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Johan Swinnen is kankeronderzoeker aan de KU LEUVEN. Als hoofd van het Laboratorium 

voor Lipidenmetabolisme en Kanker gaat hij met een team van jonge onderzoekers op zoek 

naar betere behandelingen van kanker. Van 2012 tot 2020 was Johan voorzitter van het 

Departement Oncologie van de KU Leuven en vice-voorzitter van het Leuven 

kankerinstituut (LKI). Bij het brede publiek is hij onder andere gekend van zijn grote 

loopacties ter ondersteuning van kankerpatiënten, waaronder ‘Post voor Compostela’, 

‘Beeldje bij Beeldje’ en ‘HOU(T) ME VAST’.  

 

 

Het onderzoek van Johans team spitst zich 

vooral toe op de rol van vetten in het ontstaan 

en de behandeling van kanker. Deze vetten 

vormen als het ware ‘het jasje’ van de kankercel. 

Ze zijn nodig om kankercellen te doen groeien en 

ze beschermen ook de kankercel tegen 

invloeden van buitenaf. Kankercellen halen deze 

vetten uit de voeding, maar kunnen deze ook 

zelf aanmaken. Hierdoor worden ze meer 

onafhankelijk en worden ze ook beter bestand tegen aanvallen van buitenaf. Door in te spelen 

op de wijze waarop kankercellen omgaan met vetten probeert het team tumoren gevoeliger 

te maken voor allerlei vormen van therapie, waaronder chemotherapie en immuuntherapie, 

om zo de kanker beter en langer te onderdrukken. 

 

 

Als papa van een zoon met kanker beseft Johan 

maar al te goed het belang van kankeronderzoek. 

Ter ere van hem en van vele andere 

kankerpatiënten liep Johan in 2017 van Leuven 

naar Compostela met een rugzakje vol 

boodschappen: ‘Post voor Compostela’. In 2019 

liep hij ‘beeldje bij beeldje’ van Leuven naar Rome 

en creëerde hij aan de hand van kleien beeldjes 

een groot symbool van verbondenheid. 

Momenteel probeert hij met de actie ‘HOU(T) ME 

VAST’ houvast te bieden aan tal van kankerpatiënten in deze moeilijke tijden van afstand 

houden.   

 

 

Meer informatie: https://www.delangetocht.be/ 
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