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Het onderzoek van Professor Voet spitst 
zich toe op twee aspecten van het onder-
zoek naar borstkanker. 

Enerzijds zijn wij op zoek naar nieuwe 
detectiemethoden voor het opsporen van 
kanker, gebruikmakend van bloedstalen. 
Vanaf het moment dat een tumor zich 
 gevormd heeft, worden kankercellen 
 vrijgesteld in het bloed van de patiënt. 

Wij bestuderen welke kenmerken deze 
cellen hebben en hoe deze geïsoleerd 
kunnen worden uit een bloedstaal. Deze 
techniek zou niet enkel gebruikt kunnen 
worden om borstkanker op te sporen, 
maar ook om uitzaaiingen en resistentie 
tegen kankermedicatie te detecteren. 
Momenteel worden biopten met een naald 
genomen, dus een bloedafname zou heel 
wat meer comfort voor de patiënt bieden.

Anderzijds focussen wij ook op het onder-
zoek van de tumor zelf. Een tumor kan 
voorgesteld worden als een verzameling 
van verschillende soorten cellen met 
verschillende eigenschappen. Het lab 
gebruikt de allernieuwste technieken om 
na te gaan welke soorten er juist aanwezig 
zijn en voor welke medicatie deze gevoelig 
zijn. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat er 
een meer gerichte therapie kan gegeven 
worden aan de patiënt.



Op naar de 10 000 euro 

Onze activiteiten
Lezing Prof Voet
Rondleiding labo

VIP- etentje 

Stortingen
Uw milde gift kan u storten op:

BE45 7340 1941 7789
KU Leuven

Met structurele mededeling
400/0016/49746

Vanaf 40 € krijg je een fiscaal attest

Verkoop
Van onze super cava
6 flessen voor 60 €
10 € > Goede doel!
Winkelprijs 10.97 €

Team ‘Tien1000euro’ 

Een sportief project voor het goede doel

Beklimming van de reus van de Provence
•

Eén of meerdere beklimmingen
•

Ter ondersteuning van het onderzoek
inzake diagnose en behandeling van 

 borstkanker
•

Ter herdenking van diegenen 
die we  verloren zijn

•
Ter inspiratie van zij die 

aan het strijden zijn

Alle informatie via
Tien1000euro@hotmail.com

Onze bestseller 

Cava Carles Andreu Brut 9,0 g/l

Deze schuimende bestseller is  gemaakt 
 volgens de methode traditionelle. 

Deze  assemblage van Macebeo en Parellada 
bezit kleine belletjes, een parfum van groene 
appel, kruisbes en mineralen, smaakt fris en 
pittig naar wit fruit en citrus en sprankelt als 

‘de groten’. Een feestelijk aperitief!


