voor doorbraken in het kanker-

onderzoek zorgen.’

In februari vond de tweede editie 
plaats van OncoPoint, een eendaags 
symposium voor iedereen die aan 
de UGent en in het UZ Gent bezig is 
met kankeronderzoek. Vooral jonge 
onderzoekers krijgen er de kans om 
hun project in de kijker te zetten.
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De eerste editie van OncoPoint 

vond in 2012 plaats?

‘Die eerste editie was alleen 

bestemd voor onderzoekers 

van de Faculteit Geneeskunde 

en  Gezondheidswetenschappen 

van de UGent. De editie van 2014 

hebben we opengesteld voor deel-

nemers uit de hele UGent en het 

UZ Gent, maar voor de rest hebben 

we de formule behouden. Weten-

schappers die hun onderzoek wil-

len presenteren, bezorgen ons een 

abstract. Op basis daarvan maken 

we een selectie: ofwel houden ze 

een presentatie van 15 minuten, 

ofwel een korte “stormsessie” 

van 2 of 3 minuten. We proberen 

iedereen die een abstract indient 

aan bod te laten komen. En dankzij 

de financiële steun van sponsors 

kunnen we het symposium voor 

iedereen gratis houden.’

 

Is zo’n stormsessie niet 

heel kort?

‘Dat is zo. In korte tijd komt enorm 

veel op je af, maar je weet achteraf 

wel waar de onderzoeker in kwes-

tie mee bezig is. Als het onderzoek 

je interesseert, kun je later van 

gedachten wisselen. Uit zulke 

informele contacten kunnen dan 

allerlei samenwerkingen voort-

vloeien. Het is altijd nuttig als je 

mensen persoonlijk leert kennen. 

Uit een enquête is trouwens geble-

ken dat de formule van OncoPoint 

erg in de smaak valt.’

 

OncoPoint wil vooral jonge 

o nderzoekers in de kijker 

 zetten. Waarom?

‘Doctoraatsstudenten en begin-

nende postdocs leveren het 

onderzoekswerk in het labo. 

We willen hen de kans geven 

om hun onderzoek toe te lichten. 

Zoiets moet je leren: je gegevens 

aantrekkelijk presenteren, vlot in-

spelen op vragen uit het publiek … 

De beste jonge onderzoeker krijgt 

een Presentation Award.’

 

Wat zijn de toekomstplannen?

‘Voortaan organiseren we Onco-

Point elk jaar. Afhankelijk van de 

sponsoring die we krijgen, willen 

we graag ook drie of vier interna-

tionale topsprekers uitnodigen. Op 

voorbije edities werd fundamenteel 

en klinisch onderzoek gepresen-

teerd. Dat willen we nu verruimen 

naar klinisch en technisch onder-

zoek: klinische studies, nieuwe 

technieken en verbindingen die 

in kankeronderzoek worden 

toegepast enzovoort. En natuurlijk 

hopen we dat OncoPoint stilaan 

uitgroeit tot een virtueel platform: 

een netwerk van onderzoekers 

die technieken en protocols online 

plaatsen, die gegevens delen, die 

elkaars dure instrumenten kunnen 

lenen enzovoort.’

Communicatie 
en doorgedreven 
research: samen 

kan dat voor 
doorbraken in het 
kankeronderzoek 

zorgen.




