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Samen met vier jongeren organiseerde Dr. Luc Colemont in 
het voorjaar van 2010 de “Stop Darmkanker”-campagne op 
het Internet.

Gedurende 44 opeenvolgende dagen schreef hij een blog, een 
artikel op de website www.stopdarmkanker.be

Later leverden 12 wijzen hun eigen bijdrage.
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maart = internationale maand 
van darmkanker

In meerdere landen wordt Maart de “Colon Cancer Awareness Month” genoemd. 
Tijdens deze maand wordt extra aandacht besteed aan darmkanker. En dit kan op 
meerdere manieren gebeuren. Ook het internet kan zijn steentje hiertoe bijdragen.
Laat darmkanker geen taboe blijven, praat erover met je partner en de mensen die 
je dierbaar zijn.

Is het geen tijd om een preventief onderzoek te laten doen?

Vanaf 50 jaar kan een eenvoudige stoelgangstest (iFOB-test) veel leed voorkomen.
Een volledig darmonderzoek (coloscopie) hoeft helemaal niet moeilijk of pijnlijk te 
zijn.

Uw huisarts zal je graag verder informeren.

Deze maand mag je hier dagelijks nieuws verwachten!

dinsdag 2 maart 2010
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Het Blauwe lintje
Iedereen is vertrouwd met het rode lintje, het symbool van de strijd tegen AIDS, een 
ziekte die jaarlijks herdacht wordt op 1 december. Het roze lintje, symbool van de 
strijd tegen borstkanker tijdens de maand oktober, is ook stilaan ingeburgerd. Nu is 
er sinds enige tijd ook het blauwe lintje, misschien wat minder bekend, maar wel het 
symbool van de strijd tegen darmkanker.
Wist je dat er nog een hele reeks andere kleuren lintjes bestaan die verbonden zijn 
met verschillende aandoeningen ?
De bijgaande kleurenkaart is een geheugensteuntje... en je zal merken dat het colon 
vroeger nog een andere kleur had !

woensdag 3 maart 2010
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Van poliep tot kanker : 
een slakkengang ....

The Simpson’s en darmkanker

Een kleine poliep (een aanwas) in de dikke darm groeit traag, erg traag. Het duurt 
ongeveer 8 à 10 jaar vooraleer een kleine poliep van enkele millimeters uitgroeit 
tot een kwaadaardige poliep of gezwel van enkele centimeters. Dan pas gaat het 
klachten geven (buikpijn, bloedverlies, veranderde stoelgang). Je hebt dus geruime 
tijd de kans om deze poliepen, de voorlopers van darmkanker, op te sporen.

Vanaf de leeftijd van 50 jaar kan iedere man of vrouw een eenvoudig onderzoek van 
de stoelgang laten uitvoeren via de huisarts (de zgn. iFOB-test). Hierdoor kan men 
in het laboratorium nagaan of er spoortjes van bloed te vinden zijn in de stoelgang 
die niet met het blote oog te zien zijn. Bij ongeveer 5 % (1 op 20) zal dit het geval 
zijn. Dit hoeft absoluut nog geen reden tot ongerustheid te zijn. Een kleine wondje 
in de maag of darm kan ook een positieve test geven. Het is dan wel aangewezen dat 
er een bijkomend onderzoek van de dikke darm wordt verricht (coloscopie) om na 
te kijken of er al dan niet een poliep aanwezig is. Tijdens dat onderzoek kan die ook 
op een eenvoudige manier verwijderd worden. 

Tijdens de Amerikaanse “Kom op tegen Kanker” gala-avond in 2008 werd een leuk 
filmpje gepresenteerd aan het brede publiek. Cartoonfiguur Homer kreeg voor zijn 
50ste verjaardag een origineel cadeau. Een coloscopie in de beroemde Mayo Clinic. 
En hij vond het zeker geen belastend onderzoek. Misschien een leuk idee voor één 
van je vrienden of kennissen...

http://stopdarmkanker.posterous.com/simpsons-125

donderdag 4 maart 2010

vrijdag 5 maart 2010
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iPod of iFOB ?
De iPod is op korte tijd gemeengoed geworden. Iedereen weet ondertussen hoe dat 
kleine multimedia-machientje de wereld veroverd heeft.

De iFOB-test (immunochemische fecaal occult bloed-test) is van een ander kaliber, 
heel wat kleiner en fijner, en iets minder aangenaam in gebruik, alhoewel. Collega 
Evelien Dekker van het  AMC in Amsterdam noemde de iFOB-test niet ten on-
rechte de “mascara-test”, iets vriendelijker en duidelijk weergevend wat je ermee 
moet doen. Neen, niet om de wimpers wat mooier te maken, maar wel om er even 
een staaltje van de ontlasting mee te nemen.

Deze test is vrij simpel om uit te voeren en is twee keer zo gevoelig voor het 
opsporen van “occult bloed” in vergelijking met de al veel langer gebruikte guaiac-
FOB-test, de chemische test met de “kaartjes”. Je hoeft ook slechts één staaltje in 
te leveren in vergelijking met de gFOB-test waarbij normaal drie staaltjes dienen te 
worden onderzocht. De iFOB-test reageert ook enkel op menselijk bloed terwijl 
de gFOB-test ook positief kan worden wanneer er bepaalde voedingsmiddelen of 
geneesmiddelen in de ontlasting aanwezig zijn. Daardoor heeft men veel minder 
vals-positieven met de iFOB-test.

In het proefonderzoek van de Vlaamse Gemeenschap (Borgerhout, Schilde en Vos-
selaar) wordt de iFOB-test gebruikt, terwijl men voor het veralgemeend bevolkings-
onderzoek in Wallonië een beroep doet op de “kaartjes”….

Op het laatste Europese Congres van Gastroenterologie in Londen in november 
vorig jaar werd door de experten duidelijk aangegeven dat de iFOB-test de test 
van vandaag en morgen is, de gFOB-test behoort eigenlijk tot het verleden en is 
voorbijgestreefd.

Anno 2010 vraag je aan de huisarts dus de eenvoudige en meer gevoelige iFOB-test.

(Een positieve iFOB-test hoeft nog geen reden tot ongerustheid te zijn, zie bericht 4 Maart)

zaterdag 6 maart 2010
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In februari 2009 startte de Vlaamse overheid met een proefonderzoek waarbij 
onderzocht wordt of het al dan niet haalbaar is om alle personen in Vlaanderen tus-
sen de 50 en 74 jaar te screenen op darmkanker. Voor dit project stelde de Vlaamse 
regering een budget ter beschikking van 500.000 Euro. 
Het proefonderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen (o.l.v. Prof. 
Dr. Guido Van Hal) in samenwerking met de  Antwerpse ZNA-ziekenhuizen en het 
AZ Turnhout. In dit onderzoek zijn ongeveer 20.000 personen tussen 50 en 74 jaar 
uit Borgerhout, Schilde en Vosselaar betrokken. Zij kregen via de huisarts of via een 
brief van de overheid een uitnodiging om hun stoelgang te laten onderzoeken op de 
aanwezigheid van “occult” bloed. Dit is bloed dat niet met het blote oog zichtbaar 
is en afkomstig zou kunnen zijn van poliepen of darmkanker. In dit proefonderzoek 
wordt gebruik gemaakt van de iFOB-test (zie bericht 6 maart).

Indien deze test zou aantonen dat er spoortjes bloed in de ontlasting worden terug-
gevonden (= positieve iFOB-test) wordt de persoon gevraagd en aangeraden een 
volledig darmonderzoek (coloscopie) te laten uitvoeren in het ziekenhuis. Tijdens 
dit onderzoek wordt onderzocht of er al dan niet poliepen of darmkanker aanwezig 
zijn.

De resultaten van dit proefonderzoek zullen wellicht tegen het einde van dit jaar of 
begin volgend jaar bekend zijn.  Vervolgens kan de Vlaamse overheid beslissen om dit 
onderzoek al dan niet uit te breiden over heel Vlaanderen.

Een tweede proefonderzoek wordt op korte termijn opgestart in de regio Hageland, 
onder leiding van de collega’s van de KUL in Leuven. Hierbij wordt een nieuwere 
techniek uitgetest om afwijkend DNA in de stoelgang op te sporen dat afkomstig is 
van poliepen en/of darmkanker.

Meer informatie vind je op http://www.dikke darmkanker.be

Het proefonderzoek in Vlaanderen

zondag 7 maart 2010
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Vandaag viert men wereldwijd de 102de Internationale Vrouwendag, de dag van de 
vrouwenbeweging. Een moment om even bij stil te staan in het kader van de prob-
lematiek van darmkanker.  Vele mensen denken dat darmkanker een probleem is dat 
enkel voorkomt bij mannen, maar niets is minder waar. 
Wereldwijd is het aantal gevallen van darmkanker bij vrouwen bijna even groot 
als bij mannen. Zowel bij mannen als bij vrouwen is het de derde meest frequent 
voorkomende kanker (na prostaatkanker en longkanker bij mannen, en na borst-
kanker en longkanker bij vrouwen).

Vrouwen en darmkanker... een combinatie van goed en kwaad, van mooi en lelijk... 
en toch zijn er vrouwen die zich letterlijk en figuurlijk bijna bloot willen geven om 
aandacht te vragen voor het probleem van darmkanker. Bewonderenswaardig...
Een mooi voorbeeld is het jaarlijks terugkerend initiatief van de Amerikaanse Colon 
Club (www.colonclub.com). Die maakt sedert 2005 een mooie kalender “Colondar” 
genaamd - waarbij iedere maand een vrouw die geopereerd is aan darmkanker 
poseert voor het goede doel. Het idee ontstond nadat Erika Kratzer, een mooie 
23-jarige jonge vrouw met Stadium IV darmkanker zich als “survivor” had aange-
boden bij de vereniging. Zij wilde andere vrouwen op een originele manier mede 
bewust maken van het probleem van darmkanker.  Vrij snel kwam men op het idee 
om met lotgenoten een kalender te maken.

Nu kan je ieder jaar op hun site de nieuwe “Colondar” bestellen.

Internationale Vrouwendag

maandag 8 maart 2010
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Er bestaan nogal wat misverstanden en mythe’s over dit onderzoek (coloscopie of 
colonoscopie). Tijdens dit onderzoek zal een gespecialiseerde arts (maagdarmspe-
cialist of internist) met een flexibele dunne buis de darm aan de binnenzijde onder-
zoeken. Hij bestuurt dit met een soort joystick en kan alles volgen op een groot 
scherm. Het lijkt wel een playstation onderzoek!
 
Ik heb enkele waarheden op een rijtje gezet :
 
1. Een darmonderzoek is niet invasief. Men kan eigenlijk moeilijk spreken van een 
ingreep of een operatie. Er wordt nergens in de huid gesneden, men gebruikt im-
mers de natuurlijke opening van de aars of endeldarm om het toestel in te voeren 
en verder op te schuiven. Er komt dus zeker geen wonde of verband aan te pas.

2. Een darmonderzoek is niet pijnlijk. We hebben de mogelijkheid om een kor-
te narcose te geven en dan heb je het gevoel dat je even goed slaapt. Sommige 
patiënten zeggen zelfs dat ze heel goed dromen, hetgeen wellicht een (aangename) 
nevenwerking is van het product dat gebruikt wordt (propofol, bekend onder de 
merknaam Diprivan®) Het is een zeer kortdurende narcose, wij gebruiken soms 
het woord waakanesthesie, en men is ook vrij snel wakker na het onderzoek dat 
ongeveer 15 à 20 minuten duurt. Het product is na enkele minuten al uit je lichaam. 
Om veiligheidsredenen mag je de eerste uren geen wagen besturen. Deze techniek 
wordt niet in alle ziekenhuizen toegepast.
 
3. Een darmonderzoek is niet moeilijk. De grote meerderheid van specialisten in 
Vlaanderen heeft ruime ervaring met dit onderzoek. De huidige apparatuur stelt 
hen ook in staat om bijna altijd de volledige dikke darm te onderzoeken. In principe 
is er geen leeftijdsgrens om dit onderzoek op een veilige manier uit te voeren. De 
anesthesist volgt continu de bloeddruk, pols en de hoeveelheid zuurstof die in het 
bloed komt. Bij minder dan 1 op 1000 onderzoeken doen er zich verwikkelingen 
voor.
 
4. Een darmonderzoek vergt een speciale voorbereiding. Het is normaal dat je de 
dikke darm van binnenin niet kan onderzoeken als er nog etensresten of stoelgang 
aanwezig zijn. Om de dikke darm zo goed mogelijk proper te krijgen, vragen wij de 
patiënten drie dagen op voorhand een restenarme voeding te volgen. De namiddag 
of avond voor het onderzoek moet er 2 liter van een speciale oplossing gedronken 
worden. Die smaakt wat naar zout maar er bestaan voldoende hulpmiddelen om dit 
wat aangenamer te laten smaken. De dag van het onderzoek moet meestal nog 2 
liter worden gedronken.

De 7 waarheden van een darmonderzoek

dinsdag 9 maart 2010
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5. Het darmonderzoek laat toe om de volledige dikke darm van binnen te onder-
zoeken, over de volledige lengte, van ongeveer 1 meter. Het is een WYSIWYG  (what 
you see is what you get) verhaal, dus geen virtuele beelden zoals bij een virtuele 
coloscopie (komen we later wel op terug), maar de weergave van de werkelijkheid.
 
6. Het darmonderzoek is ook de enige methode die toelaat om zo nodig een stukje 
weefsel (biopsie) te nemen voor microscopische analyse of om poliepen tijdens het 
onderzoek weg te nemen. De patiënt mag dan wel geen bloedverdunnende midde-
len genomen hebben de dagen voor het onderzoek.

7. Het darmonderzoek geeft je achteraf eigenlijk steeds een “I feel good” gevoel!  
Als er niets gevonden wordt tijdens de eerstvolgende 7 à 8 jaren (de Amerikanen 
zeggen zelfs 10 jaren) is er geen nieuw onderzoek meer nodig.  Als er toch een 
poliep gevonden wordt kan die bijna altijd onmiddellijk verwijderd worden. Dan kun 
je ook blij zijn dat dit gebeurd is en het risico op verdere evolutie tot een kwaadaar-
dige poliep weggenomen is. 
 
“The proof is in the eating of the pudding”  Toen ik exact 3 jaren geleden 50 jaar 
werd heb ik de daad bij het woord gevoegd en heb ik een darmonderzoek laten 
uitvoeren door één van mijn collega’s. Ik heb goed gedronken, nog beter geslapen en 
ben fluitend naar huis gegaan toen men mij liet weten dat ik “poliepnegatief” was.... 
Ik had van het onderzoek niets gevoeld....   Twee uren later was ik opnieuw normaal 
aan het werk in het ziekenhuis. 
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La dolce vita
Italië, het land van pizza en pasta, van piazza’s en palaz-
zo’s, van Ferrari en Maserati....
Maar ook het land van screening voor darmkanker. 
Vooral in Noord-Italië zijn er al meerdere initiatieven 
genomen om het brede publiek te informeren en te 
sensibiliseren. De ene manier al origineler dan de 
andere. Twee collega’s uit Bologna, Carlo Fabbri en 
Vincenzo Cennamo, zijn niet alleen ervaren maag-
darmspecialisten, maar ook bedenkers van media-
campagnes in de medische sector.  Voor het prob-
leem van darmkanker (“cancro di colon”) maakten 
zij een videoclip en een TV-spotje waarmee ze heel 
Italië veroverden.

De echte Italië-kenners herkennen in het filmpje 
o.a. Enzo Lachetti (TV-presentator), Luca di Mon-
tezemolo (grote baas van Fiat en Ferrari), Sabrina 
Ferilli (actrice), Beppe Fiorello (komiek) en Lucio 
Dalla (zanger).  

De  zangkwaliteiten  van  mijn  Italiaanse collega’s 
zijn misschien niet overweldigend, maar de bood-
schap is duidelijk : “Let’s screen”.

         http://www.letscreen.org

woensdag 10 maart 2010

La dolce vita
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Een tsunami van ... darmkanker
Iedereen herinnert zich nog levendig de indrukwekkende beelden van de tsunami 
die eind 2004 meerdere landen rondom de Indische Oceaan overspoelde. 
Het officiële dodental liep op tot 290.000 ! De recente dramatische gebeurtenissen 
in Haïti en Chili zijn nog dagelijks aanwezig in het nieuws en worden door de media 
op de voet gevolgd.

Veel minder aandacht krijgt de jaarlijkse tsunami van darmkanker die de hele wereld 
treft.  Afgelopen jaar stierven wereldwijd meer dan 500.000 mensen aan darm-
kanker... En hetzelfde aantal het jaar voordien, en het jaar voordien en het jaar 
voordien enz...  Ook volgend jaar en het jaar nadien mogen we ons aan dergelijke 
cijfers verwachten.

In Europa werden afgelopen jaar 388.400 nieuwe gevallen van darmkanker vast-
gesteld. Dat wil zeggen dat er ieder uur aan 61 mensen in Europa verteld wordt dat 
ze darmkanker hebben. We nemen aan dat dit op zaterdag en zondag niet gebeurt. 

In  Vlaanderen zijn er jaarlijks 4250 nieuwe gevallen van darmkanker... geen zeldzame 
ziekte dus.

Cijfers om bang van te zijn ? Neen... wel cijfers om even bij stil te staan.

Gelukkig zendt de tsunami van darmkanker ook waarschuwingssignalen uit, maar 
niet iedereen besteed hier voldoende aandacht aan. Occult bloed in de stoelgang 
kan immers de dag van vandaag vrij gemakkelijk worden opgezocht.

Een eenvoudig onderzoek van de stoelgang (zie bericht 6 Maart) bij 50-plussers zou 
het aantal kankergevallen al flink naar beneden kunnen halen. Vergeet dit zeker niet 
wanneer je volgende keer naar de huisarts gaat. De tsunami van darmkanker moet 
een klein golfje worden waar niemand nog bang van hoeft te zijn. 

donderdag 11 maart 2010
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Eergisteren hadden we het over de 7 waarheden van een darmonderzoek. Vandaag 
laten we enkele mensen aan het woord die het onderzoek recent hebben laten 
uitvoeren. Het is een willekeurige greep uit de reacties die we de afgelopen weken 
verzameld hebben....

“Het is pijnloos, alles verloopt prima. Goede verzorging.”  
 Jean-Pierre M. 64 jaar

“Verdoving was volgens mij prima geregeld. Nu ben ik fris wakker. De vorige keer bij 
een andere dokter in een ander ziekenhuis was ik nog lang na de operatie helemaal 
weg en had ik enorme migraine. Nu ben ik “top in orde” !”   
 Ann V. 39 jaar

“Correcte en vriendelijke ontvangst en begeleiding van het verplegend personeel. 
Even een begrijpelijke “bottleneck” beneden. Van het onderzoek weet ik niets, ik 
was in dromenland”
 Tony V. 63 jaar

“Als een huisarts u doorverwijst naar de kliniek voor een darmonderzoek is het 
even schrikken omdat er sprake is van 3 dagen voorbereiding en een dagopname in 
het ziekenhuis. Ik heb dit onderzoek als volgt ervaren :
- bij de afspraak wordt de “patiënteninformatie” overlopen en het belangrijkste           
  wordt nog eens aangestipt.
- bij de dagopname in de kliniek wordt eveneens nog alles eens overlopen, vragen  
  worden beantwoord.
- het onderzoek zelf is heel goed verlopen en alles wordt in het werk gesteld om  
  het de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken.
Kortom : goede organisatie, goede informatie en begeleiding van de patiënt, be-
kwaam medisch personeel, zeer bekwame dokters en specialisten. Proficiat.”  
 Maria V. 61 jaar

“Alles is heel goed meegevallen en het personeel is heel vriendelijk.” 
 Irma V. 72 jaar

Zij hebben het gezegd...

vrijdag 12 maart 2010
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“Vandaag onderging ik een colonoscopie. De spanning was aanwezig. Na maanden 
klachten over mijn stoelgang en een moeder die gestorven is aan darmkanker op 
69-jarige leeftijd had ik in samenpraak met mijn huisarts beslist om een colonosco-
pie te laten uitvoeren. Maar al bij al is alles goed verlopen, beetje last van de drankjes 
die je moet nemen en het nuchter blijven, maar da’s een peulenschil. Als hiermee 
serieuze darmkwalen (zoals bij mijn moeder) kunnen worden voorkomen, is zo’n 
dagje zeker de moeite waard.”
 Vera P. 52 jaar

“De voorbereiding was reeds het halve werk. Het was echter mijn tweede keer. 
Het onderzoek viel heel goed mee. In de Scandinavische landen schijnt dit meer 
gebruikelijk te zijn om dit preventief te laten doen. Tot binnen 6 jaar, en dank voor 
de goede zorgen. “
 Peter B. 64 jaar

“Het water drinken ging heel goed en van de operatie heb ik niets gevoeld.” 
 Harry S. 58 jaar

“Water drinken ging vlot, na 3 flessen in orde. Niks bewust van darmonderzoek. 
Was goed in slaap. Personeel vriendelijk.” 
  Anita V. 56 jaar

“De voorbereidende stappen waren uitermate geruststellend. Verder verloop en 
onderzoek zonder pijn verlopen. Onthaal bijzonder vriendelijk. Met dank aan de 
dokter en zijn team.”  
 Titine S. 68 jaar

“Dit onderzoek is preventief zeker aan te raden, buiten veel drinken wat ook wel 
meeviel, heb ik geen enkele opmerking.. Een uurtje zeer goed geslapen en alles was 
achter de rug. Heel aangename dokters en verpleegsters.”  
 Hilde L.  62 jaar



Het leek wel science-fiction, 
maar enkele weken geleden 
kon je in Antwerpen door 
een (bijna) echte dikke darm 
lopen. Een groot opblaasbaar 
rooskleurig model van de 
dikke darm stond op 4 en 5 
februari keurig opgesteld in 
de mooie binnentuin van het 
ZNA St.Elisabethziekenhuis 
voor de  “Darm Alarm”-actie.
Twee jaar geleden had ik  
reeds contact opgenomen 
met de Felix Burda-stichting 
in Duitsland die dit mooie, 
educatieve model uitleent. 
Maar het waren uiteindelijk 
de collega’s van het ZNA die 
het voor het eerst naar Bel-
gië haalden.
Een lange roze buis van 20 
meter toonde van binnenin 
hoe een poliep ontstaat, hoe 
die groter wordt en even-
tueel tot kanker kan leiden. 
Wat is nu juist een divertikel, 
hoe ziet een darmbloeding er 
van binnenin uit ? Je kon het 
allemaal in het “Faszination”-
model zien.
Deze maand is het ook op 
verschillende plaatsen te zien 
in Nederland en Duitsland.
En ook de Amerikanen heb-
ben hun Colossal Colon.
Wie weet brengen we het 
nog ooit terug naar Antwer-
pen....

Loop eens door je dikke darm
zaterdag 13 maart 2010
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Een divertikel is geen poliep, 
een poliep is geen divertikel
De afgelopen jaren heb ik bij herhaling vastgesteld dat de termen “poliep” en “di-
vertikel” nogal eens door elkaar worden gehaald. Als een patiënt mij vertelt “al 
mijn poliepen waren ontstoken” of iemand anders zegt “zij hebben bij mij al enkele 
divertkels weggepakt” dan is het meestal duidelijk dat ze allebei eigenlijk het tegen-
gestelde bedoelden.
Daarom een klein woordje uitleg. 

• Divertikels zijn kleine uitstulpingen in de wand van de darm, omdat de darmwand 
op die plaats lichtjes verzwakt is. Men kan het bijna als een normaal verouderings-
proces beschouwen. Op die manier ontstaan er kleine zakjes of “divertikels” waar 
soms kleine bolletjes stoelgang in terecht kunnen komen. Op zich geen probleem. 
Soms kan er echter een kleine ontsteking ontstaan in zo’n divertikel, en ontstaat er 
een kleine perforatie met de vorming van een klein abces dat eventueel een lichte 
buikvliesontsteking veroorzaakt. Dat wordt dan een diverticulitis genoemd. Met 
het tijdig toedienen van antibiotica kan dit meestal wel worden opgelost. In ergere 
gevallen moet er soms toch geopereerd worden. 
In zeldzame gevallen kan er vanuit een divertikel een bloeding ontstaan. Die kan 
soms vrij behoorlijk zijn, maar stopt gelukkig bijna steeds vanzelf. Die bloeding komt 
ook zeer zelden terug.  Als je dus in de darm kijkt lijkt het op een kleine opening in 
de wand, precies een gruyèrekaas... Maar het is dus geen echte opening... 

• Een poliep daarentegen is een kleine aanwas (een bloemkooltje, een wratje) in de 
darm die binnenin groeit. Dus zeker niet aan de buitenkant zoals sommige mensen 
al eens denken. Een poliep kan van enkele millimeters tot 3 à 4 centimeter groot 
worden en al dan niet een steeltje hebben. Dat is het onderscheid tussen een ges-
teelde poliep (met steeltje) en een sessiele poliep (zonder steeltje). Beide soorten 
poliepen kunnen meestal vrij eenvoudig tijdens een darmonderzoek worden 
weggenomen. We laten daar in de loop van de volgende dagen wel een filmpje over 
zien.
Als een poliep wat groter wordt kan die soms beginnen bloeden, maar dit bloed is 
meestal niet met het blote oog zichtbaar (occult bloed). Dat bloed proberen we op 
te sporen met de iFOB-test (zie 6 Maart). Hoe groter een poliep wordt, hoe groter 
de kans dat er kwaadaardige cellen in ontstaan die eventueel verder kunnen leiden 
tot darmkanker. Gelukkig leiden niet alle poliepen tot darmkanker, maar het is op 
voorhand niet te voorspellen welke wel, en welke niet.

zondag 14 maart 2010
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Na de aanloopfase van de vorige dagen (zeg maar “opwarmen” of “proefdraaien”) 
vindt  vandaag  de officiële start plaats van de  30-daagse actie  die Lonely Alien zal
voeren tegen darmkanker. Zij sturen vandaag een persbericht de wereld in, be-
nieuwd wie het oppikt. Morgen is er een persconferentie op het mooiste plekje 
van Antwerpen, héél hoog en zeker droog!  De site www.stopdarmkanker.be is nu 
bereikbaar voor iedereen.

Een lovenswaardig initiatief dat mijn volledige steun krijgt. Jongeren die zich inzetten 
voor de oudere generaties, “il faut le faire” zouden ze in het Frans zeggen. Het pro-
bleem van darmkanker is te belangrijk om onopgemerkt voorbij te laten gaan. Het 
is geen ver-van-mijn-bed-verhaal, het kan in je eigen familie voorkomen. De maand 
Maart is de “Internationale Maand van Darmkanker” ... maar kijk eens rond je heen? 
Al veel gehoord of gezien?

Robin Henderickx (21), Michael Gykiere (17), Haryo Sukmawanto (17) en Mario 
Van Looy (22), de brains achter www.lonelyalien.be , proberen op hun manier de vir-
tuele wereld te veroveren. De toekomst zal uitwijzen of ze in hun opdracht slagen. 
Afspraak hier op 15 april, laatste dag van de actie. Spreek er over met uw vrienden, 
uw huisarts is het best geplaatst om op al je vragen een antwoord te geven. Ik zal 
deze maand, net zoals de laatste twee weken, op deze plaats dagelijks info geven 
over darmkanker.  Aarzel niet om te reageren.
Je kan je “subscriben” om dagelijks nieuws te ontvangen. Simpeler kan het niet.

“Together strong against colon cancer”

Die tsunami van darmkanker (zie 11 maart) moet gestopt worden !

D-day voor www.stopdarmkanker.be

maandag 15 maart 2010
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Darmkanker : een ideale ziekte...?!
Het klinkt wat raar als je zegt dat darmkanker een “ideale ziekte” is, je wenst het 
niemand toe. Maar wanneer het over vroegtijdig opsporen gaat heeft darmkan-
ker toch wel enkele eigenschappen die “interessant” zijn.  Als je vroegtijdig iets wil 
gaan opsporen in de bevolking, dan zoek je natuurlijk beter naar iets dat frequent 
voorkomt. Het lijkt immers weinig zinvol om in de hele bevolking naar een erg 
zeldzame ziekte te gaan zoeken,  het “naald-in-de-hooiberg” principe. En darmkan-
ker komt frequent voor.... (zie o.a. Tsunami van darmkanker 11 maart).

Op 50 jaar heeft de gemiddelde Vlaming één kans op 20 om darmkanker te krijgen 
en één kans op 40 om eraan te overlijden, en dit zowel voor mannen als vrouwen.
Gelukkig bestaat er een voorloper van darmkanker (de fameuze “poliep”) die héél 
traag groeit (zie Slakkengang 4 maart) en meerdere jaren nodig heeft om van kleine 
poliep te evolueren naar een groter gezwel of kanker. Men heeft dus m.a.w. meer-
dere jaren de tijd om dit te laten nakijken. Men hoeft niet ongerust te zijn dat een 
poliep heel snel gaat groeien.

Als die poliep wat groter wordt kan er in de stoelgang soms een kleine hoeveelheid 
bloed terechtkomen die met het blote oog niet te zien is (occult bloed). Helder-
rood bloed bij de stoelgang of op het toiletpapier hoeft geen reden tot paniek te 
zijn...meestal is het maar afkomstig van onschuldige aambeien of hemorrhoiden. Je 
bespreekt het wel best met je huisarts.

Er bestaan eenvoudige onderzoeken om dit occult bloedverlies op te sporen (zie iPod 
of IFOB 6 maart). Als zo’n test positief is wil dat nog niet zeggen dat er een poliep of 
darmkanker aanwezig is. In de meerderheid van de gevallen is dit zelfs niet afkomstig 
van een poliep of kanker. Er dient dan wel best een aanvullend onderzoek van de 
volledige dikke darm (coloscopie) te worden verricht. Dat hoeft ook geen hinder-
paal te zijn.... (zie 9 en 11 maart)

Meerdere studies in het buitenland hebben duidelijk aangetoond dat regelmatig 
onderzoek van de stoelgang (bv. om de twee jaar) het aantal darmkankers met on-
geveer 30 % doet afnemen.  Waarom zouden we het dan niet doen ?

Jammer genoeg gebeurt dit onderzoek nog te weinig. Misschien is deze maand toch 
een goede gelegenheid om het met de huisarts te bespreken.

dinsdag 16 maart 2010
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woensdag 17 maart 2010

We hebben het de afgelopen dagen al enkele malen over de fameuze “poliepen” 
gehad, de voorlopers van darmkanker, die er meerdere jaren over doen om van en-
kele millimeters uit te groeien tot een gezwel van 3 of 4 centimeter. Wanneer deze 
poliepen wat groter worden kunnen zij soms af en toe wat bloeden. Het bloedver-
lies is echter te beperkt om het met het blote oog op te merken in de stoelgang. 
Daarom dat speciale testen gebruikt worden om dit “occult” bloed op te sporen. Ik 
verwijs hier graag terug naar 6 maart toen we het hadden over de “iPod of iFOB”.

Tijdens een darmonderzoek (coloscopie) gaat de specialist met een flexibele dunne 
buis de gehele binnenkant van de dikke darm onderzoeken.  Als hij dan poliepen 
vindt kan hij die bijna steeds onmiddellijk verwijderen. De patiënt die het onderzoek 
ondergaat, voelt of merkt hier niets van. Op onze website zie je een tekening en  
een filmpje waarin twee naast elkaar gelegen poliepen die een kort steeltje hebben, 
weggenomen worden (http://stopdarmkanker.posterous.com/?page=7). Er wordt eerst 
een lus rondom de poliep gelegd en vervolgens wordt die rond de steel zachtjes   
dichtgetrokken. Met een elektrische stroom zal men de poliep tegelijkertijd afsnij-
den en de kleine wonde dicht schroeien. Hierdoor wordt de kans tot een bloeding 
tot een minimum beperkt.

De poliepen die in het filmpje te zien zijn zijn ongeveer 2 à 2,5 cm groot en zullen 
haast zeker verder groeien tot een darmkanker als ze niet worden weggenomen. In 
het filmpje zie je dus hoe een darmkanker vermeden wordt. De patiënt is vanaf nu 
poliepnegatief ! Binnen drie jaar zal er een controle-onderzoek gepland worden om 
na te gaan of er zich nieuwe kleinere poliepen gevormd hebben.
Het heeft wel iets van een Playstation-spelletje, maar het is voor ons dagelijkse 
werkelijkheid.
En in het filmpje zie je dat witte rook ook hier goed nieuws betekent... de poliep is 
afgesneden.

“Pak me dan als je kan....”
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donderdag 18 maart 2010

Alle wegen leiden naar...
stop darmkanker
Na het poliep-verhaal van gisteren leek het mij nuttig om even stil te blijven staan bij 
de 7 icoontjes die je op onze website (www.stopdarmkanker.be) te zien krijgt. Deze 
laten je toe om gebruik te maken van de verschillende multi-media kanalen.

1. Windows : dit geeft toegang tot de “klassieke” website die een overzicht geeft 
van wat er op dat ogenblik allemaal te vinden is op de site. Via RSS-feed worden 
de stukjes tekst die ik dagelijks schrijf automatisch ingevoerd. Dit verklaart het wat 
vreemde lettertype. Hier vind je ook een inhoudstafel van de meest recente topics. 
Ook de fotoreeks wordt automatisch vernieuwd. Het is als het ware de hoofdpagina 
van onze virtuele “Stop Darmkanker” zender.

2. Facebook : via dit uitgebreide sociale netwerk kan je met je vrienden commu-
niceren en hen uitnodigen om “fan” te worden van deze site. Hier wordt gedurende 
dertig dagen de “1800”-actie gevoerd. Misschien herinner je nog dat er jaarlijks 1800 
Vlamingen aan darmkanker sterven...wij willen in één maand 1800 “fans” van onze 
site bijeen krijgen. Maar dan moet jij ook je steentje bijdragen en je vrienden mobi-
liseren. Dat moet mits jouw steun haalbaar zijn. De eerste 100 zijn al aangesloten. 
Ook de dagelijkse berichten verschijnen hier automatisch.

3. LinkedIn : geeft je wat meer specifieke professionele gegevens over diegene die 
dagelijks inhoud levert aan de site en het werk van de “Lonely Alien” ‘s graag onder-
steunt. Ook een handig middel om je eigen netwerk uit te breiden. Je zal versteld 
staan wie je hier allemaal kunt contacteren. Het is een beetje Facebook van de 
zakenmensen...

4. Posterous : niet toevallig het centrale icoontje. Dit is eigenlijk het hart of het 
hoofdkwartier van onze site. Dit ingenieuze blog-site systeem is zeer gemakkelijk 
om te hanteren. In enkele zeer eenvoudige stappen heb je een eigen site waar je 
alles kan “posten”. Hier kan ik dagelijks via een simpele e-mail alle teksten invo-
eren. En je kan zonder enig probleem een foto,  filmpje,  power-point presentatie, of 
eender wat toevoegen.
Hier staan ook alle stukjes keurig achter elkaar. Als je je inschrijft (via gele knopje 
onder subscribe) -je hoeft alleen maar je e-mail adres in te vullen- krijg je dagelijks 
automatisch het nieuwe bericht in je bus. Tot en met 15 april, ook tijdens de Paas-
dagen... Je hoeft niet naar onze site te gaan, wij komen naar je toe... Ik ben er zeker 
van dat er op 15 april velen onder jullie hun eigen Posterous hebben.
Op deze plaats kan je ook commentaar leveren en/of vragen stellen. Ik probeer ze 
binnen de 48 uren te beantwoorden.
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5. Twitter : voor de allersnelsten onder jullie. Van hieruit vertrekken ook automa-
tische berichtjes wanneer er iets nieuws verschijnt op de site. Er wordt ook regel-
matig vertelt wat er in het dagelijkse leven gebeurt. Max 140 tekens, korte berichtjes 
met de nodige links. Je moet je gewoon aanmelden als “follower” en de rest komt 
vanzelf bij je terecht.  Wij kunnen je dus altijd en overal bereiken...Ook op je iPhone 
tijdens het verlof !

6. Vimeo : een kwalitatief betere versie van YouTube. Hier kan je integrale presenta-
ties terugvinden die ik geef in verband met het vroegtijdig opsoren van darmkanker. 
Deze zijn opgenomen in uitstekende HD kwaliteit, door onze  audio-visuele specia-
list Michael. Nog maar 17 jaar maar al een pak ervaring ! Het beeld- en geluids-
gedeelte van de site

7. Flickr : Soms zegt één beeld meer dan duizend woorden, Haryo (17) gaat deze 
maand op pad en laat je kennis maken met zijn fototalenten. Vanop deze site worden 
zijn haarscherpe foto’s automatisch doorgestuurd naar onze hoofdpagina. Een soms 
wat aparte kijk op het onderwerp, maar daarom zeker niet minder boeiend...
Last but not least... de teller onderaan. Geeft aan hoelang we nog verwijderd zijn van 
het einde van onze actie...
En diegenen die gewoon op ons logo klikken, komen op de hoofdpagina terecht...
Na de 7 waarheden van een darmonderzoek, nu 7 icoontjes, je zou kunnen zeggen: 
“één voor elke dag van de week”....

Al deze nieuwe media worden naadloos aan elkaar gelijmd door Robin (20), onze 
webmaster. Zonder hem,  geen Stopdarmkanker.be  of .com ! Hij bestuurt vanachter 
zijn laptop het hele gebeuren en zorgt voor de frisse lay-out van de site. Hij is het 
kloppend hart van onze site.

Het is dankzij de talenten van deze Lonely Aliens dat het mogelijk was om dit pro-
ject in drie weken (!)) rond te krijgen. Zij gaan er voor ! De virtuele ruimte is hun 
cyberspace waar de strijd tegen darmkanker uitgevochten wordt !

“Together strong against colon cancer”
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‘t Zit in de familie...
Men denkt vaak dat darmkanker een ziekte is die alleen voorkomt wanneer er 
andere leden van de familie dit ook hebben gehad. “t Zit in de familie ... er was toch 
niets aan te doen.”  Dat is natuurlijk een spijtige vergissing. Wanneer er iemand in je 
nabije familie (broer of zuster, vader of moeder, tante of nonkel) darmkanker heeft 
of er werden bij iemand poliepen verwijderd, dan heb je wel een verhoogd risico 
ten opzichte van iemand die dat niet heeft. Hoeveel dat risico dan vergroot, dat 
voor iedere 50-plusser 5% bedraagt, zullen we morgen bespreken. Dan geven we je 
een handige tabel die gemakkelijk te gebruiken is en waarmee je met je huisarts kan 
overleggen om te zien welk onderzoek er best dient te gebeuren.

Vandaag willen we er vooral op wijzen dat de overgrote meerderheid (men schat 
75 tot zelfs 80 %) van de patiënten met darmkanker geïsoleerd of “sporadisch” 
voorkomen en m.a.w. geen familieleden hebben die poliepen of darmkanker hebben. 
Dat is eigenlijk bij de meeste mensen van boven de 50 jaar het geval ! Mensen zoals 
jij en ik....
Dit wordt vaak uit het oog verloren. Ik hoor dikwijls zeggen : “Ik ben niet erfelijk 
belast, ik heb geen familie met darmkanker, ik eet en leef gezond, rook niet, heb geen 
overgewicht, fitness regelmatig, waarom zou ik dan darmkanker krijgen ?”  Wel, die 
persoon heeft toch één kans op 20...je kan dat veel of weinig vinden, cijfers blijven 
cijfers.
Het is nog steeds niet duidelijk waarom deze groep mensen wel of geen darm-
kanker krijgt.

De grote minderheid (ongeveer 20 à 25%) van de patiënten met darmkanker en/of 
poliepen behoren tot de groep die wel een “erfelijke” of “familiale” belasting hebben. 
Die personen kunnen bv. ziekten zoals de familiale adenomateuze polypose (FAP) 
of het erfelijk Lynch-syndroom (HNPCC) hebben. Hiervoor bestaat er een speciaal 
nationaal register. Die mensen worden meestal wel regelmatig opgevolgd en onder-
zocht.  Voor meer info kan je terecht op www.belgianfapa.be

Denk dus niet, het kan of zal mij toch niet overkomen....
Praat er in de volgende dagen of weken toch eens met je huisarts over !

vrijdag 19 maart 2010



28

Gisteren hadden we het er al even over, ik zou jullie een handig kaartje tonen waar-
bij je het risico kan berekenen om darmkanker te krijgen als er in je familie één of 
meerdere personen poliepen en/of darmkanker hebben. We hebben het hier dus 
niet over de “X”-factor, wellicht bekend uit andere programma’s, maar wel over 
de “x”-factor. Dat is het getal waarmee je het gemiddelde risico van 5% moet ver-
menigvuldigen om te weten wat ongeveer het risico is in een welbepaalde situatie. 

Met “eerste-graadsverwanten” bedoelt men personen in je familie die je vader of je 
moeder, je broer of je zus, of je zoon en dochter zouden kunnen zijn. Een tweede-
graadsverwante wordt dan grootvader of grootmoeder, oom of tante  (broer of zus 
van vader en/of moeder). Je ziet dat het tekenen van een stamboom van je familie  
door jezelf, door je huisarts of door je specialist erg nuttig en interessant kan zijn.

Een kans hebben op....wil natuurlijk nog niet zeggen dat je het hebt. Je hoeft niet 
onnodig ongerust te worden, maar je bespreekt het wel best met je huisarts. Die 
zal wellicht voorstellen om een volledig darmonderzoek te laten uitvoeren zeker 
wanneer je eerste-graadsverwante darmkanker heeft. Hiermede volgt hij trouwens 
ook de internationale richtlijnen.

In het proefonderzoek van de Vlaamse gemeenschap is er nog een tweede luik aan 
het onderzoek waarbij de directe familieleden van personen bij wie er in het kader 
van het proefonderzoek een darmkanker wordt gevonden ook voorgesteld wordt 
om aanvullend onderzoek uit te voeren.

Als je bijvoorbeeld twee eerste-graads verwanten hebt met darmkanker (bv. je va-
der en je oudere broer) dan heb je ongeveer 18 % kans om dit later ook te krijgen. 
Ik vergelijk dat steeds met het werpen van een dobbelsteen... daar heb je ook 1/6 
om een welbepaald nummer dat je vooraf gekozen hebt te werpen. En dat wil wel 
al eens gebeuren...

De “x”-factor
zaterdag 20 maart 2010

Familiaal Risico
Algemene bevolking vanaf 50 j 5 à 6 %
Eén eerstegraadsverwante 2 tot 3 x
Twee eerstegraadsverwanten 3 tot 6 x
Eén eerstegraadsverwante < 50 j 3 tot 6 x
Eén tweede- of derdegraadsverwante 1.5 x
Eén eerstegraadsverwante met poliep 2 x
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De zaak-Buggenhout : Happy end ?
Er was eens een jong meisje in het hartje van Vlaanderen dat haar droom had 
waargemaakt. Zij had na jarenlange studies eindelijk het diploma van arts behaald. 
Nu wou zij zich graag ten dienste van de mensen stellen, de eed van Hippocrates 
indachtig. Zij had enkele vriendinnen die ook pas arts waren en besloot een voorstel 
te doen aan haar collega’s uit de streek.

Waarom niet het immens groot probleem van darmkanker proberen aan te pak-
ken? Met een eenvoudig onderzoek van de stoelgang zou men al heel wat leed 
kunnen voorkomen. Zij wist immers goed wat de Europese Commissie in 2003 had 
geschreven. De koppen werden bij elkaar gestoken en in een mum van tijd werd 
een actie op touw gezet. Geen bekende Vlamingen, geen media-aandacht, gewoon 
beginnen met wat lokale steun. Op een avond liep heel het Cultureel Centrum vol 
voor een info-avond, iedereen was enthousiast ! En de actie begon en kende een 
groot succes. Er werden op korte tijd al enkele beginnende kankers gevonden en 
verwijderd. Prima resultaat! Maar niet iedereen was zo gelukkig met hun actie die 
nochtans “evidence-based-medicine” was, het modewoord bij uitstek.  De Vlaamse 
overheid wees hen er op dat ze de regels van de Vlaamse Gemeenschap niet had-
den gevolgd omdat geen toestemming werd gevraagd voor hun project. Die regels 
hebben betrekking op bevolkingsonderzoek…. En zij onderzoeken alleen hun eigen 
patiënten. Hun voorstel om even naar Brussel te komen en de zaak rustig te be-
spreken werd bij herhaling afgewezen. Op een schrijven van Minister Van Deurzen 
voor verdere informatie werd vanuit Buggenhout geen antwoord gegeven. En toen 
kwam het goede nieuws. De nationale overheid (RIZIV) bekroonde hun project met 
een Quality-award, niet de eerste, maar de derde prijs, dus een bronzen medaille en 
mee op het podium voor de foto ! Een mooie erkenning voor hun initiatief.

De prijs zou op 23 maart, dus overmorgen, worden uitgereikt…. “Zou” heb ik ge-
schreven, want de Vlaamse Overheid is niet zo gelukkig met deze  Quality Award. 
Zij lieten het RIZIV weten dat ze het toekennen van de Quality Award betreuren 
“We spreken ons dus niet uit over de kwaliteit van het winnende project omdat we dat 
niet hebben kunnen controleren.  Maar de kans bestaat dat het project niet conform de 
Vlaamse regelgeving is. Voor ons is het bijgevolg een probleem dat ze er een prijs mee 
winnen” , aldus Ria Vandenreyt, woordvoerster van het Agentschap Zorg en Gezond-
heid, in Artsenkrant. Dit was natuurlijk voorpaginanieuws voor Artsenkrant…..Wie 
zal zegevieren? Het gezond verstand of …..  Voor mij verdienen ze alvast een dikke 
proficiat ! En Dr. Nathalie Claes gaat naar Brussel.

P.S. Dr. Nathalie Claes heeft uiteindelijk de derde prijs en haar Quality Award in ontvangst mogen 
nemen. Enkele minuten later was het al “BREAKING NEWS” op onze Facebook- en Twitter site.

zondag 21 maart 2010
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Onze noorderburen zijn ook al meerdere jaren actief op het darmkanker-front. In 
2006 werd een proefonderzoek in de regio’s van Amsterdam en Nijmegen gestart 
waarvan de resultaten in juli 2008 verschenen in het gezaghebbende  Amerikaanse 
vaktijdschrift “Gastroenterology”. In deze studie werd bij 20.000 personen tussen 
de 50 en 75 jaar de klassieke test met de kaartjes (guaiac of gFOB) vergeleken 
met de nieuwe “mascara”-test (iFOB). Deze studie bevestigde reeds eerder ge-
publiceerde studies dat de iFOB twee keer zo gevoelig is dan de gFOB. Omdat de 
iFOB-test ook gebruiksvriendelijker is namen ook meer mensen (60 % t.o.v. 47 %) 
aan de studie deel. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat men in deze studie “avant la 
lettre” vergeleek wat men nu enerzijds in Wallonië bij het bevolkingsonderzoek en 
anderzijds in Vlaanderen met het proefonderzoek doet. Je mag je in grote lijnen aan 
vergelijkbare resultaten verwachten. 

Een bijzondere commissie, beter bekend als de Gezondheidsraad, stelde in novem-
ber 2009 op basis van een uitgebreid rapport aan de Minister van Volksgezondheid 
voor om te starten met een algemeen bevolkingsonderzoek. Dit zou volgens hun 
berekeningen jaarlijks 1400 overlijdens t.g.v. darmkanker kunnen voorkomen. De 
verwachtingen dat er nu snel gestart zou worden met dit onderzoek werden echter 
niet ingelost. In een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer liet de Minister 
van Volksgezondheid op 16 februari 2010, iets meer dan een maand geleden dus, 
weten dat hij hoopt in 2011 een besluit te kunnen nemen over het al dan niet uit-
voeren van zo’n onderzoek. Inmiddels is de regering in Nederland ontslagnemend 
en worden er op 9 juni nieuwe verkiezingen gehouden.

Benieuwd wie het na 9 juni voor het zeggen zal hebben.... De poliepen groeien 
ondertussen rustig voort.

Dat de Nederlanders anderzijds wel weten wat communicatie is blijkt uit een TV-
spotje van enkele jaren geleden. Tijdens de rust van de wedstrijden van het Neder-
lands elftal op het WK-voetbal liet men de bekende sportpresentator Mart Smeets 
aan het woord. Heel Nederland zat immers voor de buis, maar of ze met hun ge-
dachten bij hun dikke darm waren blijft een vraagteken. Wij kunnen daar alleen van 
dromen, het kan nog enige tijd duren eer we er weer bij zijn op het WK-voetbal, 
alvast niet deze zomer in Zuid-Afrika. Daar gaan we dus echt niet op wachten.

Hup Holland, hup !
maandag 22 maart 2010
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Darmkanker : een Fata Morgana ?
Was dat maar waar. Misschien binnen 50 jaar ? Daarvoor is er nog heel wat werk 
aan de winkel. De “Lonely Alien” jongens Robin (21), Michael (17), Haryo (17) en 
Mario (22) hebben een nieuwe dimensie gegeven aan hun 30-daagse cyberwar tegen 
darmkanker. In plaats van rustig te bekijken wat er nu allemaal op internet gebeurt 
hebben ze de eigen druk flink opgevoerd. Ze hebben de uitdaging aangenomen om 
van hun actie de eerste 5-sterren campagne tegen darmkanker te maken. Wat wordt 
van hen verwacht ? Vrij eenvoudig : slagen in de volgende 5 opdrachten :

1. Op hun Facebook-site 1800 fans of leden verwerven voor 15 april, het einde van 
hun actie. Nu zijn het er al meer dan 300, “still a long way to go”.... zij rekenen ook 
op jou, beste lezer !

2. Twee online-artikels hebben over de actie “Stop Darmkanker” in de Vlaamse ge-
schreven pers. Welke redactie steunt hun actie ? Niet allemaal tegelijk... maar toch...

3. Drie internationale VIPs bereid vinden hun actie te steunen in een videobood-
schap die op hun YouTube kanaal komt. Benieuwd bij wie ze hiervoor te rade gaan.... 
in welke windstreek gaan ze het zoeken....?

4. Mijzelf hebben ze opgelegd om 44 stukjes te schrijven op deze site. De Paasklok-
ken uit Rome zijn dus geen geldig excuus om even offline te gaan. Ik zal proberen 
hen niet teleur te stellen. We zijn halfweg.

5. Vijf BV’s inschakelen om een “YouTube-Awareness” boodschap tegen darmkanker 
te maken. Het mogen er ook 10 zijn.... 

Zij weten alvast wat ze na de examens tijdens de Paasvakantie te wachten staat. 
Zij hebben hun offensief tegen darmkanker serieus uitgebreid. Het wordt een race 
tegen de tijd....in ware “Fata Morgana”-stijl ! Zij hebben dus zeker jouw hulp nodig ! 
Laat hen niet in de steek, het is voor het goede doel !

Het is je misschien nog niet opgevallen (of toch wel ?) dat op hun site geen enkele 
banner te zien is, geen enkele naam van een bekend automerk, geen farmaceutisch 
bedrijf... neen, niets ! Zuiver wit... Het is hun bewuste keuze. Zij willen namelijk zien 
of het mogelijk is om met een zero (0)-budget hun actie te doen slagen :  Vlaanderen 
bewust maken van het belang van het vroegtijdig opsporen van darmkanker ! In het 
Engels zouden we zeggen “Together strong against colon cancer”
Het lijkt een ongelijke strijd, maar hoe zat dat nu weer met David en Goliath ?!

dinsdag 23 maart 2010
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Wanneer we na afloop van een darmonderzoek aan de patiënt vertellen dat er toch 
een grote poliep of een gezwel (kanker) gevonden is, is één van de meest gehoorde 
reacties : “Maar dokter, ik heb vorige maand nog een volledig bloedonderzoek laten 
doen voor mijn jaarlijkse controle en alles was goed… hoe kan dat nu ?”

Dat is één van die spijtige misverstanden die bij vele personen nog bestaat. Ik noem 
het de “mythe van het normale bloedonderzoek”. Een bloedonderzoek lijkt het 
alleszeggende, allesomvattende onderzoek. Niets is minder waar. Om een vergelij-
king te maken, het is niet omdat men bij de jaarlijkse autocontrole niets gevonden 
heeft en je weer een jaar verder mag, dat je ’s anderendaags niet kunt stilvallen langs 
de autostrade omdat de uitlaat plots afgebroken is. Excuses voor de wat gekke 
vergelijking, maar het is toch ongeveer zo.

Er bestaat jammer genoeg nog steeds geen onderzoek, geen zwarte doos, geen 
speciale scanner, die toelaat om alles (en wat is dat eigenlijk “alles”?), na te kijken 
wat er in het menselijk lichaam eventueel fout aan het lopen is. Elk onderzoek moet 
je beschouwen als een klein of soms groter stuk van de puzzel van je lichaam. Een 
bloedonderzoek, een echografie, een foto van hart en longen, een scanner, een car-
diogram, een urine-onderzoek, allemaal stukjes van de grote lichaamspuzzel…

Ook het stoelgangsonderzoek waar we het in de voorbije dagen reeds verschil-
lende keren over hadden kan vanaf de leeftijd van 50 jaar een belangrijk stukje van 
de puzzel worden. Het is de taak van de huisarts om al die stukjes bijeen te leggen 
en een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de actuele toestand. Je ziet wel af 
en toe van die paginagrote reclames waar een “total body scan” alles kan opzoeken 
voor een bedrag van 1400 Euro. Geloof je daar nu echt in ? Was het maar waar dat 
er zo’n onderzoek bestond….Waarom denk je dat de overheid deze scans hier in 
België verboden heeft? Juist, om de onwetende burger te beschermen. Sommigen 
mensen willen nog steeds geld, veel geld verdienen door in te spelen op de angst 
van de niets vermoedende Vlaming. Klinkt misschien wat hard, maar het moet en 
mag eens gezegd worden. Ook dit behoort tot onze taken, mensen op een correcte 
wijze informeren!

Mensen associëren het bloedonderzoek nog steeds teveel  met “mijne suiker, mijne 
cholesterol, mijne PSA (voor de prostaat) “. Het is zeker goed om dat te volgen en 
de bloeddruk en het gewicht te controleren, maar je mag je niet blind staren op 
deze resultaten. Het ijzergehalte laten bepalen kan minstens even belangrijk zijn…  
Moet er toch niet best een staaltje van de stoelgang worden onderzocht? Mijn 
boodschap is eigenlijk vrij duidelijk.  “Vanaf 50 jaar verdient je stoelgang éénmaal per 
jaar ook wat extra aandacht”. Bespreek dit met je huisarts, hij zal je met raad en 
daad bijstaan. Een kleine inspanning kan soms grote gevolgen hebben….

“Mijn bloed was toch goed ...”
woensdag 24 maart 2010
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Toen een tweetal jaren geleden het TV-journaal begon met het bericht dat er een 
nieuwe methode bestond voor het onderzoeken van de dikke darm, kregen we de 
dagen nadien meerdere telefoontjes van patiënten die de geplande “ouderwetse” 
coloscopie wilden afzeggen. Zij hadden liever een afspraak voor de nieuwe virtuele 
coloscopie of CT-colografie. De coloscopie als ouderwets bestempelen is misschien 
toch wel wat overdreven.

Ook voor deze speciale “scanner” of virtuele coloscopie is een bijzondere voor-
bereiding nodig. Minder uitgebreid dan voor de klassieke coloscopie, maar je zal 
begrijpen dat de dikke darm toch ook enigszins proper moet zijn. Via de endeldarm 
zal er met een dun slangetje lucht in de dikke darm worden ingeblazen om die wat 
beter te ontplooien zodat duidelijker beelden kunnen gemaakt worden.
Voor dit onderzoek wordt geen anesthesie gebruikt en is men volledig wakker. Er 
worden twee scanners gemaakt, zowel in buik- als in rugligging en de computer zal 
vervolgens een “virtueel” beeld reconstrueren. Net zoals de Lonely Aliens geen 
echte oorlog voeren tegen darmkanker, maar een virtuele “cyberwar”, maakt de 
scanner ook geen echt beeld van de dikke darm. Het is voor de radioloog die dit 
onderzoek uitvoert later niet altijd even eenvoudig om een onderscheid te maken 
tussen een kleine poliep en een kleine hoeveelheid stoelgang die eventueel nog 
aanwezig is. Indien er toch een poliep of gezwel gevonden wordt, laat dit onder-
zoek ook niet toe om eventuele stukjes weefsel te nemen (biopsie) of de poliep te 
verwijderen. Hiervoor zal er nadien nog een “gewone” coloscopie moeten worden 
verricht.

Deze techniek betekent toch ook een behoorlijke stralenbelasting die zeker niet 
mag worden onderschat. In ideale omstandigheden dient de instelling van de scan-
ner hiervoor te worden aangepast. De analyse van het onderzoek neemt ook flink 
wat tijd in beslag. De ervaring van de radioloog en de gebruikte software spelen 
hierin ook een belangrijke rol.

De dag van vandaag beschikken we over een heel “wapenarsenaal” om ten strijde te 
trekken tegen poliepen en kankers van de dikke darm.  Vroegtijdige opsporing van 
poliepen en kankers kan op meerdere manieren gebeuren.  Welke test de beste is, 
zal nog wel een tijdje onderwerp van discussie blijven. Voor een bevolkingsonder-
zoek gaat de voorkeur voorlopig nog steeds uit naar onderzoek van de stoelgang op 
occult bloed (zie 6 maart). In bepaalde landen wordt op grote schaal de coloscopie 
als “gouden standaard” gehanteerd. Je huisarts is goed geplaatst om je te helpen bij 
de keuze van welk onderzoek voor jou het beste is.

Deze maand mogen de 50-plussers dit op hun “to do”-lijstje plaatsen.  Just do it !

“Ik wil die speciale scan”
donderdag 25 maart 2010
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Europacolon, Europa wat ?
Het Eurosongfestival kent wellicht iedereen, de European Champions League wel-
licht ook, maar wie weet waarvoor Europacolon staat ?
Sedert eind 2008 heeft deze organisatie -net zoals in 14 andere landen in Europa- 
ook een afdeling in België. Het is een patiëntenvereniging, voor en door patiënten, 
die tracht om zoveel mogelijk informatie te geven rond alles wat met darmkanker te 
maken heeft.  Van screening en preventie tot behandeling en nazorg.  Alles komt er 
aan bod, taboes bestaan hier niet. Zij worden bijgestaan door mensen uit de medi-
sche wereld om hun informatie zo goed en correct mogelijk naar buiten te brengen. 
Allemaal vrijwilligers die voor en na hun normale dagtaak hun steentje bijdragen aan 
deze vereniging. Gelukkig krijgen zij toch wat steun vanwege de farmaceutische in-
dustrie. Alles valt en staat natuurlijk met de inzet en het enthousiasme van de leden 
van de vereniging, dat zoals in iedere vereniging hoogtes en laagtes kent. En ook daar 
zitten Lonely Aliens tussen...

Wij wensen hun van onze kant het allerbeste en veel succes in hun activiteiten, 
uiteindelijk strijden we toch beiden tegen dezelfde vijand : darmkanker. Wij doen het 
in de virtuele ruimte, zij in de echte wereld. Wie weet richten we samen nog ooit 
de wereldwijde “Together Strong Against Colon Cancer” vereniging op?! Samen 
met alle andere organisaties ter wereld die voor hetzelfde doel strijden : minder 
darmkankers. In 2050 moet het een zeldzame ziekte zijn... 5 gevallen per dag in 
Vlaanderen is veel te veel !

vrijdag 26 maart 2010
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Niemand zal het mij hopelijk kwalijk nemen dat we het op een zaterdagavond over 
een iets andere boeg gooien. De inhoud blijft hetzelfde, maar de verpakking gaan we 
wat veranderen. De jongste generatie onder ons is groot gebracht met YouTube en 
iTunes, de ouderen herinneren zich nog levendig de woensdagnamiddag met de be-
treurde Nonkel Bob en Tante Terry. Op school waren de Vlaamse Filmpkes de meest 
gelezen boekjes. Ik herinner me het bijzondere formaat nog. 

Wij gaan jullie in onze YouTube videotheek (icoontje uiterst rechts op onze hoofd-
pagina) een hele reeks filmpjes aanbieden die we in binnenland en vooral buitenland 
van het net geplukt hebben. Legaal wel te verstaan, we wensen geen problemen met 
auteursrechten. We blijven zoeken en zullen de voorraad steeds uitbreiden. Er moet 
hier en daar nog wat stof van de verpakking en alles moet nog juiste labels krijgen, 
maar de beelden spreken meestal voor zichzelf. En je hoeft niet bang te zijn, een 
abonnement is niet nodig.

Een verzameling uit alle windstreken, er zit ook iets tussen voor onze Italiaanse 
Facebook-vrienden. Het toont aan hoe men creatief kan omgaan met de vijand die 
we deze dertig dagen te lijf willen gaan. Soms hard, soms zacht, soms ernstig, soms 
grappig... Maar er wordt tenminste over gesproken, geen taboe. Er zit ook een BV 
tussen die de daad bij het woord heeft gevoerd. Hij heeft de test met glans doorstaan 
en schreef er zelfs een mooi stukje over. Dat is misschien iets voor later.  Wie weet 
maakt hij later van dit merk ook een held (die stilaan uitsterft...)

Wie een leuk idee heeft mag het altijd aan de Lonely Aliens laten weten, die jonge 
kerels maken van jullie idee een afgewerkt product. Een videoclip is voor hen in een 
handomdraai gemaakt, de techniek heeft voor hen geen geheimen meer.

De boodschap in de meeste filmpjes is steeds dezelfde. Darmkanker is een frequent 
voorkomende ziekte die je perfect vroegtijdig kan opsporen. Je moet het gewoon 
(laten) doen.... uw huisarts weet hoe !

En wie weet komt er later ook nog een “Together strong against colon cancer” 
lied.....? Wij werken alvast aan een eerste “Vlaams Filmpke” over darmkanker. De 
scenario’s liggen al op tafel. Acteurs en figuranten mogen zich altijd aanbieden bij de 
Lonely Aliens. In hun hoofdkwartier bij ABC (www.abc.be) is iedereen welkom !

http://www.youtube.com/user/stopdarmkanker

Veel plezier vanavond !

“Vlaamse Filmpkes”
zaterdag 27 maart 2010



37

Het geluk van mijn secretaresse
Iets meer dan een jaar geleden kwam mijn secretaresse van de polikliniek waar ik 
op maandagmorgen ga werken me opzoeken in mijn bureel. Ze wenste me even te 
spreken over een privé-aangelegenheid. Zij is diegene die mijn verslagen uittypt die 
ik na iedere raadpleging in een dicteerapparaat inspreek. Zij vond dat zij de laatste 
maanden zo dikwijls het woord darmkanker en poliep moest typen. Het viel haar 
op dat het vaak bij leeftijdsgenoten was. Zij was net 48 geworden. Ze wou eigenlijk 
zeker zijn dat er bij haar niks aan de hand was.  In haar familie waren er geen gevallen 
van darmkanker bekend en zij had ook geen enkele klacht. “Ik zou ook iets willen 
laten doen”, zei ze. Ik vertelde haar dat er verschillende mogelijkheden waren. Om 
de twee jaar een onderzoek van de stoelgang laten verrichten, een “virtuele” colo-
scopie laten doen bij de collega’s van de Radiologie, of een dagje naar het ziekenhuis 
komen voor een volledig darmonderzoek of coloscopie.

Ik liet haar de vrije keuze. Zij koos voor het laatste.  Enkele weken later was immers 
toch geen haast bijkwam ze voor onderzoek naar ons dagziekenhuis. De voorberei-
ding was perfect verlopen. Tijdens het onderzoek vond ik tot mijn eigen verrassing 
een grote poliep op 40 cm van de endeldarm. De poliep werd volledig verwijderd. 
Iedereen blij en tevreden. Tot ik na enkele dagen het resultaat ontving van het mi-
croscopisch onderzoek van de poliep. Er bleken kwaadaardige (kanker) cellen in 
de poliep te zitten en de basis van de poliep (waar we die hadden afgesneden, cfr 
filmpje 17 maart) was niet vrij van deze cellen. Ik moest haar dus vertellen dat 
het ten eerste toch kanker was, en ten tweede dat er een bijkomende operatie 
noodzakelijk was om dat stuk van de dikke darm te verwijderen. De operatie vond 
enkele dagen later plaats. Gelukkig waren de lymfeklieren niet aangetast en kon 
alles volledig worden verwijderd. Nu één jaar later, heeft zij haar eerste controle-
onderzoek laten doen en blijkt alles in orde te zijn. Haar echtgenoot heeft inmiddels 
ook een onderzoek laten doen.  Ook bij hem was alles in orde. Poliepnegatief zou je 
kunnen zeggen! Mijn secretaresse zal binnen drie jaren een nieuw onderzoek laten 
verrichten, haar echtgenoot mag minstens zeven, wellicht (volgens de Amerikanen) 
tien jaren op twee oren slapen…

Binnen tien jaren hebben we wellicht wel een nieuwe techniek. Het was daarom 
meer dan waarschijnlijk, zijn eerste en ook zijn laatste coloscopie. De Amerikanen 
noemen dat een “once in a life time coloscopie”….
Beiden gingen met een “I feel good” gevoel naar huis !

Moraal van het verhaal : een poliep of beginnende darmkanker geeft aanvankelijk 
geen klachten en is in het begin alleen op te sporen met een occult-bloed test.       
Hiervoor bestaan gelukkig nieuwere testen… Geef de poliep of kanker dus geen 
kans en doe de “mascara”-test …het is “poep”-simpel!
Just do the iFOB-test ! Je huisarts zal je wel helpen!

zondag 28 maart 2010
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Deze “Stopdarmkanker”-actie is zoals jullie ondertussen wellicht weten het resul-
taat van de samenwerking tussen drie generaties, waarbij vooral de jongste genera-
tie het harde werk levert ! Dat de allerjongsten van deze jonge generatie ook tot 
heel mooie dingen in staat zijn, heb ik gisteren zelf kunnen ervaren.

Wanneer er zondagmorgen om 9.30 bij je aangebeld wordt, heb je meestal geen 
idee wie er voor de deur staat, tenzij je met familie of vrienden iets afgesproken 
hebt. Gisteren bleken het twee jonge scoutsmeisjes te zijn die paaseitjes kwamen 
verkopen. Ik schat ze tussen de 10 en de 12 jaar oud. Onschuldiger kan eigenlijk 
niet. Ik had dan ook geen enkele moeite om de twee zakjes die ze me aanboden te 
kopen. Ze vroegen twee euro voor één zakje. Een briefje van 5 euro deed de rest, 
het wisselgeld was voor de goede zaak. Ik vroeg hen of ze toevallig ook op Face-
book waren en na enige aarzeling gaven ze schuchter toe dat ze dat wel kenden. Ik 
zag dat ze wat twijfelden en eigenlijk hadden ze gelijk. Zij hadden immers aangebeld 
bij een wildvreemde persoon. Ik gaf hen een kaartje van onze actie en vroeg om 
“fan” te worden van onze Stopdarmkanker-site op Facebook.  Als ze mij dan ook 
nog een mailtje stuurden wist ik wanneer ze dat gedaan hadden. Kwestie van hun 
reactiesnelheid op één of andere manier te kunnen meten….

‘s Namiddags had ik afgesproken met Paul Ambach (Boogie Boy) die enthousiast 
op ons voorstel reageerde om een “Together strong against colon cancer” lied te 
schrijven. Heel aangename babbel met hem en zijn echtgenote die voor lekkere 
koffie zorgde. “Muziek is als een beta-blocker voor mij” zei Paul. Mooie uitspraak 
die ik niet snel zal vergeten. Toen ik in de vooravond terug thuis kwam, zag ik in de 
brievenbus twee kleine geruiten blocnote briefjes liggen. Het ene leek iets meer 
opgevouwen te zijn dan het andere.

Ik las het met aandacht en werd stil…heel stil… wat een mooi gebaar !  De meisjes 
hadden me geen mail gestuurd maar nog een echt briefje. Ze waren wellicht in de 
loop van de namiddag terug aan mijn voordeur geweest toen ik niet thuis was.  Ze 
schonken het geld -zij noemden het “de fooi”- terug aan onze actie ! Hun scoutslei-
ders en zijzelf moeten ongetwijfeld een gouden hart hebben en daarvoor willen wij 
hen belonen. Onze eerste “sponsor-inkomsten” (5 euro), die keurig opgevouwen 
waren in het mini-envelopje, schenken wij graag terug aan hun goed doel en wat 
ons betreft mag het zelfs wat meer zijn ! Zij weten misschien niet helemaal juist 
wat darmkanker wil zeggen en kan betekenen, maar hun gebaar verdient een dikke 
proficiat ! Ik hoop dat Fien en Sena ons berichtje via, via te lezen krijgen want zij 
hebben nog iets te goed… Wij hebben geen centen, maar Theo Vaes van ABC heeft 
voor zijn klanten nog wat chocolade eitjes nodig voor Pasen ! Hij bracht de drie 
generaties samen en wil graag de allerjongsten extra danken.

Paaseitjes en darmkanker
maandag 29 maart 2010
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Een kloof of een brug ?
Iedereen wordt er dagelijks mee geconfronteerd : richtlijnen of guidelines. Of het nu 
‘s morgens in het verkeer, overdag op het werk of zelfs ‘s avonds thuis is, we leven 
in een wereld van richtlijnen. En in de geneeskunde is het ook een typisch fenomeen 
geworden. Google maar eens op “guidelines in medicine” en je weet niet welk getal 
je daar ziet staan... Of het nu over hypertensie (hoge bloeddruk), obesitas (overge-
wicht) of osteoporose (botontkalking) gaat, steeds is er wel een groep specialisten 
regionaal, nationaal of internationaal bijeen gekomen om dergelijke guidelines op 
te stellen. Dit moet een garantie zijn voor de kwaliteit van de geneeskunde die 
uitgeoefend wordt. Vaak eindigt zo’n meeting met een “consensus”, een geheel van 
richtlijnen waarover iedereen het eens is. Die moeten dan in de praktijk ook liefst 
toegepast worden. En daar is waar vaak het schoentje nijpt... 

Om de één of andere reden lijkt het toch niet zo simpel om die duidelijke richtlijn 
“iedere man of vrouw boven de 50 jaar moet een kwalitatief goede methode voor 
het vroegtijdig opsporen van darmkanker aangeboden worden” in de praktijk toe te 
passen. De Europese commissie formuleerde dit reeds in 2003. 
Net zoals het in het verkeer, waar er dagelijks slachtoffers vallen, sterven nog steeds 
teveel Vlamingen aan darmkanker omdat ze onvoldoende geïnformeerd zijn. Er 
heerst een grote kloof tussen de vrij duidelijke internationale richtlijnen enerzijds 
en de dagdagelijkse toepassing ervan anderzijds. 

Ook de wetenschappelijke vereniging van huisartsen (Domus Medica) heeft eind 
2008 een mooi rapport gepubliceerd dat specifiek de problematiek van vroegtijdige 
opsporing van darmkanker besprak. In hun inleiding wordt letterlijk geschreven : 
“op dit ogenblik zijn er nog maar weinig huisartsen die systematisch screenen op 
colorectale (=darm) kanker. Hopelijk is hier ondertussen toch wat verandering in 
gekomen. Dit specifieke thema “Hoe de kloof tussen richtlijnen en praktijk ver-
kleinen” werd ook mooi toegelicht door collega Dr Pat Wyffels op het symposium 
dat vorig jaar in Antwerpen door onze dienst georganiseerd werd. Een boeiende 
uiteenzetting waarbij zowel de oorzaken als de mogelijke oplossingen van het pro-
bleem glashelder besproken werden.

Het initiatief dat wij samen met de Lonely Aliens hebben genomen is uiterst en al-
leen gericht het informeren van de bevolking, niet om angstpsychosen te veroorza-
ken. De L.A.’s noemen het een “cyberwar tegen darmkanker”, ik zou het omschrij-
ven als een poging om de kloof tussen richtlijnen en praktijk ietwat te verkleinen. 
Meer hoeft er achter deze actie niet gezocht te worden. Een brug of een tunnel, 
zelfs in Antwerpen kent men het antwoord nog niet, of wordt het dan toch een tun-
nel ?.... En met ons budget (nul euro) kunnen we géén van de twee maken. 

dinsdag 30 maart 2010
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Iemand enig idee hoe het vroegtijdig opsporen van darmkanker binnen 10 of 20 
jaren zal gebeuren ? De geneeskunde gaat nog steeds met rasse schreden vooruit 
en wellicht zal het niet zo lang duren vooraleer er ook hier verandering in komt. 
Men gebruikte tot voor kort het systeem van de “kaartjes” (guaiac-FOB), dat meer 
dan twintig jaren goed zijn werk gedaan heeft. Nu we in het tijdperk van de iPhone 
en de iTunes leven hebben we er ook de iFOB-test bijgekregen, op dit ogenblik de 
“gouden standaard”. De videocapsule (mini-camera die je maar hoeft in te slikken) 
of Pillcam leek enkele jaren geleden nog science-fiction. Nu wordt hij in meerdere 
ziekenhuizen reeds gebruikt om de lange, moeilijk bereikbare dunne darm, binnenin 
te filmen. De eerste testen voor de dikke darm zijn veelbelovend, maar het is niet 
duidelijk wat de praktische haalbaarheid hiervan zal zijn. Dit klein wonder van spits-
technologie (oorspronkelijk afkomstig uit de Israëlische spionageluchtvaart !) heeft 
natuurlijk ook een prijskaartje dat stukken hoger licht dan een simpele iFOB-test of 
“mascara”-test (zie 6 maart) .

Het zal waarschijnlijk géén 20 jaren duren, zoals bij de gFOB-test vooraleer er een 
waardige en nog betere opvolger is. De meeste onderzoekscentra concentreren 
zich nu vooral op het opsporen van afwijkend DNA (genetisch materiaal) in de 
stoelgang. Wist je dat het al mogelijk is om deze test via internet te bestellen. Je 
moet er wel bijna 400 dollar voor over hebben. Dus nog veel te duur.... Maar deze 
testen zullen binnen enkele jaren veel goedkoper en veel nauwkeuriger zijn dan 
de huidige iFOB-test. Niemand kan echter met zekerheid zeggen wanneer deze in 
de praktijk beschikbaar zullen zijn. Nog voor de Olympische Spelen van London 
in 2012 ? Ik denk dat het eerder voor die van Rio de Janeiro in 2016 zullen zijn... 
En het zou me niet verbazen als we dan ook opnieuw een “ouderwetse” simpele 
bloedname kunnen laten verrichten, waarbij men afwijkend DNA kan bepalen. Ook 
daar wordt hard aan gewerkt. Gaan we ons stukje van 24 maart dan toch moeten 
herschrijven? Als dat betaalbaar is zou het natuurlijk wel een elegante oplossing zijn. 
Een eenvoudig prikje zal tegen die tijd wellicht heel wat ziekten kunnen opsporen. 
Als de generatie Lonely Aliens bij de senioren aansluit moet darmkanker een 
zeldzame ziekte geworden zijn. En wie weet zien we dan op één of andere portable 
flat-screen (een opvolger van de iPad) het volgend filmpje met Robin en zijn Kinga 
in de hoofdrol.

Als iedereen éénmaal per jaar even aandacht besteed aan zijn stoelgang dan kan 
deze droom ook realiteit worden ! Let’s try. Spreek met je huisarts over de iFOB-
test. ... Just do it. Een kleine inspanning die grote gevolgen kan hebben....  

Even in de toekomst kijken....
woensdag 31 maart 2010
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1 April... geen vis, maar ons logo !
Altijd een beetje een gevaarlijke dag. Het heeft zijn voor- en tegenstanders. Vandaag 
verjaart mijn zus… ook zij hoort tot de risicogroep… moet ik haar nu de iFOB-test 
cadeau doen? Denk toch aan iets anders.

We hebben ons voorgenomen om ons vandaag niet op glad ijs te begeven, kan ook 
niet want terwijl ik dit schrijf zitten we op 10.000 m hoog in de wolken. Geen jokes, 
geen flauwe grappen, daarvoor is het onderwerp waarover we het nu al 30 dagen 
hebben veel te ernstig. Hoewel, dat goed gevoel na een onderzoek dat “poliepnega-
tief” blijkt te zijn tovert meestal toch een brede glimlach op ieders gelaat…

Ik stel voor dat het misschien een goed moment is om ons logo toe te lichten. (zie 
kaft) Ik schrijf wel degelijk “ons” logo. Robin en ik zaten op zondagnamiddag samen 
in de vergaderzaal bij ABC, de avondzon viel over Antwerpen. Het was de eerste 
zondag dat de zon zich had laten zien,  Antwerpen kon zich van zijn beste zijde 
tonen aan de talrijke toeristen die voor het eerst na een sombere winter buiten 
kwamen. Wij zaten de ganse namiddag te turen naar onze PC-schermen. De eerste 
ontwerpen voor onze website werden bekeken.  Ik nam een blocnote en schetste 
(ik durf het zelfs geen tekening noemen) wat er op dat ogenblik door mijn hoofd 
ging.  Een rond bord, een soort verkeersteken, maar dan zeker niet met een rode 
rand, blauw is de kleur van de hoop, blauw is ook toevallig de kleur die sedert enkele 
jaren het lintje van darmkanker heeft.  Een mooie rand, niet te dik, niet te dun… 
Robin had er 15 seconden voor nodig.  Aan het klavier van zijn Mac voelt hij zich 
op zijn best… Het lintje…met een beetje verbeelding kan je er meerdere letters 
van maken, de A, maar ook de O, en dat kwam ons natuurlijk goed van pas…. De 
boodschap was trouwens duidelijk, STOP,  halt, genoeg darmkankers…we gaan er 
nu echt eens iets aan doen.

In een presentatie die ik aan de directie van ons ziekenhuis gaf in november 2008, 
legde ik ook uit waarom het tijd was voor een actiegroep, er zijn al genoeg werk-
groepen… Die leveren uitstekend werk, ik ben zelf lid van meerdere werkgroepen, 
maar dat is werk waar je jammer genoeg niet onmiddellijk resultaat van ziet. Die 
groepen hebben meer middelen, vereisen meer overleg en moeten uiterst zorgvul-
dig te werk gaan.  Het is nodig, maar het kan anders… en daar is niets verkeerd 
mee.  Een guerilla-groepering kan perfect samen strijden met een nationaal leger. Ze 
kunnen perfect complementair zijn, zeker als de inhoud van de boodschap dezelfde 
is. De marathon en de 100m zijn beide topnummers op de Olympische Spelen, welk 
nummer zou de hoogste kijkdichtheid hebben ?

We hadden ons “bord”, ons lintje en het woord stop. We leken klaar…maar voelden 
dat het nog beter kon. Ik zal eerlijk zijn dat ik niet meer weet van wie het idee 

donderdag 1 april 2010
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kwam, heeft toch geen belang…maar plots draaiden we dat lintje om, we zetten het 
ondersteboven…dubbele reden : we willen geen darmkanker krijgen, in alle andere 
campagnes over heel de wereld staat het naar beneden… En twee : het heeft iets 
met ons karakter te maken… Robin (21 jaar) noemde dat recent een beetje on-
voorzichtig “anti-regering” maar ik wist wat hij bedoelde. Een beetje rebels, maar 
dan in de goede zin.  Als we het ondersteboven zetten vallen we misschien iets beter 
op… ”durf apart te zijn” of iets gelijkaardigs staat er in het boek dat naast mij op het 
nachttafeltje ligt.  Van out-of-the-box denken is nog niemand dood gegaan. Sommi-
gen zijn er wel beroemd door geworden… Dat kan je niet van darmkanker zeggen, 
en over beroemdheden en darmkanker zullen we het in de loop van de volgende 
dagen wel eens hebben.

Terwijl we hardop aan het nadenken waren –kan soms heel leuk zijn- zag je Robin 
het logo verder aanpassen. We waren er bijna. Plots dachten we aan onze drie 
generaties, de senioren, de mid-age en de youngsters. Small, medium en large als je 
wil… De boog werd in drie gesneden en we maakten er drie verschillende tinten 
blauw van.We keken naar elkaar en begonnen spontaan te lachen. Yes, that’s it..high 
five ! Nu werd nog gauw het juiste lettertype gezocht, het juiste grijs en klaar is kees.

Ons logo was geboren, een werk van 15 minuten, een snelle bevalling. Het heeft ons 
een winterse zondagnamiddag gekost. We hadden geen euro om naar een reclame-
bureau te stoppen… We dachten aan Frank Sinatra : “I did it my way”. De geboorte 
van een logo in 15 minuten, u heeft het bijna live meegemaakt. Het gebeurde echter 
op zondag 7 maart. En ik weet het zeker want vlak nadien trok ik een foto van de 
ondergaande zon in Antwerpen….en die foto’s laten tegenwoordig al hun gegevens 
achter. In ons boek, want dat komt er zeker, zal die zeker een mooi plaatsje krijgen. 
Ik heb die foto nu jammer genoeg niet bij de hand….Ik zit ergens tussen Brussel en 
Rome hoog en droog in een kleine sigaar met 140 man. Op weg naar de klokken 
van Rome. “Life vest under your seat”. Ik hoop dat we dat niet nodig hebben..dat 
zou pas wereldnieuws zijn...
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Deze week las ik in één van de kranten waar de Lonely Aliens in verschenen dat een 
Poolse studie had aangetoond dat één appel per dag de kans op darmkanker zou 
verminderen. Dit zou te maken hebben met het gunstig effect van de flavenoïden 
die in de schil aanwezig zijn. “An apple a day, keeps the doctor away” zou dat dan 
ook waar zijn voor darmkanker ? Was het maar waar... Als je de studie iets meer 
in detail bekijkt werden de voedingsgewoonten van 592 patienten met darmkanker 
vergeleken met 765 gezonde personen. Lijkt een grote groep, maar m.i. veel te klein 
om het verschil in darmkankers toe te schrijven aan één of andere factor. Maar het 
stond wel in de gazet.

Eén van de meest gestelde vragen wanneer ik mijn voordrachten over vroegtijdig 
opsporen van darmkanker geef is ongetwijfeld de vraag over de rol van de voed-
ing. Ik kan daar eigenlijk toch vrij kort en duidelijk een antwoord op geven. “Op dit 
ogenblik is er nog steeds geen enkele studie die klaar en duidelijk heeft aangetoond 
dat het eten van een bepaalde stof of het continu weglaten van een andere het 
risico op darmkanker significant doet afnemen”. Er is jarenlang discussie geweest 
over de rol van “rood vlees” of de rol van “vezels” bij het ontstaan van darmkanker. 
Maar je hebt geen enkele garantie dat je geen darmkanker zal krijgen als je één of 
ander welbepaald dieet volgt. Een darmkanker-sparend dieet bestaat jammer genoeg 
niet....ondanks de duizenden artikels die hierover verschenen zijn.

Een gezonde levensstijl en een evenwichtige voeding met voldoende groenten en 
fruit zijn natuurlijk de basis en de hoeksteen van een gezond lichaam. In datzelfde 
lichaam kan zich zonder dat je het beseft toch een kleine poliep in de dikke darm 
ontwikkelen die enkele jaren later vervelende gevolgen kan hebben.

Ook over het dagelijks “Aspirientje” is al jaren veel te doen. Er wordt van gezegd 
dat het ook goed zou zijn tegen darmkanker.  De resultaten zijn op dit ogenblik 
tegenstrijdig. Misschien zullen we binnen enkele jaren meer duidelijkheid hebben en 
zal al of niet blijken of dit inderdaad wel of niet voordelig kan zijn. De rol van de zgn. 
NSAID’s (ontstekingsremmers) zou wel eens erg interessant kunnen zijn.

Onlangs werd er ook een beschermend effect toegeschreven aan de inname van 
cholesterolverlagende middelen, maar ook dat is jammer genoeg niet bevestigd in 
grotere studies.

Het al of niet krijgen van darmkanker kan of mag je niet op het “eten” steken, we 
hebben daar op de dag van vandaag onvoldoende harde bewijzen voor. Vorige week 

Een appel, een aspirientje 
of 4 glazen wijn ?

vrijdag 2 april 2010
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hoorde ik in een bekend Nederlands praatprogramma iemand verkondigen dat het 
drinken van 4 glazen wijn per dag beschermend zou zijn voor darmkanker.... Geloof 
je dat nu echt ? Als dat echt waar was zou ik geen campagne voor vroegtijdige 
opsporing van darmkanker steunen, maar wellicht ergens in een zonnig land een 
wijngaard beginnen. En mijn naamgenoot die in het Zuiden van Limburg uitstekende 
wijnen maakt heeft het zeker niet om die reden gedaan. Dat is iets waar ik 100 % 
zeker van ben!

Je hebt wellicht al begrepen dat er nog steeds geen “magic bullet” of wonderrecept 
tegen darmkanker bestaat. Een eenvoudig onderzoek van de stoelgang om de twee 
jaren is misschien op het eerste gezicht niet zo aantrekkelijk maar heeft in meerdere 
studies de afgelopen jaren bij herhaling wel aangetoond dat het effectief is.

Laat dit de boodschap van deze 30-daagse cyberwar tegen darmkanker blijven !
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We hebben het de vorige weken bij herhaling al over deze speciale test gehad. 
Aangezien deze centraal staat tijdens deze campagnemaand en als het ware één van 
de belangrijkste wapens is in onze strijd tegen darmkanker, is wat meer informatie 
misschien wel nuttig. 

De naam iFOB-test staat voor immunochemische faeces occult bloed-test. Dit wil 
zeggen dat deze test het mogelijk maakt om zeer kleine hoeveelheden bloed die 
in de stoelgang aanwezig zijn en die onzichtbaar zijn voor het blote oog toch op te 
sporen. Dit gebeurt via een speciale immunochemische reactie waarbij gebruik ge-
maakt wordt van antistoffen tegen menselijk hemoglobine. Dat is één van de belang-
rijkste bouwstenen of onderdelen van de rode bloedcel.  Wanneer er ergens in het 
maagdarmstelsel een bloeding is, ook wanneer die erg beperkt is, kan deze test die 
twee keer zo gevoelig is dan de vroegere guaiac FOB-test (de test met de kaartjes) 
dit opsporen. In de grote meerderheid van de gevallen is het bloed trouwens afkom-
stig van onschuldige of goedaardige dingen, een kleine zweer, een wondje na fel te 
hebben moeten overgeven of een wondje na inname van ontstekingsremmers. Het 
kan natuurlijk ook van een poliep komen. In grote onderzoeken in het buitenland 
is gebleken dat ongeveer 5 à 6 % van de geteste personen positief blijkt te zijn. Een 
“positieve” test (waarbij er bloed gevonden wordt) hoeft echter nog geen reden tot 
ongerustheid te zijn, want in een minderheid van de gevallen zal er uiteindelijk een 
poliep of een beginnende kanker gevonden worden. Het moet wel verder worden 
nagekeken, best door een volledig onderzoek van de dikke darm (coloscopie).

De iFOB-test heeft nog extra voordelen. De test is vrij simpel in gebruik en wordt 
soms ook de mascara-test genoemd. De vrouwelijke lezers onder ons zullen wel het 
best begrijpen waarom. In tegenstelling tot de vroegere test met de kaartjes, waarbij 
er drie staaltjes stoelgang dienden te worden onderzocht, volstaat bij de iFOB-test 
één staal. We hebben het al eens gezegd, het is eigenlijk “poepsimpel”.... 
Deze test wordt reeds verschillende jaren in het buitenland gebruikt en werd in 
eerste instantie ontwikkeld in Japan. In Italië werden ook reeds meerdere bevol-
kingsonderzoeken met deze test verricht. In het proefonderzoek van de Vlaamse 
overheid (zie 7 maart), uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen, wordt gebruik 
gemaakt van de meest gevoelige en nauwkeurige test die er op dit ogenblik ter 
beschikking is.
De analyse van deze testen gebeurt door een toestel dat speciaal vanuit Japan naar 
Vlaanderen werd gebracht in een labo te Herentals. De kwaliteit is verzekerd.
Deze test kan heel precies de hoeveelheid hemoglobine meten die in het stoel-
gangsstaal eventueel terug te vinden is. Dit noemt men een kwantitatieve test. De 

Do the iFOB-test !
zaterdag 3 april 2010



47

laatste jaren zijn er ook meerdere zogenaamde kwalitatieve testen op de markt 
gekomen, die misschien iets minder nauwkeurig zijn, maar toch ook voldoen aan be-
paalde kwaliteitscriteria. Deze kunnen volgens het principe van een zwangerschaps-
test gemakkelijk door de huisarts of de specialist zelf worden uitgevoerd. Het geeft 
je een “ja” of een “neen” antwoord. 

Via het internet zijn er reeds verschillende van die iFOB-testen te verkrijgen. Meer-
dere labo’s in Vlaanderen zijn nu ook overgeschakeld op deze test voor het opspo-
ren van occult bloed. De prijzen schommelen tussen de 5 à 15 euro. Een Italiaans 
labo heeft een kwantitatieve test op de markt gebracht waarvoor geen speciaal 
toestel nodig is en dat op klassieke labotoestellen kan “gedraaid” worden zoals dat 
in het vakjargon heet. Er is dus nu op korte tijd keuze te over. Of deze testen ooit bij 
de apotheker, het grootwarenhuis of in de stationshal te koop zullen zijn hangt niet 
af van de Lonely Aliens. Daar zullen de grote mensen wel over beslissen.
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Pasen, helden en darmkanker
In Rome stond men op het middaguur onder de paraplu’s te luisteren naar de 
boodschap van de Paus. In Vlaanderen moest Tom Boonen enkele uren later zijn 
meerdere erkennen in Fabio Cancellara op de Muur van Geraardsbergen. Toen we 
aan dit project begonnen, “44 dagen na elkaar bloggen om één van de vijf sterren te 
behalen” wisten we dat we door het Paasweekend heen moesten. En wat moet je 
op Paasdag vertellen over darmkanker ? Ik denk dat het misschien nuttig is om het 
lijstje van volgende helden, tegenwoordig noemt men dat VIPs, te overlopen. Blijf er 
niet te lang stil bij staan....

Corazon Aquino ex-President van de Philippijnen werd 76 jaar

Jos Brink  Nederlands acteur, cabaretier en musicalartiest werd 65 jaar

Claude De Bussy  Frans componist werd 55 jaar

Farah Fawcett Amerikaanse actrice, bekend van de TV-serie Charlie’s Angels werd 62 jaar

Raymond Goethals  Belgisch meest legendarische voetbaltrainer werd 83 jaar

Audrey Hepburn  Amerikaanse actrice (in Elsene geboren !) werd 63 jaar

Booby Moore kapitein van het Engels nationaal voetbalelftal (Wembley ‘66) werd 51 jaar

Charles Schulz  Amerikaanse striptekenaar (Peanuts) werd 77 jaar

Tendy Pendergrass  Amerikaans R&B en soulzanger werd 59 jaar

Tuur Van Wallendael  BRT-jounalist en ombudsman van de Stad Antwerpen werd 71 jaar

Zij verloren allemaal dezelfde strijd...de strijd tegen darmkanker.

Ook voor hen hebben wij deze maand onze actie opgezet !
Volgens een Nederlandse studie heeft iemand die van darmkanker sterft eigenlijk 
nog 13 jaar leven te goed...men noemt dat de “lost years of life”... Dat had nog heel-
wat extra muziek, film, tekeningen en sportmomenten kunnen opleveren.

zondag 4 april 2010
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Het is een gewoonte geworden om af en toe ons vingertje te gebruiken. Figuurlijk, 
maar jammer genoeg ook letterlijk. Het gebaar met de middenvinger omhoog is 
meer en meer te zien op straat en op TV. En dan jammer genoeg niet om het 
goede voorbeeld te geven.  Vaak wordt er nog een Engelstalig vierletterwoord aan 
toegevoegd. Op voetbalvelden kost het al snel (terecht) een gele kaart, als het ten-
minste opgemerkt wordt door de scheidsrechter. Op de speelplaats moet de leraar 
vaak tussenkomen om jongeren die dit gebaar gebruiken uit elkaar te halen.

U heeft zich wellicht al afgevraagd wat dit nu weer met darmkanker te maken heeft? 
Wel, het kan levensreddend zijn, tenminste als het “instrument” (we hebben het dus 
wel degelijk over de wijsvinger) op de juiste manier gebruikt wordt. Door de huis-
arts wanneer hij het zogenaamde “rectaal touché” doet (onderzoek met de vinger 
van het laastste stukje van de endeldarm). Net zoals de prostaat onderzocht wordt 
kan op hetzelfde moment gevoeld worden of er “iets” in de endeldarm zit wat er 
niet hoort te zitten. Een wat grotere poliep of gezwel kan hierdoor worden gevoeld 
wanneer het maar 7 à 8 cm van de aars verwijderd is.

Met voldoende glijmiddel en voorzichtig uitgevoerd hoeft dit helemaal niet pijnlijk 
te zijn. Ok, er zijn leukere dingen in het leven maar boven de 50 jaar moeten we 
toch maar wat kranig zijn.  Als kind naar de tandarts gaan vond ik vroeger veel erger.

Een Duits onderzoek heeft enkele jaren geleden duidelijk aangetoond dat artsen 
(zowel huisartsen als specialisten) soms mede verantwoordelijk zijn voor het laat-ti-
jdig vaststellen van (endel)darmkanker. Wat bleek immers ? Slechts een kwart van de 
patiënten die endeldarmkanker hadden (dus van het allerlaatste stukje van de dikke 
darm) bleek door de huisarts of de specialist voordien onderzocht te zijn geweest 
met de vinger. Een CT-scan of coloscopie is vaak gemakkelijker aangevraagd dan het 
uitvoeren van een “digitaal”  -what’s in a name- onderzoek. Er bestaat geen speciale 
code voor het “rectaal touché” zoals dat in medische termen heet. Het kost niets, 
het hoeft dus ook niet te worden terugbetaald. Maar het wordt wel vaak vergeten, 
ook door on. Het kan later echter wel heel wat ellende voorkomen.

De assistenten-in-opleiding die in onze dienst hebben gewerkt weten dat één van 
onze leuzes is : “What you don’t look for, you never will find”. Ofwel, “wat je niet 
zoekt, ga je ook nooit vinden”. Dat geldt evenzeer voor het rectaal touché. Eigenlijk 
zijn we in ons dagelijks leven als arts een beetje detective en onderzoeksrechter 
tegelijkertijd. Eén van mijn grote leermeesters, Prof. Alexander Hubens, gewezen 
diensthoofd van het Stuivenbergziekenhuis en Professor chirurgie aan de destijds 
genoemde UIA –Universitaire Instelling Antwerpen- (nu UA) leerde ons : “Er zijn 
slechts twee redenen om geen rectaal touché uit te voeren, ten eerste :   

Het vingertje (omhoog) ?!
maandag 5 april 2010
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de patiënt heeft geen aars meer, ten tweede, de arts heeft geen vingers meer...”.

Een vrij karikaturale uitspraak, maar de boodschap hebben we nog steeds begrepen, 
zelfs 30 jaar later.  We leven in een high-tech tijdperk, het kan allemaal niet snel 
genoeg gaan. Ook de geneeskunde dreigt in de virtuele wereld in de file terecht te 
komen. Communicatie is noodzakelijk, computers en internet zijn onvervangbaar 
geworden. Echt waar ? Het kost allemaal stukken van mensen, maar laten we de “ba-
sics” niet uit het oog verliezen. Misschien toch maar eens bespreken bij je volgend 
bezoek aan de huisarts….

P.S. In onze videotheek op onze website is er een leuk filmpje over dit onderwerp, typisch 
Britse humor (het filmpje zal er vanmiddag ter beschikking zijn), en de beeldjes volgen 
ook...

51
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Gisteren hadden we het over de “basics”, vandaag gaan we dit nog eens op een 
andere manier toepassen.  Als we de afgelopen dagen en weken over darmkanker 
spreken, bedoelen we eigenlijk steeds de dikke darm. Een kleine les anatomie mag 
hier ook niet ontbreken. Via de mond en de slokdarm komt het eten in de maag 
terecht. Daar gebeuren de eerste stappen van het ingewikkelde verteringsproces. 
Via de uitgang van de maag (de pyloor) komt men in de dunne darm terecht.  

Hoewel hij “dunne” darm heet is dit het langste orgaan van het menselijke lichaam, 
waar zich het meest ingewikkelde proces van de vertering afspeelt. De sappen van de 
galblaas en de alvleesklier (pancreas) zorgen ervoor dat het eten nog verder fijnge-
malen wordt.  De nuttige en noodzakelijke bestanddelen (eiwitten, suikers, vetten 
en vitamines) worden er op verschillende plaatsen van de dunne darm opgenomen. 
Dit lijkt wel een lange chipolata-worst die in het midden van de buik ligt. Na een 
tocht van 4 à 6 meter (!) komt er een soort brei terecht in het laatste stuk van de 
dunne darm. Nog even door een klepje (de klep van Bauhin) en het afval of het niet 
verteerde voedsel komt in de dikke darm terecht. In het begin van de dikke darm 
ligt de appendix (blinde darm). Velen onder jullie weten wat het betekent als die 
ontstoken geraakt. De dikke darm (colon) slorpt het water van die brei terug op en 
zal uiteindelijk het “eindproduct” of de stoelgang afleveren. In de endeldarm (rec-
tum) kan die soms enige tijd worden opgestapeld alvorens het lichaam te verlaten. 

De ”dikke” darm ligt als een soort kader in de buik, een beetje in de vorm van 
een vraagteken. De dikke darm is ongeveer 1 à 1,2 meter lang en passeert ook 
in de bovenbuik, hetgeen weinigen bekend is. Hoe zat dat met die lessen biologie 
van zoveel jaren geleden ? Vaak hoor ik mensen klagen van “maagpijn” maar als je 
goed luistert en nog wat andere vragen stelt blijkt het eerder een probleem van 
de dikke darm te zijn. Omdat kanker van de dunne darm gelukkig uiterst zeldzaam 
is en kanker van de dikke darm jammer genoeg veel frequenter is, worden de ter-
men darmkanker en dikke darmkanker door elkaar gebruikt. Ik geef toe dat dit 
soms verwarrend kan zijn. Een typisch Vlaams probleem want in andere talen is het 
onderscheid veel duidelijker.

Ik hoop dat we het vraagteken een beetje opgelost hebben.

“Den dikke en den dunne”
dinsdag 6 april 2010
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Een tussenstand...
De cyberwar-actie van de Lonely Aliens is in de tweede en beslissende helft aan-
beland. De stand bij de rust lijkt zeker een goede uitgangspositie. Het lijkt dat ze op 
schema zitten.

Gisteren werd de tweede ster binnengehaald nadat de kaap van de 1800 fans op 
Facebook bereikt werd. Ondertussen hebben ze zelfs de 2100 overschreden. Het 
bewijst andermaal de kracht van de media want dinsdag 6 april was een gedenk-
waardige dag voor onze jongsten. Gelukkig dat het tijdens het paasverlof viel.

En “geen twee zonder drie” moeten ze gedacht hebben, want ze lieten weten dat 
er reeds meer dan 5 BV’s “ingetaped” werden voor hun videoclip. Aan hun en-
thousiasme te horen hebben ze een ruime winstmarge en ik heb de indruk dat ze 
iets speciaals van plan zijn. Dat wordt geen clipke, maar een serieuze videospot.  Als 
dat maar allemaal goed afloopt.

Hun blogger zit in het goede ritme en heeft het paasweekend zonder al te grote 
obstakels overleefd. We kunnen stilaan beginnen af te tellen, maar de Lonely Aliens 
zouden hun naam geen eer aan doen als ze ook op dit vlak geen extra troef achter 
de hand houden. Wordt mij gevraagd om onbepaalde tijd door te gaan, nu we de 
kaap van 5000 lezers overschreden hebben? Er moet op een bepaald punt toch wel 
een einde aan hun actie worden gezet.

Gisteren kregen ze onverwacht een erg mooi sponsoraanbod. Maar daar werd niet 
op ingegaan. Ze willen hun truitje en hun site wit houden… Geen reclame, dat is 
op andere sites al voldoende aanwezig.  Ze willen dat het toch een “zero-budget, 
no-sponsor” actie blijft. En over truitjes gesproken, ik heb hen daarstraks bezig ge-
hoord.  Wat zijn die nog allemaal van plan?

Sedert vanavond hebben ze ook hun eerste pasjes in het buitenland gezet. Ze 
werden opgemerkt door onze Noorderburen en kregen een mooi compliment. 
Altijd leuk als de eerste tekenen van vermoeidheid zichtbaar worden…

Boogie Boy is binnenkort terug in het land en heeft hard gewerkt aan het campagne-
lied. Benieuwd welk koor hij samengesteld heeft. De slotzang zal ongetwijfeld swing-
end zijn.

Het derde weekend van april, als de actie officieel wordt afgesloten zal niet onopge-
merkt voorbij gaan. Vooraleer ze terug in de ruimte verdwijnen zullen de Lonely 
Aliens toch nog even hun visitekaartje willen afgeven. Je weet maar nooit …

woensdag 7 april 2010
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Blijft natuurlijk dat verhaal van die “in-
ternationale VIPs”. Hoe gaan ze dat klaar 
spelen…En wat is de definitie van een “in-
ternationale VIP” ? Hun meter (Zoë Van 
Gastel) en hun peter (Davy Brocatus) zul-
len wellicht heel streng zijn voor de stu-
denten. Vijf fonkelende sterren voor een 
cyberwar-campagne zullen niet zomaar 
worden toegekend. Die moeten ze echt 
verdienen !

Ik hoop ze niet teleur te stellen….want 
ik mag niet stoppen om de laatste ster 
binnen te halen. Die wordt op de laat-
ste dag, na mijn 44ste blog uitgedeeld.
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Ondernemen houdt altijd risico’s in… ’s Morgens naar het werk rijden, een vliegtuig 
instappen, een voetbalmatch bijwonen…er kan altijd iets onverwachts gebeuren. 
Je hebt de gekende risico’s maar jammer genoeg ook de niet te berekenen risico’s. 
Als je begint aan een 30-daagse cyberwaractie tegen darmkanker is dit niet anders. 
Gaan we onze vijf sterren behalen, gaan we het samen wel volhouden, gaan we ons 
niet zwaar vergist hebben in onze aanpak. Allemaal dingen die de toekomst ons wel 
zullen leren, sommige dingen weten we volgende week al.

Een onderwerp als vroegtijdig opsporen van darmkanker houdt natuurlijk ook een 
hele reeks risico’s in. Je weet dat er voor- en tegenstanders zijn, believers en non-
believers, mensen die er niets over weten en mensen die er heel veel over weten. 
Op het Internet kom je ze allemaal tegen. Je ziet ze alleen niet.

Het uitvoeren van een simpele test om onzichtbaar bloed in de stoelgang op te 
sporen, houdt ook bepaalde risico’s in. Gebruik ik wel de juiste test ? Is het wel op 
het labo aangekomen, hebben ze mijn staal niet verwisseld ? Heb ik het niet te lang 
in de badkamer laten liggen ? Als men zo goed mogelijk informatie verstrekt kan 
men die risico’s tot een minimum herleiden. Van informatie te geven is nog niemand 
dood gegaan, van geen informatie te krijgen daarentegen….

Een darmonderzoek laten uitvoeren is op zich ook al een onderneming…het houdt 
ook risico’s in.  Als arts moeten wij er alles aan doen om die risico’s tot het uiterste 
minimum te herleiden. Juiste voorbereiding, goede timing van het onderzoek, opti-
male omstandigheden voor, tijdens en na het onderzoek. Een check-list zoals bij het 
starten van een vliegtuig is geen overbodige luxe. Steeds dezelfde procedure, steeds 
dezelfde concentratie, of het nu het eerste onderzoek of het laatste onderzoek van 
de dag is.

Niet altijd even gemakkelijk, maar je moet de lat zo hoog mogelijk proberen te leg-
gen. Je werkt in een team, en ieder moet zijn steentje er toe bijdragen.

Als het dan toch fout gaat, en dat gebeurt op 1000 onderzoeken gelukkig minder 
dan één keer, moet je ook bereid zijn om onmiddellijk in te grijpen met alle midde-
len die je ter beschikking hebt. Ook dan is informatie en communicatie van primor-
diaal belang. Geen doekjes rond doen, geen leugentjes om bestwil, gewoon eerlijk 
vertellen wat er gebeurd is. Het vermijdt achteraf heel wat vervelende situaties. Als 
je de valkuilen en de gevaarlijke bochten van een darmonderzoek kent, ga je wellicht 
minder ongelukken hebben.    

De risico’s van het vak
donderdag 8 april 2010
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Net als op de autostrade is overdreven snelheid in dat donkere orgaan je grootste 
vijand. Iedereen kent de richtlijnen, we proberen er ons dan ook zo goed mogelijk 
aan te houden. Er zijn altijd extreme omstandigheden, ook in de darm, maar dan 
moeten we extra op onze hoede zijn. In het verkeer doen we dat toch ook, waarom 
dan ook niet in die 100 à 120 cm lange dikke darm.
Het wegnemen van een poliep (filmpje 17 maart) is ook niet 100 % zonder risico’s. 
Maar dat is een berekend risico dat je zo laag mogelijk probeert te houden. En de 
specialist kent hiervoor gelukkig de nodige trucjes…

Het ziekenhuis is geen openbare weg, maar de regels zijn er daarom niet minder 
streng om. Het gaat uiteindelijk om mensen, zoals jij en ik..
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Het is één van de opmerkingen die je soms hoort wanneer er over de Stopdarm-
kanker-actie gesproken wordt. Er wordt dan aan toegevoegd : “Zijn er nog geen 
acties genoeg…het is elke week iets anders”.

Misschien toch nog even enkele feiten op een rijtje zetten die we reeds bespraken in 
het begin van onze campagne, maar gezien het belang ervan zeker nog eens mogen 
worden herhaald. Het verhaal van darmkanker is een ernstig verhaal.

Internationaal is de maand maart de “Awareness month” – de “bewustmakings” 
maand van dikke darmkanker. De Britten daarentegen houden acties tijdens de 
maand april. Omwille van tijdsgebrek – ik leerde de jonge studenten van Lonely 
Alien Production pas kennen op 22 februari- hebben wij de periode van 15 maart 
tot 15 april gekozen.

In Vlaanderen wordt er bij 4250 personen per jaar de diagnose van darmkanker 
gesteld. Jaarlijks sterven er 1800 Vlamingen aan darmkanker. De aandoening treft 
zowel mannen als vrouwen. Op de leeftijd van 50 jaar heb je één kans op 20 om 
hiermee geconfronteerd te worden.

Darmkanker is –belangrijk om dit te nog eens te onderstrepen- een erg traag evolu-
erende ziekte. Een kleine poliep doet er ongeveer 7 à 10 jaren over om uit te 
groeien tot een kwaadaardig gezwel of kanker.  Als je een gemiddelde van 8,5 jaren 
neemt zal je niet ver van de waarheid zitten. Dus behoorlijk wat tijd om in te grijpen 
in de evolutie van dit proces. Het is anno 2010 nog niet mogelijk om te bepalen of 
een kleine poliep al dan niet zal uitgroeien tot een kanker.

Er bestaan vrij eenvoudige testen, die gelukkig niet duur zijn, die het mogelijk maken 
om bloed dat met het blote oog niet zichtbaar is in de stoelgang toch op te sporen. 
De test noemt men dan ook afgekort F.O.B.  (faeces occult bloed). De nieuwste 
testen zijn gebaseerd op een immunochemische reactie, vandaar iFOB. Méér en 
méér labo’s kunnen deze test nu ook uitvoeren. Als men die éénmaal om de twee 
jaren laat uitvoeren, kan je in een groot aantal gevallen de meeste poliepen opspo-
ren. Die kunnen dan door een aanvullend onderzoek (coloscopie) worden verwij-
derd. Meerdere studies over de hele wereld hebben aangetoond dat hierdoor het 
aantal overlijdens met minstens 30 % kan worden verminderd.

In sommige landen is de test al gewoon via het internet te verkrijgen. Maar of je dan 
kwaliteit in huis haalt is niet altijd gegarandeerd. Als leek of buitenstaander is het 
niet altijd even eenvoudig te bepalen welke van deze testen kwalitatief goed is. Het 

“Waar komen ze nu weer mee af?”
vrijdag 9 april 2010
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lijkt me op dit ogenblik verstandig om dit met je huisarts te overleggen. Welke test, 
en bij welk labo.

Laten we even kijken naar de resultaten van een onderzoek dat bij onze Noorder-
buren werd verricht. Per 1000 burgers ouder dan 50 jaar die deelnamen aan het 
onderzoek bleken er 55 een positieve iFOB test (kleine spoortjes onzichtbaar bloed 
in de ontlasting) te hebben (5,5 %)  Hiervan bleken er 21 na bijkomend onderzoek 
(coloscopie) een poliep of darmkanker te hebben (2,1%).  Als men enkel naar de 
kankers keek bleken het er maar 2 te zijn. Uiteindelijk slechts een heel klein ge-
deelte van de groep van 1000 mensen (0,2%).

Moraal van het verhaal : de grote meerderheid van mensen die dit onderzoek zullen 
laten uitvoeren zullen negatief zijn, men zal geen spoortjes terugvinden van bloed in 
de ontlasting. Dat is zeker goed nieuws. En van diegene die toch “positief” zijn, zal 
er gelukkig maar een klein gedeelte echt kanker hebben. Ook dat is goed nieuws.

En die kleine groep mensen bij wie de poliep of het gezwel in een beginstadium 
wordt weggenomen doen ook een goede zaak… zij kunnen wellicht langer poliep-
vrij door het leven gaan ! “Poliepnegatief”  zal dus positief, nog eens goed nieuws 
zijn !

Je huisarts zal je met raad en daad bijstaan. Maar ik zou zeggen, niet allemaal  samen, 
want er zijn natuurlijk nog andere ziekten die belangrijk zijn. Doe het daarom bij-
voorbeeld in de maand dat je jarig bent, dan wordt alles een beetje gespreid.
Voorkomen is beter dan genezen…zeker als het over darmkanker gaat !
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Ik heb geen enkel idee hoeveel mensen in Vlaanderen Katie Couric kennen. Katie 
wie …hoor ik al zeggen. Ik denk nochtans dat het de moeite loont om deze Ameri-
kaanse journaliste hier eer te betuigen.

Zij werd geboren in 1957 (dat jaar komt mij bekend voor…) en startte haar car-
rière bij lokale TV-stations.  Op 32-jarige leeftijd kwam zij in dienst bij NBC, één van 
de grote Amerikaanse zenders, waar zij meerdere eigen programma’s had. Tijdens 
haar carrière interviewde zij alle Amerikaanse presidenten.

Haar echtgenoot Jay Monahan stierf in 1998 op 42-jarige leeftijd aan darmkanker. 
Sedertdien heeft zij zich zeer actief ingezet voor het bewust maken van de pro-
blematiek rond darmkanker. Zij is mede-oprichtster van de grote Amerikaanse 
“Stand Up to Cancer” jaarlijkse campagne, waarbij de drie grootste zenders ABC, 
CBS en NBC samenwerken. Het filmpje (cfr. 5 maart) van de Simpsons dateert trou-
wens van een gala-avond van de “Stand up to Cancer”-actie in 2008.

Zij liet in 2000 bij haar zelf een coloscopie uitvoeren die rechtstreeks werd uit-
gezonden op TV. In 2005 toonde zij haar eigen mammografie aan miljoenen kijkers.

Haar zus Emily, een Democratische senator uit Virginia, stierf in 2001 op de leeftijd 
van 51 jaar aan kanker van de alvleesklier (pancreas).

Sedert 2006 is zij de eerste vrouwelijke solo-ankervrouw bij CBS. Zij presenteert 
dagelijks het avondnieuws en werkt ook regelmatig mee aan het bekende pro-
gramma “60 Minutes”. Zij heeft haar eigen internetprogramma @katiecouric op 
CBSNews.com.

Toen zij in 2000 haar coloscopie liet uitvoeren toonden verschillende onafhankelijke 
onderzoeksbureaus aan dat het aantal coloscopies beduidend was toegenomen.

Andermaal een bewijs dat de inspanningen van bekende personen voor een goed 
doel vaak verstrekkende gevolgen kunnen hebben. In onze videoclip die we binnen-
kort klaar hebben zullen we laten zien dat “Bekend  Vlaanderen” zich ook bewust 
is van het probleem van darmkanker. Alvast dank aan al die mensen die spontaan 
meewerkten !

Katie Couric is nog steeds erg actief in de campagnes rond darmkanker.
Haar man heeft zij verloren, maar zij heeft door haar inzet zeker méér dan één 
darmkanker gestopt.

Een vrouw om “U” tegen te zeggen !

Ons grote voorbeeld...
zaterdag 10 april 2010
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Tijdens het weekend wordt er in het voetbal vaak gekeken naar wat er op de 
buitenlandse velden gebeurd. De Bundesliga, de Primera Division, de Serie A en last 
but not least de Premier League zijn de grote blikvangers.

Laten we eens kijken wat er in de maand maart zoal te beleven viel in andere landen 
wat de darmkankercampagnes betreft.

Voetbal, darmkanker en Engeland… Je komt automatisch al snel terecht bij de 
bekende Bobby Moore stichting. De ouderen onder ons –de risicogroep– herin-
neren zich ongetwijfeld de legendarische finale van het WK-voetbal in 1966. Thuis-
land Engeland versloeg in een dramatische finale Duitsland in de verlengingen. Hun 
kapitein Bobby Moore werd rondgedragen met de cup. Jammer genoeg stierf hij op 
51-jarige leeftijd aan darmkanker. Sedertdien blijft hij een “hero” en wordt zijn strijd 
verder gezet in “The Bobby Moore Fund”.

Bij onze Noorderburen is er dit jaar een erg mooi en origineel initiatief waarbij de 
“Stichting Pixels tegen darmkanker” geld inzamelt voor verder onderzoek. Je mag 
en kan hen altijd steunen. Er is nog heel wat pixelruimte vrij. Marthen Bakker richtte 
deze Stichting op nadat hij in zijn directe omgeving geconfronteerd werd met een 
zware behandeling voor darmkanker.

De Canadezen zijn altijd enthousiaste strijders, of het nu op de ijshockeypiste is (on-
langs nog gouden medaille op de O.S. in eigen land) of de tegenstander darmkanker 
is. De actie van de Canadese Colon Cancer Association is erg geslaagd. Je kan er 
na een kort vragenlijstje bijna je eigen achterwerk laten kopiëren of inscannen. Het 
resultaat is een originele E-card die je naar al je vrienden en kennissen kan sturen. 
Die blijft zeker wel even in de mailbox hangen..

In Duitsland wordt het klassement aangevoerd door de Felix Burda stichting die 
werd opgericht in 2001. Prof. Dr. Hubert Burda en echtgenote Dr. Christa Maar 
verloren hun zoon aan darmkanker en houden jaarlijks een mooie awareness-cam-
pagne tegen darmkanker. Ieder jaar wordt door hun stichting een Award uitgereikt 
voor de beste campagne in een Duitstalig gebied. Het Faszination-colon model dat 
begin februari nog te bewonderen was in Antwerpen is ook van hen afkomstig..

In Italië leek de competitie dit jaar stil te liggen. De “Let’s screen”-ploeg uit Bologna 
had een mooie prestatie geleverd in 2008. Hun clipje lieten we reeds zien op 10 
maart. Blijft leuk.

Het Buitenlands overzicht
zondag 11 april 2010
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Op Europees vlak hebben we het al eens over Europacolon gehad.  In samenwerking 
met een Europese farmareus wordt ook op dit niveau de strijd tegen darmkanker 
aangegaan. De Belgische afdeling bestaat sedert 2008 en de affiches waren zichtbaar 
in vele wachtkamers.

Last but not least, the Yankees. In Amerika, eigenlijk een verzameling van 50 landen, 
is één van de meest actieve verenigingen de “Colon Cancer Club”. Uitgebreide site, 
waar je ongeveer alles vindt… “Everything you always wanted to know about colon 
cancer, but were afraid to ask” mag je wel zeggen… Ieder jaar een mooie en origi-
nele kalender waarbij patiënten letterlijk en figuurlijk model staan.

Benieuwd wat er volgend jaar in maart op internationaal vlak te beleven valt.
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Het is een tafereel dat zich bijna iedere week afspeelt op ons secretariaat. Iemand 
belt voor een dringende afspraak omdat hij denkt darmkanker te hebben. Dat is in-
derdaad wel een reden om behoorlijk ongerust te zijn moest dat het geval zijn. Wat 
is de reden dat die persoon zo ongerust is en liefst nog vandaag door iemand van 
onze dienst wenst onderzocht te worden. Hij of zij heeft plots een kleine pijnlijke 
zwelling aan de aars vastgesteld “er is een stukje vlees dat naar buiten komt” en 
hebben wat bloed op het toiletpapier of in de WC-pot gezien. Helderrood bloed, 
inderdaad beangstigend als je dat voor de eerste maal meemaakt.

De link is snel gemaakt, bolletje = gezwel, voeg daar rood bloed bij en je hebt dus 
kanker.

Gelukkig, heel gelukkig is dit een doemscenario dat praktisch nooit voorkomt. Ik 
heb het in heel mijn carrière tweemaal meegemaakt. Honderden, misschien zelfs 
duizenden keren bleek het echter een heel onschuldig probleem te zijn. En ik kan 
uit ervaring spreken, want ik heb het ook meegemaakt. Kan behoorlijk pijnlijk zijn.

Dit is de beschrijving van een kleine “peri-anale thrombose”, een moeilijk woord 
dat eigenlijk een klontertje rond de sluitspier wil zeggen. Een klein bloedvatje is 
gesprongen, soms na wat hard persen of een zware inspanning, en er heeft zich een 
kleine “bloedblaar” gevormd. Dat kan zo groot zijn als een kleine rijstkorrel en lichte 
hinder veroorzaken, maar ook zo groot zijn als een druif en vrij veel pijn geven. Het 
goede nieuws is dat dit NIETS met kanker te maken heeft, het andere goede nieuws 
is dat dit iets van de buitenkant is, en dat je niet hoeft te proberen dit naar binnen 
te duwen. Don’t try it… zal nog meer pijn doen. Als je binnen de 24 u bij de dokter 
komt, hetgeen slechts zelden het geval is, kan je proberen die klonter nog te ver-
wijderen met een kleine insnede. Anders blijf je er best van af en moet je pijnstillers 
nemen en er eventueel wat ijs tegen leggen. Je kent dat nog wel…koud wassen doet 
alles wat meer krimpen….

Het slechte nieuws is dat dit soms wel enkele dagen kan duren vooraleer de pijn 
voorbij is en je geen last meer hebt bij het zitten. Ik heb 11 dagen moeten wachten 
tot alles vergeten en vergeven was. En het verdwijnt helemaal. Na enkele weken 
weet je niet meer of het links of rechts, van voor of vanachter was.

Ik heb ooit op een familiefeest met een vriend aan tafel gezeten die bij Scottex 
werkte. Ik dacht een bondgenoot gevonden te hebben. Waarom geen WC-papier 
maken met een simpele boodschap : “Als je rood bloed ziet hoef je niet ongerust 
te zijn, maar praat er eens over met je huisarts.” Iets in die zin… Die vriend ging 
later werken bij Chiquita bananen en heeft nu een mooie baan bij Goodyear. Enkele 

Paniek aan de telefoon !
maandag 12 april 2010
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maanden later vond ik op internet een rolletje toiletpapier van de Zwitserse stich-
ting tegen darmkanker.  Zou mijn vriend naar zijn collega in Zwitserland gebeld heb-
ben ? Wellicht was het toeval.

Ik zeg altijd tegen die patiënten : “Als U ongerust bent omdat er een pijnlijk klein 
gezwel is met bloed, dan ben ik gerust dat het geen darmkanker is.”

Omdat ik gemerkt heb dat er veel jonge Facebook-kijkers deze reeks volgen heb ik 
geen te impressionante plaatjes toegevoegd.  Wie googelt op peri-anale thrombose 
begrijpt wellicht waarom.

Ik ben eigenlijk benieuwd hoeveel van de lezers dit ooit meegemaakt hebben….

Nog 2 blogs te gaan! “44 dagen na elkaar, zonder onderbreking” dat was de op-
dracht.  “Moet kunnen” zei mijn vader altijd !
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Na het buitenlands overzicht mocht een binnenlands overzicht natuurlijk ook niet 
ontbreken. We hebben het in de eerste week al dadelijk gehad over het proefonder-
zoek van de Vlaamse overheid. Dit onderzoek zit nu stilaan in zijn eindfase en wel-
licht in de tweede helft van het jaar mogen we de eerste gedetailleerde resultaten 
verwachten. Iedereen kijkt met spanning naar wat de 50-plussers van de gemeenten 
Borgerhout, Schilde en Vosselaar bereikt hebben. Het worden beslist interessante 
resultaten van het grote project geleid door Prof. Dr. Paul Pelckmans en Prof. Dr. 
Guido Van Hal van de Universiteit Antwerpen. Worden de resultaten van de studie 
van onze Noorderburen overtroffen ?

De huisartsen uit Buggenhout en omstreken zullen wel een extra steun hebben ge-
had aan de Quality Award die jonge collega Nathalie Claes bij het RIZIV in ontvangst 
mocht nemen. Ook zij zullen ongetwijfeld al enkele kankers “gestopt” hebben.

In de regio Hageland zal men stilaan in de opstartfase zitten van een project dat 
geleid wordt door Prof. Eric Van Cutsem van de K.U.Leuven. Benieuwd hoe de 
“genetische” test op de stoelgang de resultaten eventueel nog kan verbeteren. Hoe 
gevoeliger, hoe beter….

In meerdere wachtzalen is de lange affiche van Europacolon en Roche niet onopge-
merkt blijven hangen. Er was ook een leuk klein boekje met alles over darmkanker 
dat kon worden uitgedeeld. Bij ons zijn ze allemaal weg...

En onze zuiderburen “les Wallons” moeten ook stilaan klaar zijn met hun veralge-
meend bevolkingsonderzoek. Benieuwd naar hun resultaten met de “kaartjes”-test.

Enkele dagen geleden probeerden we nog eens uit te leggen waarom we tijdens 
de maand maart, de Internationale maand van (tegen) dikke darmkanker, deze cy-
berwar ontketend hebben. Hoewel ik pas op 22 februari in contact kwam met de 
Lonely Aliens -ze zijn veel sympathieker dan hun naam doet vermoeden- was er mij 
in een bijzondere uitgave van de Standaard in oktober vorig jaar toch iets opgeval-
len. Een heel mooie bijlage waarin ruim aandacht werd besteed aan een hele reeks 
bekende en iets minder bekende kankers. Wie de inhoudstafel aandachtig bestu-
deert valt misschien wel iets op… Er stond niets in over darmkanker. Ik heb nooit 
goed begrepen waarom…. Zelfs vandaag niet…

Dat is dan tegelijk het antwoord op de vraag van iemand die we recent contact-
eerden i.v.m. één van onze acties (die we uiteindelijk zelf hebben afgeblazen). ”Zelfs 
ik zie niet goed in waarom er naast “Kom op tegen Kanker” nog een actie rond een 

Het Binnenlands overzicht
dinsdag 13 april 2010
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specifieke kanker moet zijn.” Er is dus nog een hele weg af te leggen. Let vooral op 
de “Zelfs ik zie niet in”... het kwam van een geslaagd zakenman.

Darmkanker is het “onbekend is onbemind” broertje van de kankers, maar ver-
diende naar mijn mening wel meer in het daglicht te worden gesteld. Daar is niets 
fout mee. De talrijke reacties die we de afgelopen weken kregen hebben trouwens 
bewezen dat deze cyberwar geen overbodige reactie was.

Als “feelings facts zijn” (hij zit ook in ons BV-clipje) dan heb je natuurlijk toch ook 
graag wat ondersteuning van cijfers. En die hopen we te leveren door onze enquête 
die we nog deze week op onze website zullen zetten. Dan kan jij, aandachtige lezer, 
ons vertellen wat er wel en niet goed aan was. We willen immers altijd bijleren. Het 
is niet omdat er nu enkele sterren behaald zijn dat het probleem van darmkanker 
plots opgelost is. Integendeel, het is slechts het prille begin van een nog heel lange 
strijd…op alle fronten.

De Lonely Aliens zijn ondertussen 7 weken ouder geworden. Voor hen betekende 
deze campagne een enorme ervaring, ik heb ook veel bijgeleerd, heel veel nieuwe 
mensen leren kennen, ook op het web. Ik weet nu nog beter dan enkele weken terug 
wie er eigenlijk echte vrienden zijn.  Het lijstje is gelukkig langer geworden. En die 
darmkanker, die krijgen we wel langzaam gestopt. Is het nu niet, dan over tien of 
twintig jaar, maar zeker tegen dat Robin, Michael, Haryo en Mario 50-plussers zijn. 
Opgeven staat niet in ons woordenboek!
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Sommigen vrezen nu misschien één of andere afscheidsbrief aan iemand die niet 
meer bij ons is. Integendeel, het is een dankwoord. Dankwoord aan een 80-plusser, 
met de vitaliteit van een jonge twintiger. Ik heb het genoegen gehad, en dat in de 
letterlijke zin van het woord, met hem meerdere malen aan tafel te hebben gezeten. 
Zonder hem was er géén stopdarmkanker-actie geweest, zonder hem was er géén 
samenwerking met de Lonely Aliens geweest, zonder hem hadden jullie je tijd be-
steed aan heel wat andere dingen dan onze website. Zonder hem had ik ook nooit 
kennis gemaakt met gouwgenoot Theo Vaes “den baas” van het Antwerp Business 
Center. De 16de en 20ste verdieping met het unieke uitzicht over de stad Antwer-
pen hebben me meermaals inspiratie gegeven.

Ik kan en mag deze reeks niet afsluiten zonder hulde te brengen aan de sympathieke 
Nederlander Ton Kannekens. Hij voert reeds een tijdje actie ”onder de radar” zoals 
hij dat graag noemt. Niet met al dat machtsvertoon van de Lonely Aliens. Toen ik 
in de zomer van 2008 op het einde van de raadpleging een telefoontje kreeg van 
een collega die wat info vroeg over darmkanker ben ik veel later dan gepland naar 
huis gegaan. Afspraak was dat ik na de vakantie kennis zou maken met iemand die 
een nieuw initiatief wou nemen in verband met het vroegtijdig opsporen van darm-
kanker. Daar kan je natuurlijk altijd wat van opsteken. Ik mocht lid worden van wat 
de Amerikanen zouden noemen de “Advisory Board”. Klinkt gewichtig, maar het 
kan er best gezellig aan toe gaan.

Ton Kannekens vertelde me dat hij al jarenlang een bridge-clubje had dat wekelijks 
samenkwam maar dat nu met zijn drie verder moest. Eén van zijn vrienden was 
gestorven aan darmkanker. Hij had zich wat meer in de zaak verdiept en leerde 
snel bij over die traag groeiende kanker. Het verhaal van de kleine poliepen, de ver-
schillende jaren, de kleine spoortjes bloed, het was hem allemaal bekend. Hij vond 
dat hij iets moest terug doen voor zijn overleden vriend. Als gewezen succesvol 
ondernemer had hij eigenlijk rustig kunnen thuis blijven en genieten van “zijn oude 
dag” zoals men dan dat noemt. Maar hij had een plan.

Waarom de huisartsen niet helpen bij het vroegtijdig opsporen van darmkanker? 
Waarom hen niet helpen bij al dat vervelende administratieve en logistieke werk? 
Waarom hen ook niet helpen bij het uitvoeren van de iFOB-test? Wat is daar nu 
eigenlijk verkeerd mee ? Ik weet het nog altijd niet. En akkoord, aan iedere service 
(want dat is het toch) hangt een prijskaartje. Ton had berekend dat hij voor 30 euro 
alles kon geregeld krijgen, inclusief het loon van een artsenbezoeker. In Nederland 
werd het op korte tijd bij heel wat huisartsen een groot succes. Zij waren blij dat 
in hun patiëntenbestanden meerdere mensen werden gevonden met poliepen en 

Laatste Eerbetoon
woensdag 14 april 2010
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kankers in een vroeg stadium. In meerdere plaatsen in Nederland is bij meerdere 
chirurgen een “Ponca-patiënt” een begrip geworden. Opgespoord door het systeem 
uitgevonden door Ton Kannekens. Niet om er nog veel geld mee te verdienen, wel 
om er mensen langer mee te doen leven.

Maar de overheid in Nederland vond dat dit eigenlijk bevolkingsonderzoek was 
en het systeem-Kannekens stierf een te vroegtijdige dood. Ondertussen heeft de 
Nederlandse overheid het bevolkingsonderzoek voor onbepaalde tijd uitgesteld. De 
duizenden poliepen trekken er zich ondertussen niets van aan, die groeien rustig 
verder.

Ook in België heeft Ton Kannekens huisartsen die zijn systeem succesvol toepassen, 
ook hier heeft hij hevige tegenstanders. Je zou er moedeloos van worden. Voor de 
centen is het hem er al lang niet meer om te doen, wat sommigen er ook van mogen 
denken. Je beseft het pas als je hem echt hebt leren kennen. Boeiende man… méér 
levenservaring dan de 4 Aliens samen.

Ton, het ga je goed, de Lonely Aliens vonden je absoluut geen oude man, zij zijn fier 
op hun peetvader!  Wij blijven vechten. De drie generatie’s tesamen voor één doel 

STOP DARMKANKER.

Allerlaatste gedachte : Kan iemand mij het verschil uit leggen tussen een vrouw die 
een zwangerschapstest koopt bij de apotheker om te weten of er “nieuw leven” in 
haar buik is en een 50-plusser die een test wil kopen (even eenvoudig als de be-
faamde Predictor-test) om te weten of er een “nieuwe poliep” in de darm aan het 
groeien is?

Einde van deze 44 blogs…maar de Lonely Aliens zouden de Lonely Aliens niet zijn, 
als ze nog iets in petto houden. Je bent nog niet van hen af.

En nu naar de ATV-studio’s en dan naar het Europees Parlement. Ook daar heeft 
men de Lonely Aliens opgemerkt. Het kan snel gaan.
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Aan Theo Vaes “Mister” ABC (Antwerp Business Center) de katalysator van dit 
56-daagse project. Zonder hem was ik nooit in contact gekomen met dat jong 
geweld. Dank aan al zijn medewerkers… enthousiasme kan aanstekelijk zijn.

Aan mijn 4 “pleegkinderen” voor 8 weken,  “The Lonely Aliens”. Fantastisch werk 
geleverd jongens. “Uwen trainer is fier op zijn ploegske, knappe match gespeeld”… 
hopelijk is darmkanker een zeldzame ziekte als jullie 50-plussers zijn. Jullie hebben 
er zeker jullie steentje toe bijgedragen. Dank aan de ouders om ze even te hebben 
uitgeleend...

Aan de talrijke “believers” van ons project : Eric, Patrick, Paul, Patsy, Karl, Karel, Stef, 
Guillaume, Jacky, Raoul, Matthieu, Frieda, Dirk, Bert, Bruno en Michèle, gevaarlijk van 
deze lijstjes te maken, want wie weet vergeet je toch weer iemand…

Aan de “advisory board”, Luc, Wanda, Joris, Patrick en Marijke.

Aan onze “meter” en “peter” Zoë Van Gastel en Davy Brocatus

Aan al die tientallen vrienden die ik leerde kennen tijdens dit avontuur… 

Aan “22B” voor de bijzondere paasboom...

Aan al die vriendelijke journalisten die een luisterend oor hadden…

Aan ATV en VTM die alles in een stroomversnelling brachten…

Aan de tientallen BV’s die hun hart lieten spreken en spontaan deelnamen aan onze 
video-clip…

Aan Boogie Boy, Lisa del Bo, Gène Bervoets, Wim Soutaer en Jean Bosco Safari die 
hun prachtige stemmen lieten horen voor het mooie campagnelied..

Aan onze “internationals” Jan, John, Paul en Erik…

Aan de méér dan 2500 Facebook-fans die ons bleven steunen in al die weken…

Aan de bijna 7000 lezers van de blog, hopelijk begonnen de stukjes niet te verve-
len…

Aan mijn collega’s Herbert en Piet-Hein en al mijn fijne en toffe medewerkers op 

Bijzonder woord van dank
donderdag 15 april 2010
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de poli-kliniek. Heidi, Najiwa, Katrien, Rita, Wendy, Gigi, Chrisje, Peggy en Irène. Het 
was soms hectisch… dank aan de patiënten die soms iets langer in de wachtzaal 
hebben moeten wachten…

We kunnen geen sponsors danken, want we hadden en wilden ze niet (een erg mooi 
aanbod hebben we in de derde week afgewezen)…een witte achtergrond op onze 
site blijft het mooiste.

Binnen enkele weken zal de Vlaamse Vereniging van Gastroenterologie de fakkel 
overnemen, dit moet het voorprogramma zijn geweest, nu even een pauze en dan 
worden de grote middelen ingezet.

Dank aan mijn lieve familie voor de interesse en de “support” telefoontjes, de tal-
rijke sms’en, mails...
Last but not least, mijn lieve echtgenote  Antonella en haar zoon Giuseppe, scusa 
che sono stato “off-line” ogni tanto…

Hopelijk hebben we met zijn allen tenminste één darmkanker gestopt…dan is al het 
werk de moeite waard geweest.

Wat zongen we weer in onze studententijd ? “Dit is het begin, wij gaan door met 
de strijd”

TOGETHER STRONG AGAINST COLON CANCER !
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Twee weken geleden kwam er een vriendelijke dame op de raadpleging die een 
briefje van de huisarts bij had om een echografie van de buik te maken laten maken. 
Haar familienaam kwam me niet onbekend voor. Dan kan je twee dingen doen, ofwel 
doe je gewoon wat je gevraagd wordt en speel je als het ware technieker, ofwel 
knoop je een kort gesprek aan met de persoon in kwestie om te weten waarom dit 
onderzoek aangevraagd was. Ik koos voor de tweede optie. Mevrouw wenste een 
check-up te laten uitvoeren en daar maakte dit onderzoek ook deel uit van. Het was 
een 60-jarige kunstenares die uit een familie kwam die het in het zakenleven niet 
slecht gedaan heeft… Mijn beroepsgeheim laat niet toe om verder in details te tre-
den, maar iedereen van ons heeft rechtstreeks of onrechtstreeks al met deze familie 
te maken gehad… en ik kan je vertellen enkel in positieve zin… Mevrouw had er 
geen enkel bezwaar tegen dat ik een stukje over onze ontmoeting zou schrijven….

Ik herinnerde me dat mijn vader vroeger bevriend was geweest met de va-
der van mijn patiënte en vertelde een anekdote uit de jaren tachtig… Al 
snel bleek dat beide vaders niet meer in leven waren…. Mijn vader verloor 
vandaag 17 jaar geleden het leven tijdens een vliegtuigongeval in Kenia. Hij 
was 66 jaar en was pas op pensioen. Enkele weken voordien had hij bij mijn 
collega nog een darmonderzoek laten uitvoeren omdat 5 jaar eerder een 
poliep uit de dikke darm was verwijderd. Ik herinner me nog goed hoe blij 
hij was toen ik vertelde dat het onderzoek normaal was… We hebben er 
toen zelfs een glaasje op gedronken… Een Portugese piloot van een klein 
vliegtuig vond het op 5 mei 1993 veilig om op te stijgen richting Kilimanjaro 

5 Mei “mijn” vaderdag
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terwijl er een onweer op komst was… Verkeerde keuze bleek achteraf…Mijn vader 
overleefde het ongeval niet...

Zij vertelde me dat haar vader op 54-jarige leeftijd overleden was ten gevolge van 
darmkanker…. En ook haar grootvader langs vaders zijde was nog voor zijn zes-
tigste gestorven aan darmkanker… Er was in de familie nooit veel gesproken over 
die ziekte, je kon er toch niets aan doen…. Dat hadden ze haar toch altijd verteld.

U kan zicht wellicht wel voorstellen in welke richting het gesprek tijdens de echo-
grafie is gegaan… Mevrouw heeft een afspraak voor een darmonderzoek in de loop 
van één van de volgende weken…

Tot wat een babbel tijdens een echografie leiden kan….

71
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De

Wijzen
Na onze eigen reeks van 44 dagelijkse blogs hebben we besloten er toch nog een 
vervolg aan te maken. We hebben 12 “wijze” mensen gevraagd een eigen blog te 
schrijven.

De spelregels zijn uiterst simpel. Elke “wijze” krijgt een blanco blad, er wordt door 
ons niets aan de tekst gewijzigd.

Wie die 12 personen zijn, 6 mannen en 6 vrouwen, zal je in de loop van de volgende 
weken te weten komen. Om de 10 à 14 dagen komt een nieuwe “wijze” aan het 
woord.

De reeks zal morgen geopend worden door Mevrouw Frieda Brepoels, Europarle-
mentslid,

“Ladies first….!”

12
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Tien dagen geleden werd ik door enkele jonge gasten herinnerd aan het feit dat ik 
beloofd had hun actie tegen darmkanker te steunen. Ik was het helemaal uit het oog 
verloren, ik moest gewoon mijn duim opsteken, zelfs niets zeggen, dat was eens een 
makkelijke opdracht !

Dus afgesproken dat zij naar Brussel zouden komen op donderdag, waarschijnlijk 
met een taxi want ze hadden zelf geen auto, dixit Robin. Tot ik ineens besefte dat 
de dag ervoor een ‘launchevent’ gepland was in het Europees Parlement om de 
Europese campagne tegen darmkanker op te starten. Dat vonden de ‘Lonely Aliens’ 
natuurlijk super, zogezegd zogedaan. Ze arriveerden met enige vertraging maar ze 
hadden dan ook dokter Colemont nog uit zijn ziekenhuis moeten halen, zonder 
hem konden of wilden ze de stap naar het Europese niveau blijkbaar niet zetten.

Het event was al gestart, de eerste speeches waren voorbij toen wij met zijn vijf 
de vergaderzaal - niet onopgemerkt overigens – letterlijk binnenvielen. Binnen de 
kortste keren pende Luc zijn verhaal neer en zat hij op het puntje van zijn stoel om 
zijn fantastische ervaring van de afgelopen weken met de vele Europese partners te 
delen. Zo deed hij tussen twee speeches door, zeer overtuigend en zeer enthousi-
ast. Zo onverwacht als wij de zaal waren binnengevallen, waren we ook weer erg 
snel verdwenen want Luc moest snel terug naar zijn patiënten om coloscopiën uit 
te voeren. We waren nog niet bekomen van wat er gebeurd was of er renden al 
verschillende geïnteresseerden de zaal uit achter Luc en de Aliens aan, om hen te 
feliciteren, om hun contacten te krijgen, om hen aan te moedigen om vooral verder 
te gaan met dit zeer enthousiasmerend en concreet bewustmakingsproject.

Daar stonden ze dan, misschien realiseerden ze zich ineens dat ze wel wisten waar 
ze aan begonnen waren, maar waar dit verhaal zou eindigen, dat was nu een groter 
mysterie dan ooit.

Intussen kreeg ik als Europarlementslid ook verschillende mails en telefoontjes van 
mensen die meer informatie wilden van die gasten. Afgelopen week ontmoette ik 
zelfs iemand van de European Cancer Patient Coalition in Straatsburg die me wist 
te vertellen dat hij de tussenkomst van Dokter Colemont de interessantste van 
allemaal vond.

Als lid van de MAC-groep (MEP’s against Cancer) in het Europees Parlement onder-
steun ik reeds jaren alles wat er gebeurt op vlak van preventie, informatie, sensi-
bilisering en onderzoek op het Europese niveau, voor alle soorten van kanker. Op 
die manier hebben we ‘kanker’ hoog op de politieke agenda gekregen. De Europese 

1. Frieda Brepoels
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Commissie heeft enkele jaren geleden een mededeling gelanceerd waarin vastge-
legd wordt dat ten laatste in 2013 alle EU-lidstaten nationale programma’s moeten 
uitwerken om burgers van 50-74 jaar op darmkanker te screenen. Op dit ogenblik 
gebeurt het nog maar in een 4-tal landen en in een 8-tal andere landen zijn regio-
nale of proefprogramma’s lopend. In Vlaanderen is er in de Antwerpse regio een 
proefonderzoek lopende waarvan binnenkort de eerste resultaten zullen bekend 
zijn. Er is nog veel werk aan de winkel, ook in ons land. Nochtans kan een Europese 
samenwerking tussen de lidstaten voor een belangrijke toegevoegde waarde zorgen, 
er is nog veel ruimte voor het uitwisselen van informatie en van beste praktijken in 
preventie en controle om het aantal sterfgevallen door kanker te beperken. Elk jaar 
sterven er immers 68.000 vrouwen en 78.000 mannen in Europa aan darmkanker, 
hiervan zouden 50% doden kunnen voorkomen worden als er tijdig ingegrepen 
wordt. Waarop wachten we nog, vele studies in het verleden hebben immers be-
wezen dat door een screening vanaf 50 jaar, vele mensen langer zullen leven.

Maar een bewustmaking over deze tweede grootste ‘kankerkiller’ is ook absoluut 
nodig, dat heeft de actie van Dr. Colemont en de Lonely Aliens ten overvloede be-
wezen. En nog iets belangrijk dat politici maar ook ambtenaren zeker moeten horen, 
dit moet niet zoveel geld kosten. Geloof in eigen kunnen, enkele creatieve ideeën, 
een aanstekelijk enthousiasme en een grenzeloze inzet… dat zijn de ingrediënten 
van het team van de Stopdarmkanker-campagne. Zij hebben mij, samen met vele 
anderen overtuigd, nu nog het grote publiek in Vlaanderen en waarom dan de bood-
schap ook niet verder uitdragen buiten onze grenzen? Mijn steun hebben jullie alvast 
vanuit Europa, we gaan er vanaf nu met z’n allen voor!

Frieda Brepoels
Europarlementslid
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In onze reeks van de “12 Wijzen” laten we na Frieda Brepoels de tweede “Wijze” 
aan het woord.  Als diensthoofd van het Antwerpse Iridium Kankernetwerk en 
Voorzitter van de Belgische Vereniging van Medische Oncologie heeft hij ongetwij-
feld ook zijn kijk op het probleem van darmkanker 

“Is het erfelijk wat ons vader heeft dokter?”
“Welnee, dikke darmkanker is maar zelden een erfelijke ziekte en in jullie familie lijkt 
niets daarop te wijzen”.

Toen Luc Colemont  en zijn discipelen mij vroegen een bijdrage te leveren voor hun 
enthousiaste strijd voor de preventie van dikke darmkanker, vroeg ik mij af of ik in 
de preventie wel veel zinnigs kon bijbrengen.  Ik was de vraag om een bijdrage dus 
niet vergeten, maar zat wel even te piekeren over de inhoud van dit bericht. Overi-
gens een echte rasblogger kan ik mijzelf ook al niet noemen.

Toch is de vraag zoals die hierboven staat één die leeft bij familieleden van zodra 
een diagnose kanker bij een verwante is gesteld. Soms vroeger, dan weer wat later, 
wordt ze ook openlijk gesteld. Allicht is er wat schroom om ze op te werpen. Het 
heeft allicht  iets vervelends zomaar over jezelf te beginnen, net nu broer of zus 
een gruwelijke diagnose op hun bord hebben gekregen. Toch is die vraag nodig want 
nuttig.

Inderdaad geldt, net zoals bij de meeste courant voorkomende vormen van kanker, 
dat het zeer zelden een “overgeërfde” kwaal is, en die vlieger gaat ook op voor 
darmkanker. En dus is het antwoord van onze arts juist. En ook niet juist.

Ziekten in het algemeen, en kanker in het bijzonder, vormen hierop geen uitzonde-
ring, ontstaan nagenoeg steeds door een subtiel en ingewikkeld samenspel van én 
omgevingsfactoren ( dieet, lichaamsbeweging, alcohol, en allicht nog meerdere on-
bekenden) én onze overgeërfde kenmerken. Van de zowat 30.000 genen die samen  
ons menselijk erfelijk materiaal uitmaken, zijn er ontelbare combinaties van subtiele 
varianten in het DNA in al deze genen. Veel van dit ingewikkelde proces weten we 
niet echt. Dan moet je pragmatisch zijn, lijkt mij. 

Dus is ook waar dat elke vorm van dikke darmkanker, nagenoeg  steeds een “beetje” 
erfelijk is. Niet dat deze ziekte dan met stelligheid zal ontstaan bij alle familieleden, 
wel is waar dat de kans daartoe een stuk groter wordt naarmate er meer fami-
lieleden dikke darmkanker ontwikkelen en dat risico is omgekeerd evenredig met 

2. Luc Dirix
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de leeftijd waarop bij die verwanten de diagnose werd gesteld.  Hoe jonger, hoe 
groter de kans dat één of meerdere erfelijke factoren, gekend of niet, een bijdrage 
leveren samen met omgevingsfactoren. 

Dus screening moet, maar de beslissing om veralgemeend bevolkingsonderzoek in 
ons land op te starten is hangende. In afwachting het volgende:  als  je familieleden 
hebt met dikke darmkanker, plan dan in overleg met je huisarts tijdig een volledig 
onderzoek van de dikke darm.  Allicht voor je vijftig wordt en als je familielid met 
kanker jonger was, begin er dan aan vanaf de leeftijd die ongeveer 10 jaar jonger is 
dan de leeftijd waarop de diagnose bij hem of haar is gesteld.

Dus screening is de toekomst, preventie is altijd beter, maar voor dikke darmkanker 
is het heel veel beter.

Heel veel succes.

Dr. Luc Dirix
Medisch Oncoloog GzA
Voorzitter Belgische Vereniging Medische Oncologie
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Na Frieda Brepoels, Europarlementslid en Luc Dirix, oncoloog laten we vandaag 
het woord aan onze “derde wijze” Nathalie Claes, jonge huisarts uit Buggenhout en 
winnaar (winnares) van een Quality Award met haar actie.

Screenen naar colorectale kanker !
In verband met het jaar van de gezondheid (2009) willen wij als huisartsen van 
Baasrode - Buggenhout - Malderen (LOK BBM) iets extra doen voor onze patiënten. 
Preventie is belangrijk in de huisartsenpraktijk, in een individuele huisartsenpraktijk 
een preventie-actie opzetten is echter niet altijd evident. Waarom niet samen een 
screeningscampagne rond coloncarcinoom organiseren?

Hieraan zijn we met drie huisartsen begin 2009 begonnen, om begin mei de cam-
pagne te beginnen: een werkgroep, bestaande uit 3 huisartsen van de LOK BBM, 
heeft de aanbeveling  ‘Screenen op colorectale kanker bij personen zonder ver-
hoogd risico’ van Domus Medica bestudeerd. Alle patiënten uit de doelgroep, 
verruimd met patiënten met verhoogd risico (met een Globaal Medisch Dossier 
(GMD) bij één van de huisartsen uit de LOK BBM) ontvangen een persoonlijke 
uitnodiging, ondertekend door de eigen huisarts. Deze persoonlijke uitnodiging is 
een oproep om bij de eigen huisarts langs te gaan om hun risico op dikke darm-
kanker met de huisarts te bespreken en de gepaste preventiestrategie te kiezen. Een 
goede samenwerking met de tweede lijn is in de screening van het coloncarcinoom 
natuurlijk erg belangrijk. Een vergadering met gastro-enterologen en medewerkers 
van het labo heeft plaatsgevonden, zodat een vlotte samenwerking mogelijk is. Er 
is ook een vorming voor de huisartsen georganiseerd. De werkgroep organiseerde 
de vergadering met de tweede lijn, de vorming voor huisartsen, maar biedt ook een 
onder-steuning in het selecteren van de doelgroep uit het elektronisch medisch 
dossier, het versturen van de uitnodigingsbrieven.

Dit heeft tot nu toe wel al heel leuke resultaten opgeleverd: 21 huisartsen, dit zijn 
11 huisartsenpraktijken, hebben meegewerkt aan het screeningsproject. In totaal 
zijn er 4092 uitnodigingsbrieven verstuurd, 25% van de patiënten hebben hierop 
gereageerd. Van de 835 FOBT’s zijn er 16 positief. Deze patiënten hebben allemaal 
een coloscopisch onderzoek gekregen. 53 patiënten zijn direct doorverwezen voor 
coloscopisch onderzoek omwille van verhoogd risico of alarmsymptomen. In totaal 
zijn er 3 adenocarcinomen opgespoord en is er 1 poliep met ernstige dysplasie ver-
wijderd. De samenwerking met de verschillende huisartsen, de gastro-enterologen 
en de werkgroep is goed verlopen.

3. Nathalie Claes
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Onze patiënten zijn tevreden dat hun huisarts naast de gewone consultatie ook 
oog heeft voor andere aspecten van de huisartsgeneeskunde. Deze screeningsactie 
is echter maar een beginpunt, op lange termijn onze patiënten stimuleren om de 
FOBT te blijven uitvoeren is de uitdaging.

Dr. Nathalie Claes
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Reclameman, wereldverbeteraar, schrijver, bedenker, creatieve duizendpoot, ….. niet 
gemakkelijk om te omschrijven wie Guillaume Van der Stighelen eigenlijk is. Je kan 
het ook samenvatten als “toffe kerel”.  In Antwerpen zouden ze zeggen “ne goeie 
gast”.

“Believer” van het eerste uur…. En ervaringsdeskundige als het op een darmonder-
zoek aankomt…Vrij snel na het onderzoek stuurde hij me spontaan deze tekst. Met 
zijn goedkeuring is dit zijn bijdrage als vierde van de  “12 Wijzen” …

Voor de papjes moet je het niet doen.
Neem een beetje vanillepuddingpoeder, zet het een nacht in de regen en laat er alle 
katten en honden van de buurt even uit likken. Zoiets. Je moet er de dag voordien 
twee tot drie liter van drinken om je darmen leeg te spoelen. En spoelen doen 
ze. Alles komt er mee uit. Stukken hamburger uit je jeugd, een paprika uit Hue-
huetenango en nog een olijfpit van voor de golfoorlog. Je mag intussen wat eten, 
maar je krijgt een mooi lijstje met wat verboden is en wat mag. Kort samengevat: 
alles wat smaak heeft mag niet.

Dat is dus je voorbereiding. De hele nacht ligt je buik nog te rommelen en tegen de 
ochtend ben je er klaar voor. Je mag je gaan melden in de dagkliniek. Dat loopt vlot 
als je je identiteitskaart en je sis-kaart bij je hebt. Dan krijg je een kamertje. Heel 
netjes, met internet. Dat is geen luxe, want je ligt er de hele dag te wachten tot je 
darmen er klaar voor zijn. De code voor het internet kan je best vooraf even gaan 
halen bij de receptie, want je krijgt nog twee liter pap en je wil geen spoor achter 
laten in de gang, zegt de vriendelijke dame die je op de hoogte brengt van wat ze 
met je gaan doen die dag. Je moet die pap blijven drinken tot je stoelgang op heldere 
urine lijkt.

Tegen de middag wordt je bed naar de plaats van de misdaad gebracht. Je krijgt een 
baxter en je wordt op een soort operatietafel gelegd. Even later word je wakker 
met een zwanger gevoel. Er komt iemand bij je die je geruststelt. Je mag de lucht 
uit je buik best laten ontsnappen, je hoeft je niet te generen. Dat doe je dan en dan 
klapperen de deuren waar je straks doormoet, terug naar je kamer. Daar krijg je een 
broodje kaas en een kop thee of koffie van weer zo’n hele vriendelijke verplegende 
hulp. Het mag gezegd worden. Hotelketens uit de hele wereld kunnen veel leren van 
ziekenhuispersoneel.

4. Guillaume Van der Stighelen
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Tegen een uur of vijf staat de dokter daar en die brengt uitgebreid verslag.  Over 
bochten, lange stukken en eventuele oneffenheden onderweg.  Je dikke darm is 
weer helemaal schoon vanbinnen.  Als er een kanker zich wil installeren moet hij er 
nog eens tien jaar over doen, dus afspraak binnen vijf jaar of zo.  Je staat meteen op 
uit je bed en wandelt buiten op wolkjes. Je wankelt niet, want de verdoving is een 
heel lichte slaap, geen zware narcose. Je weet er nauwelijks iets van, hoewel je toch 
aangeraden wordt niet te rijden met de auto.

Even later zit je in een restaurant in de buurt van het hospitaal want je wil eten. 
Veel en gezond eten.  En je praat honderd uit over hoe schoon je je voelt binnenin. 
Tot grote verveling van wie er bij is. Je maakt de vergelijking. Als je je wagen bin-
nen brengt voor een onderhoud ben je al gauw een paar honderd euro kwijt aan 
één mechanieker die een stekker in een computer steekt en wat olie vervangt. Een 
colonoscopie kost je geen tweehonderd euro – waarvan je het grootste deel te-
rugbetaald krijgt – en je wordt een ganse dag omringd door de liefste mensen van 
de wereld. Vierduizend vijfhonderd slachtoffers gaat darmkanker dit jaar maken, en 
jij bent daar niet bij.

Guillaume Van der Stighelen
CEO Duval Guillaume
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Onze vijfde “Wijze” is arts, politica èn burgemeester van Schilde, één van de drie ge-
meenten die deelnamen aan het proefonderzoek van de Vlaamse overheid. Yolande 
Avontroodt is ook een “believer” van het allereerste uur en zet zich al jarenlang in 
voor een verbetering van de gezondheidszorg.

Dikke darmkanker niet uit het oog verliezen
In 1985 zette de Europese Commissie de eerste stappen om in haar Europees 
gezondheidsbeleid van kanker een topprioriteit te maken. In 2003 kwam de Com-
missie tot een consensus rond een verantwoord en zinvol screeningsprogramma: 
preventief bevolkingsonderzoek is nuttig voor drie vaak voorkomende kankers:  
borstkanker, baarmoederhalskanker en dikke darmkanker.  

Het Europese kader zette me aan om in de Kamer een voorstel van resolutie op 
tafel te leggen om ook in ons land de strijd met colorectale kanker of dikke darm-
kanker aan te gaan. Ondanks zijn onbekendheid is dikke darmkanker ook in ons 
land een belangrijke ‘killer’. De ziekte wordt soms omschreven als een ‘sfinx’: de 
aanwezigheid van darmkanker blijft al te vaak onopgemerkt en evolueert tot in een 
vergevorderd stadium vooraleer er symptomen zijn.

Epidemiologische data voor België tonen aan dat jaarlijks 7500 tot 8500 nieuwe 
kankers worden gediagnosticeerd. Zij vertegenwoordigen 13% van alle kankers. Bij 
vrouwen is dikke darmkanker de 2de meest voorkomende kanker na borstkanker; 
bij mannen is het de 3de belangrijkste vorm van kanker. In Vlaanderen sterven elk 
jaar circa 1800 mensen aan dikke darmkanker. Ingrijpen is en blijft dus nodig. Bij 
vroegtijdige detectie kunnen 95% van deze dikke darmkankers genezen. Vandaar is 
een programma voor vroegtijdige opsporing hoog noodzakelijk en geen overbodige 
luxe. 

Concreet leidde mijn resolutie eerst tot een studie van het Kenniscentrum voor 
de gezondheidszorg (KCE). De centrale vraag luidde immers: “Hoe pakken we zo’n 
opsporingsprogramma voor dikke darmkanker aan? Hoe vullen we het programma 
in?” Deze vragen leidden tot de conclusie dat we een onderscheid moeten maken 
tussen twee groepen: mensen van 50 tot 74 jaar zonder voorgeschiedenis van colo-
rectale kanker en mensen van 40 tot 75 die reeds gevallen hebben gehad in hun 
familie. Hierop ging in Vlaanderen een pilootproject van start waarbij beide groepen 
werden uitgenodigd om deel te nemen aan een screening.

5. Yolande Avontroodt
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De gemeenten Schilde, Vosselaar en Borgerhout nemen deel aan het pilootproject. 
De belangstelling voor dit kankerpreventieproject is enorm groot. Dit merkte ik 
in mijn gemeente Schilde. Alvorens de doelgroep zijn testkit thuis ontving, organi-
seerden we in Schilde vooraf een informatieavond over dikke darmkanker. Er waren 
700 geïnteresseerden aanwezig. De participatiegraad aan het proefproject zelf is 
enorm hoog: ruim 50% van de bevolking neemt deel. De eindresultaten van dit 
pilootproject worden in het najaar 2010 verwacht.

Nu al zijn inwoners van Schilde ons dankbaar omdat dankzij het screeningsonder-
zoek bij hen dikke darmkanker in een vroeg stadium ontdekt werd. Deze voor-
beelden tonen aan dat preventie een huis is met vele kamers: goed geïnformeerde 
burgers, deelname van huisartsen en specialisten en een brede sensibilisatie zijn de 
ingrediënten voor een krachtdadige en efficiënte preventie van dikke darmkanker 
met één doel voor ogen: gezondheidsWINST!

Dr. Yolande Avontroodt
Burgemeester Schilde
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Onze zesde “Wijze” is een bekende Vlaming.  Als “Peter” van onze “Stopdarmkanker”-
actie mocht hij niet ontbreken in het rijtje. Als danser, acteur en presentator heeft 
ook hij zijn eigen visie op de problematiek van het vroegtijdig opsporen van darm-
kanker. 

Een buik vol...
Als wetenschap en mensheid elkaar ontmoeten…

Nooit heb ik zelf de dokters aan de lopende band opgezocht; telkens maar uitstel-
len en hopen dat de kleine en/of grote ongemakken van zelf weer zouden overgaan. 
Wie heeft al eens geen last van een buikje dat lawaai maakt of spijsvertering die 
wat moeilijker gaat na een zware maaltijd. Zeker in de periodes rond Kerstmis en 
Nieuwjaar hebben velen onder ons prijs…
Wanneer echter de alarmbel rinkelt in de familie en het woordje “kanker” voor de 
eerste keer valt in de naaste omgeving, is het plots niet meer zo “de ver van mijn bed 
zaak”.  Overal hoor je het wel maar blijft het toch een begrip ver in de atmosfeer. 
Tot de dag dat het noodlot effectief en onverlaten toeslaat bij een van je dierbaren. 
De volgende dag is nooit meer wat het was. De onbezorgdheid maakt plaats voor 
realiteit en het besef : “het kan ook ons overkomen”.

Dan begint de strijd en uiteraard is iedereen er mee begaan. Wanneer je je echter 
begint te verdiepen in de materie, kom je tot de vaststelling dat darmkanker een 
ernstige en vaak voorkomende vorm is die momenteel jaarlijks in Vlaanderen aan 
1.800 personen het leven kost;  twee keer zoveel als slachtoffers in het verkeer.
Wanneer je dan ook weet dat deze vorm van kanker heel makkelijk te voorkomen 
is daar de broeihaarden slechts na een zeer lange periode kwaadaardig worden, 
betekent dit dat heel veel mensen, mits een goede screening, nog zeer goed ge-
holpen kunnen worden.

Plots krijg je een andere kijk wanneer nog andere familieleden bij een screening 
poliepen moeten laten verwijderen bij een coloscopie. Het is op zich een kleine 
ingreep, pijnloos en vooral het detectiesysteem bij uitstek dat heel veel leed kan 
voorkomen in de toekomst.

Zelfs via een staaltje van de dagelijkse ontlasting kan een eerste vaststelling al ge-
beuren of je wel of niet tot de risico groep behoort. Simpel, eenvoudig, goedkoop en 
efficiënt… zonder het verplichte doktersbezoek. Waarom gebeurt dit dan niet op 

6. Davy Brocatus
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grote schaal, bij ons, in Europa, overal waar mogelijk… Omdat het geld kost aan de 
overheid… Wel,  veel minder dan de vele repressieve maatregelen als onschuldige 
poliepen te laat worden ontdekt en reeds gevormd zijn tot kwaadaardige gezwellen 
met (dodelijke) kanker als gevolg.

Ik ben geen dokter, specialist, wetenschapper maar mijn boerenverstand zegt me 
dat dit dan toch de prioriteit moet zijn… Hoeveel spenderen we jaarlijks niet aan 
preventie rond verkeersslachtoffers. Dit moet en mag zeker met onze “belastings-
centen”. Maar als ik toch mag kiezen waar mijn centen mee naar toe gaan, ijver ik er 
voor om heel wat mensenlevens te redden met een algemene screening rond het 
opsporen van darmproblemen- en/of poliepen…

Hoop doet leven en om hier de nodige bekendheid aan te geven ben ik dan ook met 
plezier in gegaan op de vraag om peter te zijn van het project : “Stop Darmkanker”. 
België is nu voorzitter van de Europese Unie; wel, als ze dit dan ook maar op de 
prioriteitenlijst zetten van acties in Europa, België en Vlaanderen.

Ben ik naïef of is dit te eenvoudig? Ik weet het niet? Maar een wetenschapper hoef 
ik hier niet voor te zijn want af en toe is gezond verstand toch ook een goede 
remedie…

Davy Brocatus
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Onze zevende “Wijze” is auteur van “De ziekelijke dokter” en “Stoma : een gat in 
mijn buik”. De titels van de twee boeken van Gerda Persoons zijn vrij duidelijk. Als 
ervaringsdeskundige heeft zij absoluut recht van spreken. In haar eigen, vlotte en 
“recht voor de raap” stijl, levert ook zij een mooie bijdrage aan onze campagne. Zij 
weet wat het betekent om een taboe te doorbreken !

Een gat in mijn buik
“Ik ben niet die persoon die onderzoekend in de pot staart, na een toiletbezoek. 
Wat jammer is. Ik ben ook de persoon niet die vermagert als er iets heel erg fout 
zit. Wat nog meer jammer is. Kent U het gezonde type, andere uitdrukking voor 
overweight eigenlijk, die altijd fietst, zwemt, nooit ziek is en  gezegend is met een 
flinke dosis optimisme ? Wel, dan weet u ongeveer wie ik ben. Ik had nooit pijn, nooit 
enige ongemakken en was altijd aan de telefoon met andere zieke mensen. Mijn man 
is huisarts, dus ik had echt de tijd niet om met mezelf bezig te zijn. En om eerlijk te 
zijn, er was niks om mee bezig te zijn. Wat ook jammer is. En plots waren ze daar. 
De akelige symptomen. Beetje bloed, schilferachtige stoelgang…..dus dacht ik me-
teen: aambeitje ? Iets raars gegeten ? Ok, enkele weken alles genegeerd en dan aan 
mijn man gezegd. Conclusie: in allerijl naar ziekenhuis, onderzoek en de magische 
woorden: kanker, chemo, stralen en …een stoma. 

Hoelang dat onding daar al zat weet ik niet , maar het zat er, stil en gemeen. Het 
deed geen pijn en wij hadden geen flauw vermoeden. Niets wees in de richting van 
kanker, laat staan darmkanker. Vooral het klachtenvrije stoelgangpatroon (alleen de 
laatste maand waren er klachten) en het klachtenvrije pijnpatroon verrasten de spe-
cialist. Niets, maar dan ook niets wees in die richting. De shock was vreselijk. Ik was 
razend kwaad. Verdomme, ik had drie meisjes en een hardwerkende man. Ik was er 
altijd om te helpen! Moest ik iedereen nu in de steek laten en dan nog doodgaan ? 
Verdomme toch. Ik heb drie dagen geweend en dan mijn vervuilde zakdoeken weg-
gesmeten. Gedaan. We beginnen eraan. Niks aan te doen.

Eerst opgezocht , wat is een stoma eigenlijk. ‘Een shitbag’ verduidelijkten de meisjes. 
We hebben ons daarmee ziek gelachen (sorry, maar dat deed deugd!) en daarna 
eerst stralen, operatie en chemo. In die volgorde. Klein detail: in mijn kleine dorpje 
aan de zee was er een kleine ‘lekkage ‘ gebeurd! Ik bedoel: iedereen wist het ineens! 
Iemand had het nieuws opgevangen en meteen met de lokale tam-tam doorge-
stuurd. Dus toen ik, tussen de chemo- en straalbedrijven door, boodschappen deed, 
werd ik op iedere hoek van de straat aangesproken. En eigenlijk is het daardoor dat 

7. Gerda Persoons
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ik mijn boekje geschreven heb. Ik dacht, iedereen weet het toch, ik zal maar eens de 
juiste toedracht opschrijven. Een paar namiddagen heb ik zitten typen als een gek en 
alles gewoon doorgestuurd naar Roularta. Het boekje: “Stoma, een gat in mijn buik” 
is geboren. En zo is mijn ‘missie’ gestart!  Overal waar de mensen me nodig heb-
ben, ga ik een babbeltje maken. En dat is fantastisch. Het stoma-taboe doorbreken. 
Niks grote woorden (want die ken ik niet), gewoon vertellen: wat maak je door, hoe 
reageren de mensen? Hoe moet je eigenlijk best reageren? Hoe spoel ik me? Tot 
mijn eigen ontsteltenis zijn er nog heel veel mensen met een stoma die sukkelen 
met het verkeerde materiaal ! En neem dat van mij aan mensen: je kan sukkelen 
hoor. Na de operatie heb ik (tot mijn eigen schaamte) bijna de mouwen van het 
hemd van de chirurg getrokken. De arme man stond altijd tamelijk ver van mijn bed, 
maar ik  wrong me in alle bochten om de sukkel  bijna aan te vallen en aan zijn mou-
wen te trekken. Ik schudde hem dan flink door mekaar om mijn woorden kracht bij 
te zetten: ’ik wou naar huis!’  Hij strompelde altijd verschrikt achteruit om dan vlug 
zijn mouwen te checken. Na minder dan 14 dagen kon hij niet anders. Ik mocht naar 
huis. Hij is nog blij denk ik, en ook voor zijn hemd is hij blij.

Eens thuis, heb ik één dag gerust. En dat was het. Direct om boodschappen, met lek-
kend stoma. Vreselijk, maar ik heb geen moment zelfmedelijden gehad. No way. Zoals 
gezegd maak ik van de nood een deugd. Bij vrouwengroepjes, deftige dames, Rotary 
Club, Casino Blankenberge, gemeente De Haan, prachtige thuiszorgverpleegsters, 
noem maar op. Overal strompel ik naar toe (ik heb een enkelprothese -chemo?- en 
ondertussen heel pijnlijke gewrichten), en vertel ik zo veel mogelijk wat we kunnen 
doen met onze stoma. Alles dus. Tot verbijstering van velen. Bij iedere samenkomst 
is er ten minste één persoon die doodgelukkig naar huis gaat. En dat is fantastisch. 
Als ik een bepaald aantal boekjes verkoop, kan ik daar een koffieke mee betalen. 

Dus, daar gaat het echt niet om. Ik wil overal gaan zeggen: mensen met een stoma, 
jullie leven kan volledig normaal verlopen ! We wisselen allerlei tips uit en wees er 
maar zeker van: er wordt heel veel gelachen. Aan al wie het vraagt neem ik mijn 
spoelset mee, en ga hen gewoon tonen ‘hoe je je moet spoelen’ … dat is dus ge-
woon naar het toilet gaan. Niet echt aangenaam, op de pot zitten bij andere mensen, 
maar ja, alles voor een goed doel! Ik weet ook niet waar ik de kracht vandaan 
haal, maar het gaat heel goed en ik ben heel erg blij dat ik toch al een paar andere 
‘collega’s’ een moreel steuntje heb kunnen geven! En nu komt de moraal van het 
verhaal: Mijn kinderen moeten natuurlijk op controle. Een darmonderzoek dus...! 
Zeker weten. Een poliepje is zo weggenomen. Bij mij is dat rotding uitgegroeid tot 
een serieuze tumor! Laat U dit niet overkomen aub. Lees mijn verhaal en laat Uw 
darmen onderzoeken! Kleine moeite, maar als U het niet doet, en er zit ook zoiets 
gemeens bij U, dan hebt U wat ik nu heb: een stoma…”

Gerda Persoons
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Onze achtste “Wijze” komt niet uit de medische wereld, is ook geen BV of politicus, 
maar stond mede aan de wieg van onze actie. Dankzij hem werden de contacten 
gelegd tussen mijzelf en de youngsters van Lonely Alien Productions.  Als CEO –zeg 
maar “baas”- van het Antwerp Business Center- heeft hij als ondernemer en zaken-
man ook een erg duidelijke visie op de problematiek van het vroegtijdig opsporen 
van darmkanker. 

Ik ben dankbaar
Ik ben dankbaar voor een maatschappij die erin slaagt mijn kleinkind te redden, dat 
in 90% van de gezinnen in de wereld geen levenskans zou gehad hebben.

Voor de toegang tot een medische infrastructuur, die op verschillende gebieden tot 
de wereldtop behoort 

Voor het leven in een systeem waar gezondheidzorg gezien wordt als een maatschap-
pelijk recht.

Ik begrijp dat gezondheidszorg zijn eigen economische wetmatigheden kent. Ik be-
grijp zelfs dat er op elk leven, zelfs afhankelijk van de leeftijd, een prijs kan geplakt 
worden.

Wat ik niet begrijp is dat we relatief eenvoudige preventie tegen dure en complexe 
kankers niet kunnen financieren zodat er jaarlijks 4250 Vlamingen onnodig deze 
ziekte ontwikkelen en de volgende generatie opgezadeld wordt met een exponen-
tieel hogere kost. Dit alles, terwijl er wetenschappelijk en gezondheidseconomisch 
geen enkele twijfel bestaat over de doelmatigheid van deze screening.

Wat ik niet begrijp is dat de gemeenschap in landen zoals Engeland, Polen, bepaalde 
regio’s in Italië, Frankrijk en zelfs in Wallonië, hier wel in slaagt.

Ik begrijp niet dat een beleid zo weinig doet, wanneer het wetenschappelijk vast-
staat dat je jaarlijks 1600 levens kunt redden. Waar ligt de grens tussen schuldig 
verzuim en onvrijwillige doodslag? Het lijkt me alsof de energie die nodig is om dit 
soort veranderingsprocessen te drijven, vandaag alleen nog geleverd kan worden 
door krachtige lobbyapparaten van Big Pharma. Niettegenstaande hun belangrijke 
bijdrage aan de gezondheidszorg zou het zonde zijn dat onze gezondheidsadmini-
straties en ons gezondheidsbeleid hun eigen dynamiek zouden verliezen.

8. Theo Vaes
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Ik begrijp ook niet hoe we de belangen van een Vlaamse gemeenschap, die verant-
woordelijk is voor de voorfinanciering van screening, kunnen in lijn brengen met de 
belangen van een federale overheid die daarna de consequenties van dit wanbeleid 
moeten dragen. Want op het einde van de rit zijn het in elk geval de Vlaamse burgers 
die op een of andere manier de rekening moeten betalen.

De kans dat je na je 50ste darmkanker krijgt is 5%, 1 op 20 dus, de kans dat je eraan 
sterft is 2,5%, de kans dit te voorkomen door screening is 90 %.

De kans daarentegen dat je het groot lot wint is 0,00000005%. Toch laat onze 
maatschappij al dan niet oogluikend loterijen toe. Een belasting op domheid?

Ik begrijp het niet, maar misschien is er een verband en is het verbod op preventie 
ook een belasting op domheid.

J’ accuse zij die het wel begrijpen maar niet tot actie komen.

Theo Vaes
CEO Antwerp Business Center 
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9. Elly Kommer
Voor de 9de van onze 12 “Wijzen” gingen we te rade bij onze noorderburen. Ook 
in Nederland worden regelmatig acties gevoerd i.v.m. het vroegtijdig opsporen van 
darmkanker. De onafhankelijke “Maag Lever Darm Stichting” heeft reeds veel nuttig 
werk geleverd. Maar ook in Nederland zijn er moeilijkheden…

Uitstel bevolkingsonderzoek: niet te verteren!
De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) is een onafhankelijke stichting die maag-, 
darm- en leverziekten wil voorkomen en bestrijden en de kwaliteit van leven van 
patiënten wil verbeteren. De belangrijkste taak van de MLDS is het financieren 
van wetenschappelijk onderzoek en het geven van informatie en voorlichting.  Als 
MLDS zijn we een bron van kennis voor iedereen die informatie wil op het gebied 
van de maag, de darm en de lever.  Als medewerker voorlichting ben ik nu mede-
verantwoordelijk voor de medische inhoud van de informatie en het voorlichtings-
materiaal.

Darmkanker, de vroege opsporing van darmkanker en preventie is een belangrijk 
speerpunt binnen het programma van de MLDS. We hebben dit vorm gegeven met 
de website www.darmkanker.info. Deze website biedt informatie voor patiënten, 
naasten en eigenlijk iedereen die informatie zoekt over darmkanker. Daarnaast biedt 
de website ook de mogelijkheid voor lotgenotencontact. Patiënten en naasten kun-
nen op het forum hun verhaal en ervaringen delen met andere forumbezoekers. 
Het is een veilige ruimte waar men verdriet, zorgen maar ook blijdschap kan delen.

Naast informatie en lotgenotencontact vinden we de invoering van een bevolkings-
onderzoek naar darmkanker belangrijk. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker lev-
ert aanzienlijke gezondheidswinst op. Jaarlijks worden in Nederland bijna 12.000 
mensen getroffen door darmkanker en overlijden er ongeveer 4.500 mensen aan 
de gevolgen van deze ziekte. Bij een opkomst van 60 procent van alle opgeroepen 
personen kunnen alleen al in Nederland door de screening jaarlijks 1.400 sterfgeval-
len door darmkanker worden voorkomen. In 2009 heeft de Gezondheidsraad de 
minister geadviseerd om iedere man en vrouw in de leeftijdscategorie 55-75 jaar 
een tweejaarlijkse screening op darmkanker aan te bieden. De minister heeft na dit 
advies laten weten dat hij het besluit om een eventuele screening in te voeren heeft 
uitgesteld tot het voorjaar van 2011. Het komend jaar wil de minister gebruiken om 
een aantal knelpunten in kaart te brengen.
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Natuurlijk is het belangrijk om eerst alle voorwaarden in kaart te brengen. Maar 
verder uitstel van de invoering van dit belangrijke bevolkingsonderzoek heeft een 
grote impact. Invoering van dergelijk bevolkingsonderzoek kan namelijk alleen in 
Nederland al 1.400 mensenlevens per jaar redden en problemen voor een grote 
groep mensen voorkomen.

Uitstel van de besluitvorming is voor de Maag Lever Darm Stichting daarom niet te 
verteren.

Naast een bevolkingsonderzoek is en blijft voorlichting onontbeerlijk. De MLDS 
organiseert in Nederland samen met patiëntenorganisaties meerdere voorlich-
tingsactiviteiten rond darmkanker. We vragen aandacht voor darmkanker tijdens de 
“Darmkankermaand maart” en dit jaar bezoekt een rondreizende tentoonstelling in 
de vorm van een opblaasbare darm de ziekenhuizen. We proberen op deze manier 
mensen alert te maken op de alarmsignalen en risicofactoren. Helaas hangt rond 
darmkanker nog altijd een taboesfeer. Uit publieksonderzoek van de MLDS in Ned-
erland, blijkt dat ruim 18% van de ondervraagden (n=1500) moeite heeft met praten 
over darmklachten, zelfs met de huisarts. Bij verandering in ontlasting gaat 28% niet 
naar de huisarts terwijl dit een alarmsignaal kan zijn voor darmkanker. De MLDS wil 
dat mensen de alarmsignalen kennen en er met hun arts over spreken. Darmkanker 
is vaak goed te behandelen, mits het in een vroeg stadium wordt vastgesteld.

Elly Kommer
Maag Lever Darm Stichting
www.darmkanker.info
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10. Geert D’Haens
De 10de van onze “12 Wijzen” is Voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Gastro-
enterologie, m.a.w. de vereniging die de maag- en darmspecialisten uit Vlaanderen 
groepeert. Ook hij is zich al langer bewust van de noodzaak om meer werk te 
maken van de bewustmaking van darmkanker. Hij laat hier even in zijn kaarten kijken.

Een prettige specialiteit
Gastroenterologie is een prettige specialiteit. Je krijgt er te maken met een hele 
waaier aandoeningen in alle spijsverteringsorganen, van de slokdarm tot de aars. 
Komt daar bij dat onze job niet beperkt blijft tot ‘denkwerk’ alleen. Allerlei en-
doscopische onderzoeken en ingrepen zorgen voor een ongewoon boeiende vari-
atie van activiteit in de omgang met en de genezingsprocessen van de patiënt.

Veel van onze aandacht gaat de laatste jaren naar behandeling en (misschien nog 
meer) naar de preventie van dikke darmkanker. Studies en simulaties hebben aange-
toond dat deze vorm van kanker, met zijn relatief trage evolutie van poliepje tot een 
echt gezwel, een prototype is van een aandoening die door ‘screening’ kan worden 
teruggedrongen, a fortiori zelfs ‘uitgeroeid’.

Als voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Maagdarmlever-artsen (of gastroenter-
ologen, kortweg VVGE) heb ik al geruime tijd de werking rond dikke darmkanker 
pogen te intensifiëren. Zo ijveren we er al een aantal jaren voor dat artsen uit onze 
beroepsgroep zélf chemotherapie moeten kunnen voorschrijven en toedienen aan 
patiënten die na hun darmoperatie chemo moeten krijgen (zgn ‘adjuverende thera-
pie’) of aan patiënten met uitzaaiingen van darmkanker. De minister heeft eindelijk 
beslist ons hierin te volgen.

Verder willen we er zeker van zijn dat we met onze colonoscopie (endoscopisch 
darmonderzoek) een zeer kwaliteitsvol onderzoek afleveren, dat volgens interna-
tionaal erkende standaarden wordt uitgevoerd. De VVGE heeft daarom geïnvesteerd 
in een eigen kwaliteits-opvolgingssysteem, waarbij endoscopisten drie maanden lang 
de kwaliteit van hun onderzoeken kunnen testen en hierover feedback krijgen. 

Ten slotte is onze vereniging recent begonnen met een initiatief rond darmkanker-
sensibilisering bij het brede publiek. Dit initiatief, dat voor het publiek gesitueerd 
wordt in het voorjaar van 2011, moet naadloos aansluiten bij de grote bevolking-
screening die de Vlaamse overheid later in 2011 wil opzetten. We willen vijftig-
plussers (en bij uitstek ook jongere personen die een verhoogd familiaal, genetisch  
risico dragen) er van bewust maken dat darmkanker een aandoening is die in vele 
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gevallen met eenvoudige middelen vroegtijdig kan worden opgespoord of zelfs 
voorkomen. Dergelijke campagnes lopen al in vele landen in de hele wereld en 
brengen een bewustmaking op gang die de sterfte door darmkanker ongetwijfeld 
langzaam maar zeker doet teruglopen.

Het wordt een grote uitdaging voor onze beroepsgroep om voldoende en-
doscopisten klaar te stomen voor de ruime screening die er aan komt. 
Maar... waar een wil is, is een weg ! (hoorde ik dit recent niet uit de mond van een 
BV: ‘Nil arduum volentibus’ ?) 

Dr. Geert D’Haens
Voorzitter  VVGE
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11. Michèle Langendries
Onze voorlaatste en 11de “Wijze” is arts, journaliste en Medisch Directeur van het 
weekblad “de Huisarts”. Zij volgt reeds gedurende lange tijd de problematiek rond 
darmkanker en heeft van in het prille begin interesse getoond in ons project. Nu 
krijgt zij het “vrije woord”…

Screenen en zelfs meer
Voor mij als medisch journalist is het een uitgemaakte zaak: als een collega iets te 
melden heeft, dan is het mijn taak daaraan een stem te verlenen in de media waar-
voor ik werk. Zo kwam ik in contact met dokter Luc Colemont, toen hij in het 
Vlaamse land zijn omzwervingen aanvatte om huisartsen te wijzen op het nut en de 
noodzaak van screening naar dikke darmkanker. Zijn optreden was des te markant-
er omdat het samenviel met een aantal andere initiatieven van dezelfde strekking.

Domus Medica, de wetenschappelijke vereniging van Vlaamse huisartsen, had net 
een aanbeveling gepubliceerd die duidelijk maakte hoe de eerste lijn naar kwaadaar-
digheden van het lage spijsverteringsstelsel kon speuren, nog voor de patiënt met 
klachten op het spreekuur kwam. Ongeveer tegelijk ging de Vlaamse overheid van 
start met een pilootstudie om de praktische aspecten van screening naar dikke-
darmkanker af te tasten. Intussen hadden drie jonge huisartsen uit de streek van 
Buggenhout hun lokale collega’s meegenomen in een project waarbij de richtlijn 
van Domus Medica op een georganiseerde manier werd toegepast – ze zouden 
hiervoor van het Riziv een welverdiende onderscheiding krijgen. Wie in deze op-
somming vergeten is, neme het mij niet kwalijk. Rond 2008 kwam bij ons vanuit 
verschillende hoeken een beweging op gang, die werk kon maken van wat al enige 
tijd als een dwingende medische behoefte opdoemde. Mensen die nog betwijfelen 
dat screenen naar dikke darmkanker ons dienstig kan zijn, gaan stilaan behoren tot 
een zeldzaam ras dat met uitsterven is bedreigd.

Screening naar dikke darmkanker heeft veel weg van een buitenkans, al was het 
maar omdat men niet zomaar naar gelijk welke tumor kan screenen. Als men met 
screening aan de slag wil, dan moet men immers nagaan of er aan een aantal welom-
schreven voorwaarden is voldaan. Eén daarvan is de beschikbaarheid van een be-
trouwbare opsporingstest, maar die bestaat lang niet voor alle tumoren. In verband 
met dikke darmkanker heeft de geneeskunde wél het nodige in haar trukendoos. 
Als een tumor dat uitzonderlijke statuut geniet, zou het dom zijn de opportuniteit 
te laten liggen.
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Screening beantwoordt aan een waaier van lovenswaardige principes: het resultaat 
ervan is niet alleen meer gezondheid en welzijn, maar ook meer gelijkheid. Het 
vroegtijdig opsporen en verwijderen van kanker valt immers een stuk goedkoper uit 
dan behandeling in geavanceerde stadia. Dat is geen gering gegeven. Ondanks onze 
degelijk uitgebouwde ziekteverzekering, is het toch telkens weer even schrikken als 
men nagaat welke bedragen een zwaar behandelde patiënt uit eigen zak moet bijpas-
sen. Recentelijk meldde een publicatie in de European Journal of Cancer dat per-
sonen uit armere middens het bij dikke darmkanker moeten stellen met een minder 
gunstige behandelingsuitkomst en een hogere sterfte; dat geldt zowel voor Europa 
als voor de Verenigde Staten. Om de sociale oneffenheden zo keurig mogelijk uit te 
vlakken, is er behoefte aan informatiekanalen die met de screeningboodschap tot 
de minst bereikbare segmenten van de bevolking doordringen. Dankzij hun inzet 
brengen de hierboven opgesomde actoren dit einddoel een stuk dichterbij.

Uiteraard mogen we het niet bij screening laten, want in het leven van alledag kun-
nen we kanker bestrijden door het optimaliseren van onze levensgewoonten. Het 
wetenschappelijke onderzoek heeft zich decennialang blauw gezocht naar omge-
vingsfactoren die het risico van kanker bepalen.  Hier en daar is dat aardig gelukt, 
getuige het stigma dat de sigaret voortaan met zich meedraagt. Maar voor een aantal 
voedingscomponenten blijft de situatie minder duidelijk. Experts stellen de laatste 
tijd in toenemende mate dat we ons daarover niet noodzakelijk het hoofd hoeven te 
breken: gezonde voeding in haar geheel heeft een gunstige weerslag op de incidentie 
van kanker. Het belangrijkste mechanisme is waarschijnlijk dat het lichaamsgewicht 
erdoor onder controle blijft. Bij zwaarlijvigheid scheidt het lichaam substanties af die 
de groei van tumoren aanzwengelen. Gewichtsverlies corrigeert deze anomalie, net 
zoals lichaamsbeweging.

Toch is ook gezond leven geen panacee, want op wondermiddelen kan de strijd 
tegen kanker niet rekenen. Daarom moeten we knokken op verschillende fronten 
tegelijk. Het liefst met z’n allen.

Dr. Michèle Langendries
Medisch Directeur “de Huisarts”
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Onze 12de en laatste wijze…”last, but not least”.

Prof. Dr. Eric Van Cutsem van de KUL is reeds jarenlang actief op het gebied van 
darmkanker. Van A tot Z zou je kunnen zeggen. Van onderzoek tot kliniek, van 
screening tot behandeling, nationaal en internationaal. We konden geen geschikter 
persoon vinden om deze reeks van 12 Wijzen af te sluiten. Hij vat alles nog eens 
goed samen en heeft ook oog voor de “stamboom”.

Meer aandacht a.u.b. !
Darmkanker of colon kanker is en blijft een belangrijk probleem dat zeker nog niet 
genoeg bekend is en dat niet genoeg aandacht krijgt. Het blijft één van de meest fre-
quente kankers. Bij meer dan 4500 personen wordt jaarlijks de diagnose gesteld in 
Vlaanderen. Ongeveer 1800 personen overlijden jaarlijks in Vlaanderen door darm-
kanker. Dit wil zeggen dat er ongeveer 5 mensen per dag overlijden in Vlaanderen 
door darmkanker. Door verkeersongelukken zijn er dat ‘gelukkig’ maar 1 tot 2 per 
dag in Vlaanderen.

Het belang is duidelijk, maar de aandacht is niet altijd evenredig.

We kunnen de cijfers van het voorkomen en van het aantal overlijdens zeker ver-
beteren: hiertoe zijn een aantal aspecten belangijk: preventie door verbetering van 
de levensstijl: vermijden van overgewicht, voldoende sport, gezonde voeding zonder 
overmate aan vet en met voldoende groenten, fruit en vezels. Bewustwording van 
symptomen, adekwate screening en een optimale behandeling in multidisciplinair 
verband door experten kunnen verder bijdragen tot een verbetering van de cijfers.

Als gastroenteroloog en digestief oncoloog werkzaam aan de UZ Leuven, heb ik de 
voorbije 15 jaar toch wel een duidelijke verbetering gezien: darmkanker geraakt uit 
de taboesfeer, we spreken over screeningsprogramma’s, onze moleculaire kennis is 
er belangrijk op vooruit gegaan en de multidisciplinaire expert teams hebben zich 
gevormd. Hierdoor is de prognose van de patiënten verbeterd, maar er is nog een 
zeer lange weg te gaan. Ik heb het geluk en het genoegen gehad een aantal aspecten 
mee te kunnen vooruitstuwen op internationaal en nationaal niveau.

Eén van de volgende betrachtingen is het realiseren van een screeningsprogramma 
in Vlaanderen en van de implementatie van doelgerichte adviezen aan hoog risico 
groepen. Bij de risicogroepen is het onderkennen van de erfelijke en van de familiale 
belasting belangrijk. Enkele erfelijke syndromen zijn intussen goed gekend: 

12. Eric Van Cutsem
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het Familiale Adenomateuze Polyposis (FAP) syndroom en het syndroom van Lynch.

Bij deze 2 syndromen kunnen we door middel van genetisch onderzoek (bloedname; 
soms onderzoek van tumor) en van een nauwkeurige stamboom nu een goed advies 
geven. Binnen de FAPA vereniging wordt door een aantal medewerksters hier ook 
goed werkt verricht dat ten goede komt van de patient voor een nationaal register 
voor het FAPA-syndroom en het syndroom van Lynch (www.belgianfapa.be).  Ook bij 
mensen met een familiale belasting buiten deze 2 erfelijke syndromen kunnen een 
nauwkeurig onderzoek van de stamboom en van de persoonlijke geschiedenis een 
belangrijke hulp bieden voor een adekwate preventiestrategie.

De globale aanpak van alle aspecten van darmkanker, gaande van de preventie tot 
screening en behandeling in alle stadia van de patiënten met verhoogd risico voor 
darmkanker of met een reeds bestaande kanker is belangrijk voor een optimale 
zorg voor de patiënten en dat is onze belangrijkste betrachting binnen de afdeling 
digestieve oncologie. In al onze betrachtingen, zowel onze universitaire onderwijs-
opdracht, onze onderzoeksopdracht (of eerder voorrecht) en klinische taken staat 
de patient centraal. Hiervoor doen we het. Want dit is ook terug te brengen tot 
onze maatschappelijke opdracht als arts. Het is zeker niet alleen onze opdracht, 
maar het is ons voorrecht om hier in de frontlinie te staan en hiervoor de vechten. 
Onze patiënten verdienen dit elke dag.

Prof. Dr. Eric Van Cutsem,                                                                                                              
UZ Gasthuisberg, Leuven                    



Tien jaar zeker
Tien jaar gelukkig
Tien jaar aan een stuk geen zorgen

Tien keer beter
Dan blijven zitten
En uitstellen tot morgen
 
Tien jaar duurt het voor een kleine poliep
In je dikke darm uitgroeit tot een kwaad gezwel
Tien jaar heb je om het tegen te gaan
Loop eens even langs je dokter, die vertelt het wel

Refrein

Lieve mensen denk eens tien keer na
Een heel klein onderzoekje als je vijftig wordt
Je moet maar één keer om de tien jaar naar de dokter gaan
Doe het nu, het leven is al zo kort

(parlando)

je kan van alles dood gaan
je kan kan onder een auto lopen,
je kan je verslikken, je hart kan plots ophouden met kloppen
Maar sterven aan darmkanker die perfect te vermijden is, terwijl je tien jaar had om 
jezelf even te laten onderzoeken, dat is echt niet slim.
Maak nu een afspraak met je huisarts, dan ben je...

Tien jaar zeker
Tien jaar gelukkig
Tien jaar aan een stuk geen zorgen

Tien keer beter
Dan blijven zitten
En uitstellen tot morgen
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Tekst: Guillaume Van der Stighelen
Muziek: Jean Bosco Safari
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Een blogboekje?
Een infobrochure?
Een voorlichtingsboekje?

Het heeft iets van alle drie.
Darmkanker is een te belangrijk onderwerp 
om stilzwijgend door het leven te laten gaan.

Een taboe doorbreken is altijd een beetje riskant.
Maar mensen in onwetendheid laten is nog erger.

In 44 blogs probeert Dr. Luc Colemont samen met de hulp 
van 12 wijzen hier iets aan te doen

Veel leesplezier!

www.stopdarmkanker.be

De druk van dit boekje kwam tot stand dankzij:

 


