
Een grote, donkere man met zware
wenkbrauwen, type vriendelijke reus,
geeft een stevige kolenschophand en
neemtonsmeenaar zijnkabinet inhet
Sint-Vincentiusziekenhuis in het hart
vandestad. ‘Kuifje’hangtaandemuur,
naast een paar klassieke schilderijen.
«Mijn papa was een grote Kuifje-fan.
Wijlenmijn papa, moet ik zeggen.»De
vader die een grote rol speelde in het
leven van de dokter, maar niet meer
heeft geweten van diens nobele doel:
Vlaanderendoorkruisen.

Hetschijntdatuzeldenblijerwasdan
metdeaankoopvanuwTomTom.
«Ik deed dit jaar al 34 lezingen in alle
uithoeken. Ik doe 1,5 uurmijn verhaal.
Er komt constant nieuwe info bij over
darmkanker, die stop ik er allemaal in.
Zoals eenartiest somszijnheleplaylist
omgooit. (lachje)Datkostmedeavond
voordien dan een uur — soms twee. Ik
blogenprobeerelkedag iets zinnigsop
Facebook of Twitter te zeggen over
darmkanker. Kost niks in euro, alleen
welweerwattijd.95%vanmijnvrijetijd
gaatnaar ‘StopDarmkanker’.»

En dat alles onbezoldigd? Voor een
mandstreekproducten?
«Eenfleswijnkrijg iksoms.Mijnkelder
geraakt stilaan vol. Als er toch een
honorarium is, laat ik het overmaken
aandevzw.Mijnbenzinebetaal ikzelf.»

Waaromdoetudit?
«Omdat kennis delen levens kan red-
den. De mensen weten te weinig over
darmkanker.Toen ikzelf tien jaargele-
den werd gevraagd te spreken over
screening, stelde ikonthutstvastdat ik
er zélf niet veel overwist.» (lachje)

Waaromwaspreventiebraakland?
«Omdat het teweinig opbrengt. Ik heb
ooitopeencongresgezegd:depharma-
industrie wil liever wél darmkankers,
wantdankanzechemokurenverkopen.
Nu, ikmoet zeggen:wehebbenvoorde
vzw wel al een kleine sponsoring ge-
kregenvanenkelepharmabedrijven.»

Vier tieners zorgen mee voor het
enormesucces.Hoekondat?
«Ik hield al jaren lezingen voor huis-

artsen,maarerkwamnietechtschot in
de zaak. Tot een bevriend zakenman
tijdens onsmaandelijkse etentje bij de
Italiaan zei: ‘Ga je het dan zelf op gang
trekkenofniet?’ Ikschrokvandevraag.
Mijn tafelgenoot zei: ‘Eet eerst je pizza
op en beslis dan.’ Bij het dessert zei ik:
‘Oké, dandoe ikhet zelf.’»
«Hij heeft toen zijn telefoon gepakt en
MichaëlGykieregebeld,17jaar,diemet
driemedescholieren al een communi-
catiebedrijfjehad.Devolgendemorgen
zaten we rond de tafel. Die jongens
reageerden: ‘Als we die rare dokter
kunnengeloven,willenwehelpenhier
een chronische ziekte van proberen te
maken.’ Vier whizzkids hebben toen
eencyberaanval ingezet.Vandaagheb-
benwe 30.000 likes op Facebook. Fan-
tastisch! Ik kende toen zelf amper de
sociale media. Ook reclamebureau 10
en de webarchitecten van Edge werk-
ten pro deo, pro bono, voor god en het
goede, met acties als SaveYourSelfie,
met BV’s op de WC. Ook dat werkte
enorm.EnBradPitt, nietwaar.»

Oja,BradPitt!
«Hem hebben we een test opgestuurd
om een staaltje in te sturen, want hij
werdvijftigenbetradzoderisicogroep.
Zijn vrouw Angelina het roze lintje
tegenborstkanker,hijhetblauwetegen
darmkanker: het ware mooi geweest.
Hij heeft nog steeds niet geantwoord.
Maar we hebben wel even de wereld-
pers gehaald: ‘Flemisch doctor writes
Brad Pitt about colon cancer.’ Geniaal!
(lacht) We hebben een prijs gekregen
voor de beste campagne op sociale
media—vóór de Special Olympicsmet
KevinDeBruynealsDownjongen.Maar
niet iedereen gebruikt internet. Daar-
omschreef ik zopasookeenboek.»

Ookdatnog.
«Ik had nog tijd over. (grijnst) Onze
sterkte is ook ons zwak punt. De vzw
heeft één halftijdse betaalde kracht,
plusikzelf enenkeleonmisbarevrijwil-
ligers. Alswewillengroeien, zullenwe
financiëlepartnersmoetenvinden.»

Hetbestenieuws is:decijfersvanhet
bevolkingsonderzoekzijnpuik!
«Indriemaandenscreeninghebbenwe

duizend darmkankers kunnen voor-
komen.Dat isééngrotecinemazaalvol.
Of duizend gezinnen die een betere
Kerst zullen vieren dan ze zouden
hebben gehad. 48% van de 56- tot
74-jarigen is ingegaan op de uitnodi-
ging.Minister Vandeurzenwil volgen-
dekeer60%halen.Wegaanproberen.»

Menhadhetnualoveroverdiagnose.
«Ach. 1.000 op 250.000 gescreende
mensen, dat is niet veel—vinden som-
migen.Maarwatwil jedandoen?Niks?
Darmkanker isnogaltijddedodelijkste
kanker— voormannen na longkanker
en voor vrouwen na borstkanker. 1 op
de 20mensen krijgen het. Met de kost
van een half jaar chemo kan men
500darmonderzoekenbetalen.»

Een toffe ziekte eigenlijk: ze is te
behappen.
«De kans op genezing is 95% als je er
vroeg bij bent. Maar voor wie daar-
buitenvalt, is erniks ‘tofs’ aan.»

Maarudoetonversaagdvoort.
«Men noemt mij al vanalles, hoor ik.
Een kruisvaarder, een missionaris, tot
zelfs een jihadstrijder tegen darmkan-
ker toe. (lacht) Misschien ben ik dat
alleswel.WekennenelkaarviaTwitter,
maar iemand als Marc Coucke in-
spireert me wel. Ik probeer ook de
dingen positief te brengen, maar mijn
onderwerp leent zich er niet altijd toe.
Er sterven inEuropaelkedág580men-

sen aan darmkanker: dat zijn twee
Boeingsvol!»

Leeftuzelfgezond?
(kucht) «Sinds begin 2010 heb ik nooit
meergefitnest. Geen tijdmeer!»

Wat is uw drijfveer om met een op-
blaasbare darm ook nog eens de
Kerstmarktenafteschuimen?
«Och, ik moet altijd íets doen. In mijn
studententijd organiseerde ik het
Chrysostomosfeest. Ik schaakte. Ik
schreef een boek over een zeldzame
Alfa Romeo: 500 bladzijden voor een
heel kleine niche. Ik heb er meer geld
ingestoken dan uitgehaald. Maar
darmkanker isvanveelmensen. Ikkon
gewoonmijn jobdoenendemensenin
onwetendheid laten of mijn kennis
delen.Datlaatsteismijnplicht,vindik.»

Is solidariteit eenmust? U gaf ook al
centen aan de man-met-de-oranje-
auto,dieopzijndakwerdgelegddoor
debetogers inBrussel, las ik.
(lacht) «Het iswat ik thuis heb geleerd.
Mijnvaderwasdirecteurvaneengroot-
handel in verf- en glas, Boermans in
Hasselt. Hij had op zijn achttiende tbc
gekregen en kon door zijn zwakke ge-
zondheidgeengeneeskundestuderen.
Hijwas eengoede,maar strengevader.
Eerst het werk, dan het spel. Wenen
helpt niet. En elke dag je tanden poet-
sen. Datwarendedrie huisregelswaar
vader niet van afweek. Hij keek erg op
naar de Kennedy’s. Van ons zakgeld
moesten we — wat bij de Kennedy’s
blijkbaar ook gold—eenderde sparen,
meteenderdeietsvooronszelfdoenen
een derde besteden aan cadeautjes
vooranderen.Diesolidariteitzaterdus
al in. Vaderwasmecenas, danvoor een
kunstschilder, dan weer voor een
barokzanger. Na zijn dood kwamen
mensenaanmijnmoedervragen: ‘Me-
neer stak ons regelmatig iets toe, hoe
gaat dat nu verder?’ (lacht) In één van
de laatste gesprekken met mijn vader,
stelde ik hem de vraag: ‘Papa, zijn wij,
dokters, de modernemissionarissen?’
‘Later’, zei hij, ‘spreken we daarover
verder.’Maar er kwamgeen later. Papa
iskortnadienomgekomenineencrash
meteenvliegtuigjebovendeKilimanjaro.

De piloot maakte een fout en vloog
tegen het onweer in. Het gebeurde in
1993. Ikkanernogaltijdnietkomen, in
Kenia. Teemotioneel.»

Hoebeïnvloeddeuwvadersdoodu?
«Ikwildestoppenmetdegeneeskunde.
Ikwistnochtansalopmijn5jaar: ikwil
later doktertje worden. Ik tekende als
tienerschriftjesvolmetorganen. Ikwas
een jaar in de VS, heb gewerkt in de
Mayo Clinic in Minessota en in Los
Angeles—waar op een dag zomaar Liz
Taylor in mijn wachtzaal zat. (lachje)
Maartoen,netnazijndood,dacht ik: ik
kanmijn eigen vader nog niet in leven
houden,waaromzou iknogarts zijn!»
«Drie weken heb ik me opgesloten. Ik
drukteelktelefoontjeaf,wouniemand
zien. Ik rouwde. Papa is 21 jaar dood,
maar ik ziehet levennogaltijd als vóór
J.C.—hij heette JacquesColemont—en
ná J.C.Maargoed. Ikbenherbegonnen.
Ikbenookhertrouwd,enlaternogeens
—metmijnhuidigevrouw.Antonella is
Italiaanse en de liefde van mijn leven.
Ze woont en werkt in Rome, op twee
uur vliegen.We zien elkaar twee lange
weekends per maand, al dertien jaar.
Maar het is prima zo. Ook daarom is
‘StopDarmkanker’wathetnuis.Omdat
Antonella niet kan klagen dat ik
’s avonds laat doorwerk.We skypen of
mailenwelvijfkeerperdag.Zegaatniet
hierkomenwonen.Datzouanderszijn,
zouden we kinderen hebben gehad,
maar ikkonergeenkrijgen.Dat is jam-
mer. Ikmistelerenlopen,eersteschool-
dagen en samen voetballen. Maar het
is ookgoedzoalshet is.»

Ubentgelukkig.
«Zeker. Ik zie ook veel verdriet. Ik heb
deze zomer iemand geholpen met
euthanasie. Om 8.22 uur. Ik landde in
Romeom20.22uur. Precies twaalf uur
later.Mijn vrouw zag hetmeteen: ‘Che
c’è? Che!Wat is er, Luca?’ Soms huil ik
meemetde familie.Minstens éénkeer
perweekmoetikiemandslechtnieuws
brengen.Maar ikmóet het ook vanme
afschudden. Als ik voor elke nieuwe
darmkankerdriedagenverdrietig loop,
ben ikmijnhalve levenongelukkig.»
‘Stop darmkanker’, Luc Colemont,
LannooCampus, 226blz.
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Specialist trekt met opblaasbare darm door Vlaanderen tegen kanker
Duizend darmkankers zijn er vermeden in
drie maanden screening, zo raakte deze
week bekend. Mee dankzij dokter Luc
Colemont (57) van de vzw ‘Stop Darm-
kanker’. De Antwerpse maag- en darm-

specialist gaat onversaagd de boer op om
over preventie te spreken. «Mennoemtmij
een kruisvaarder, een missionaris en zelfs
een jihadstrijder-tegen-darmkanker. Mis-
schien ben ik dat alles wel.» • ANNICK DE WIT •

Men noemt mij
een kruisvaarder,
een missionaris,
zelfs een
jihadstrijder tegen
darmkanker.
Misschien ben ik
dat alles wel

De man die
1.000 levens hielp redden

Dokter Luc
Colemont.

«Elke dag sterven
inEuropa twee volle
Boeingsmensen aan

darmkanker.»

Met een enormedikke darmen even reusachtige poliepen geeft de specialist her en der voor-
lichting. Verreweg demeeste poliepen zijn goedaardig,maar sommige groeien uit tot een tumor.


