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Op 13 mei 2012 wordt er in het centrum van Kapelle op den Bos ‘

loop-event waarmee  de ‘VZW Run For LCH’

onderzoek naar LCH te kunnen financieren

van de ziekte is achterhaald kunnen patiëntjes doeltreffend worden behandeld en levens worden 

gered. 

LCH of Lagerhans Cel Histiocytose is een ziekte waarbi

opeenstapeling is van zieke LCH-

lichaam is niet geweten. De oorzaak van LCH is nog altijd niet bekend

veel gevallen weer de kop opsteekt, blijft de toekomst van de vaak erg jonge kinderen met LCH 

onzeker en is onderzoek noodzakelijk en cruciaal

Waarom meelopen?  

• Omdat lopen met vrienden en kennissen altijd top is!

• Omdat jullie inschrijvingsgeld integraal naar het onderzoek gaat

• Omdat iedereen kan deelnemen. Zo staat er onder meer een kidsrun; een 5km en een 10km 

run op het programma. Wandelen kan ook . Een tocht van 7km in de buurt is voorzien.

• Omdat kleine (en grote) kindjes niet thuishoren in het ziek

• Omdat calorietjes verbranden altijd leuk is en je nadien hét excuus hebt om aan te schuiven 

aan onze hamburgertent.

• Omdat jullie hart op de juiste plaats zit!

Inschrijven? 

Dit kan via onze website: www.runforlch.be
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het centrum van Kapelle op den Bos ‘Run For LCH’ georganiseerd. 

de ‘VZW Run For LCH’ geld trachten in te zamelen om het wetenschappelijk

onderzoek naar LCH te kunnen financieren en de continuïteit ervan te garanderen. Pas als de oorzaak 

van de ziekte is achterhaald kunnen patiëntjes doeltreffend worden behandeld en levens worden 

LCH of Lagerhans Cel Histiocytose is een ziekte waarbij er een ongecontroleerde lokale 

-cellen. Waarom die LCH-cellen zich plots opstapelen ergens in het 

oorzaak van LCH is nog altijd niet bekend en omdat de ziekte helaas in 

opsteekt, blijft de toekomst van de vaak erg jonge kinderen met LCH 

onderzoek noodzakelijk en cruciaal.  

Omdat lopen met vrienden en kennissen altijd top is! 

inschrijvingsgeld integraal naar het onderzoek gaat! 

kan deelnemen. Zo staat er onder meer een kidsrun; een 5km en een 10km 

run op het programma. Wandelen kan ook . Een tocht van 7km in de buurt is voorzien.

Omdat kleine (en grote) kindjes niet thuishoren in het ziekenhuis. 

erbranden altijd leuk is en je nadien hét excuus hebt om aan te schuiven 

aan onze hamburgertent. 

Omdat jullie hart op de juiste plaats zit! 

www.runforlch.be. Je kan je ook inschrijven als bedrijf of vereniging
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