
De Vrije Universiteit Brussel en 

het UZ Brussel slaan de handen 

in elkaar om van 9 t.e.m. 12 mei 

samen deel te nemen aan de  

1000 km van Kom op tegen 

Kanker. Vier enthousiaste fiets

teams van de universiteit en het 

ziekenhuis willen samen met hun 

deelname de strijd tegen kanker 

sportief ondersteunen. Elk van de 

renners rijdt de 1000 km met een 

eigen verhaal op zak van vrienden, 

familie, collega’s, … die de zware 

strijd tegen kanker al voerden. 

Want als kanker je naasten treft, 

dan vergeet je alle cijfers en 

theorieën en telt enkel nog het 

menselijke. 

De VUB en het
UZ Brussel fietsen 

samen tegen kanker

A nnemie Leybaert werkt bij het 
Centrum voor Reproductieve 
Geneeskunde (CRG) en heeft 

haar persoonlijke strijd tegen kanker al 
gestreden. Ook zij fietst in mei mee samen 
met collega’s van de vier VUBUZ Brussel 
teams. Ze is ook het boegbeeld van onze 
campagne.

Annemie: “Op 27jarige leeftijd, 1 jaar na 
de geboorte van mijn oudste zoon Olivier, 

1000 km
912 mei

ontdekte ik een knobbeltje ter hoogte van 
mijn borst. Niks erg op het eerste gezicht, 
maar voor alle zekerheid besliste de 
gynaecoloog van het UZ Brussel toch om 
een biopt te laten uitvoeren. Twee weken 
later ben ik geopereerd aan borstkanker. 
Het was een zware periode vooral omdat 
mijn moeder net in het UZ herstelde van 
een operatie van eierstokkanker met uit
zaai ingen in de darmen. Haar dankbaarheid 

Ook jouw steun is hard nodig
Het UZ Brussel en de VUB willen samen met maar liefst 4 wielerteams aan de 
start verschijnen en rekenen daarvoor op jouw steun. Om te mogen deelne
men aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker moet elk deelnemend fietsteam 
5000 euro ‘startgeld’ verzamelen. Dat geld gaat rechtstreeks en integraal naar 
Kom Op Tegen Kanker. VUB en UZ Brussel staan dus voor de ambitieuze uitda
ging om met 4 teams 20.000 euro voor het goede doel te verzamelen. 

  Collectebussen 
 In de bezoekerscafetaria, bij de balie van oncologie en op verschillende plaat

sen bij de VUB staan collectebussen. 

  Gift 
 Voor grotere bedragen kan je een gift doen. Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal 

attest van Kom op tegen Kanker. Giften kan je overmaken op het rekening
nummer 733199999983 of BE14 7331 9999 9983 + KREDBEBB (BIC) van 
de 1000 km van Kom op tegen Kanker met als mededeling het nummer  
170007643. Op die manier komt je gift terecht bij de VUBUZ Brusselteams.

Meer informatie en voorstelling van de teams 
www.vub.ac.be/1000km
Volg de teams op de voet op de Facebook pagina van het UZ Brussel 
www.facebook.com/UZBrussel

Waarom de VUB en het UZ Brussel deelnemen 
aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker
De 1000 km is meer dan zomaar fietsen. De 1000 km wil symbool staan voor 
de zware strijd die elke kankerpatiënt moet voeren. In het UZ Brussel zien we 
dagelijks wat het betekent om met een diagnose van kanker geconfronteerd  
te worden. In vergelijking met de weg die een kanker patiënt aflegt, is de  
1000 km fietsen slechts een peulschil. Door mee te fietsen tegen kanker kun
nen we blijvend de aandacht vestigen op deze verschrikkelijke ziekte en de 
bevolking én beleidsmakers sensibiliseren dat de strijd tegen kanker nog lang 
niet gewonnen is. 

Elk van de renners 
rijdt de 1000 km 
met een eigen 
verhaal op zak.

Mijn collega’s 
hebben me 
steeds enorm 
gesteund.

voor het leven heeft ervoor gezorgd dat 
wij nog zeven gelukkige en leerrijke jaren 
met haar hebben mogen doorbrengen. 
Haar moed en wilskracht heeft ze door
gegeven aan haar kinderen. “Mieken,” zei 
ze elke dag weer opnieuw, “na regen komt 
zonneschijn.” Wij zijn haar dankbaar voor 
deze liefdevolle maar harde leerschool. 
Eén jaar na mijn operatie bleek mijn 
genetische test positief voor BRCA2, een 
erfelijk borstkankergen. Omwille van de 
jonge leeftijd van mijn zoon en met de 
steun van mijn echtgenoot en mijn col
lega’s, heb ik een dubbele borstamputatie 
laten uitvoeren. 

MIjN ‘OVERWINNAAR’ 
“Zes jaar na de kanker is Viktor, ‘de 
overwinnaar’, geboren. Ik heb het geluk 
gehad dat mijn oncoloog van het UZ Brus
sel in 1999 beslist had als nabehandeling 
bestraling te geven en geen chemothera
pie, anders had ik mijn overwinnaar waar
schijnlijk niet gekregen. Eicelvitrificatie 
(het invriezen en bewaren van eicellen) 
en oncofertiliteit (kankerbehandeling met 
behoud van de vruchtbaarheid) hadden 
toen nog geen naam. Het is een fantas
tisch gegeven dat eicelvitrificatie nu mo
gelijk is en dat het CRG een hardwerkend 
oncofertiliteitsteam heeft dat zich hier 
dagelijks 100% voor inzet. Want steeds 
meer jonge mensen krijgen te maken met 
kanker. Kinderen hebben is dan vaak een 

bijzaak waar op dat ogenblik jammer ge
noeg geen aandacht aan wordt besteed, 
niet door de patiënt, maar ook niet door 
de behandelende arts. Dat besef komt 
meestal pas als je genezen bent en je 
weer naar de toekomst begint te kijken.

Kanker is een erg confronterende ziekte. 
Gelukkig zijn er zoveel mensen, familie, 
vrienden, artsen, verzorgend personeel, 
die je begeleiden wanneer je het zelf 
even niet meer weet. De collega’s van het 
Centrum voor Reproductieve Geneeskun
de van het UZ Brussel, waar ik nog steeds 
als medisch management assistente 
werkzaam ben, hebben me steeds enorm 
gesteund, waarvoor ik hen oprecht in 
mijn hart draag.

Ik ben dankbaar voor het leven dat ik heb 
gekregen en wil aan iedereen die kanker 
moet verwerken, hetzij bij zichzelf, familie 
of vrienden, doorgeven, dat het negatieve, 
hoe klein ook, een positief kantje heeft. je 
moet soms heel hard zoeken en als je het 
gevonden hebt, probeer je er dan aan recht 
te houden.” 
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