
VUB YAMINA KROSSA FONDS
voor borstkankeronderzoek

“De strijd tegen 
borstkanker 

gaat  
verder. En de 

zoektocht naar 
fondsen ook.”

Yamina Krossa

KANKERONDERZOEK AAN DE VUB

Prof. dr. ir. Damya Laoui richt zich, 
samen met haar teamleden binnen 
de onderzoeksgroep Cellulaire en 
Moleculaire Immunologie (VUB-VIB), 
op een nieuwe kankertherapie. Zij 
ontdekten dat dendritische cellen in 
tumoren, die deel uitmaken van het 
eigen immuunsysteem, de groei van 
de tumor kunnen afremmen door 
deze lichaamseigen cellen toe te 
dienen bij kankerpatiënten.

80.524  
Belgen krijgen jaarlijks kanker

11.057 
van hen krijgen borstkanker

Borstkanker is de meest
voorkomende kanker bij 
vrouwen 
 

2.259 overlijdens per jaar
 
bron: www.kankerregister.org

oprichtster VUB Yamina Krossa Fonds

WAT U GEEFT AAN DE VUB
KRIJGT U TERUG

V.l.n.r.: Emile Clappaert, Aleksandar Murgaski, prof. dr.
ir. Damya Laoui, Helena Van Damme en Mate Kiss.



Prof. dr. ir. Damya Laoui en haar team werken aan de ontwikkeling van een 
vaccin tegen herval van kanker. Elke steun creëert hoop. Hoop dat we in de 
nabije toekomst patiënten verlossend nieuws zullen kunnen brengen. Het 
nieuws dat ze niet langer bang moeten zijn voor een herval of uitzaaiingen. 
En dat is belangrijk, zeker wanneer u weet dat er in België 75 overlijdens 
per dag te wijten zijn aan tumoren (bron: statbel.be) en dat bijna 90% van 
de sterfgevallen het gevolg zijn van herval en uitzaaiingen. Elk
vaccin zal maatwerk zijn op basis van de lichaamseigen dendritische 
cellen en zou al enkele uren na het operatief verwijderen van een tumor 
toegediend kunnen worden. Zo zou misschien zelfs intensieve, dure en 
slopende chemo- en radiotherapie vermeden kunnen worden.

Elke gift brengt ons dichter
bij een vaccin tegen herval van kanker

STEUN DE VUB IN DE STRIJD TEGEN HERVAL VAN KANKER

Het onderzoek van bio-ingenieur prof. dr. ir. Damya Laoui heeft grote 
stappen voorwaarts gezet. Zij hoopt het vaccin in 2025 voor het eerst 
te kunnen testen in een klinische studie bij patiënten. Dit onderzoek 
kan levens redden. Daarom is uw steun onmisbaar.

Steun dit onderzoek met een overschrijving op het rekeningnummer 
BE51 0013 6779 3562 van de Vrije Universiteit Brussel met vrije
mededeling ‘GIFTF03’. Of scan de QR-code en doneer online. Giften 
vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Tip: organiseert u een inzamelactie of event, of doet u mee aan een 
sportevent en wilt u zich laten sponsoren voor een goed doel? Surf 
dan naar destination400.vubfoundation.be en registreer uw actie 
ten bate van dit baanbrekend onderzoek. 
 
www.vubfoundation.be/fondsyaminakrossa V.
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