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KLIER

Met de vzw Stop Darmkanker
strijdt maag- en darmspecialist
Luc Colemont al enkele jaren te-
gen de ziekte die elke dag het leven
kost aan vijf Vlamingen. Komend
weekend start de vzw met een 
nieuwe campagne om het belang 
van vroegtijdige opsporing nog 
eens in de verf te zetten. “We mo-
gen van de Pro League in alle wed-
strijden van de laatste twee speel-
dagen van februari – zowel in klas-
se 1A als 1B – onze campagne 
zichtbaar maken voor de toe-
schouwers”, zegt Colemont.

De campagne start vrijdagavond,
voor de match STVV-Anderlecht.
“Twee uur voor de wedstrijd zal
onze reuzendarm (een opblaasba-
re dikke darm waar mensen door
kunnen wandelen, nvdr.) op de
middenstip geplaatst worden”, 
zegt Colemont. “De spelers ko-
men op in shirts van Stop Darm-
kanker en beide ploegen zullen
zich achter een vier meter lange 
banner van de campagne scha-
ren.” In Sint-Truiden mag Cole-
mont ook de genodigden toespre-
ken en zal hij voor de aftrap de

campagne toelichten bij de stadi-
onomroeper. 
De timing van de actie is niet toe-
vallig: maart is de internationale 
darmkankermaand. 

60 procent
Naast de campagne is er ook het
bevolkingsonderzoek naar dikke-
darmkanker, waarmee de ziekte

“2.000 keer 
darmkanker in 
vroeg stadium 
ontdekt dankzij 
stoelgangtest”

SINT-TRUIDEN - ‘Laat je niet buitenspel zetten door darmkanker.’ Als u 
de komende twee weekends naar een voetbalwedstrijd in klasse 1A of 
1B van de Pro League gaat, zal u niet naast die slogan van de vzw Stop 
Darmkanker kunnen kijken. De nieuwe campagne, die nog eens 
hamert op het belang van vroegtijdige opsporing van darmkanker, start 
vrijdagavond, voor de match tussen STVV en Anderlecht. “Dankzij de 
stoelgangtest sporen we jaarlijks ruim tweeduizend vroegtijdige 
darmkankers op”, zegt de Hasseltse dokter Luc Colemont.

Koen SNOEKX/Joos MEESTERS

Het leed dat we hebben 
kunnen vermijden en 
de kosten die bespaard 
werden voor dure 
behandelingen zijn extra
bonussen van het 
bevolkingsonderzoek 
naar darmkanker

Luc COLEMONT
Maag- en darmspecialist

Transparantie
De race is gelopen. Vandaag verstrijkt de deadline voor het indie-
nen van de finale offertes voor de vervanging van onze 40 jaar oude
F-16-gevechtsvliegtuigen. Vanaf nu is het aan de 33 experten van
Defensie en de FOD Economie om zich te buigen over de ‘aan-
koop van de eeuw’: 34 nieuwe toestellen voor een prijs van alles
samen 4,7 miljard euro. Tegen eind mei wordt het oordeel van de
expertengroep verwacht. Dan heeft de regering nog ruim een
maand om het dossier politiek te beslechten, wil ze op de NAVO-
top van 11 en 12 juli in Brussel kunnen uitpakken met goed nieuws.
Twee kandidaten zijn officieel nog in de running: de Amerikaanse
F-35 en de Brits-Duitse Eurofighter. De Franse Rafale neemt niet
deel aan de competitie, zo zei Dassault-topman Éric Trappier gis-
teren in Brussel. Frankrijk stelt via de politieke achterdeur een veel

bredere defensiesamenwer-
king voor, een charmeoffen-
sief dat vooral in Wallonië
weerklank vindt. Niet toeval-
lig gaf Trappier zijn perscon-
ferentie gisteren in de Waran-
de, de club voor Vlamingen in
Brussel. Zijn boodschap: de
Rafale is “het beste vliegtuig
ter wereld” en ons land zou er
dus goed aan doen het voor-
stel toch eens te bekijken.
Die heldere boodschap staat
in schril contrast met de flou
die rond het Franse dossier

hangt. Als de Rafale het beste toestel is, waarom neemt construc-
teur Dassault dan niet gewoon deel aan de competitie? De Franse
achterkamerpolitiek leidt ook binnen de regering tot wrevel. De-
fensieminister Steven Vandeput (N-VA) wil alleen de officiële kan-
didaten beoordelen, premier Charles Michel (MR) verschuilt zich
achter juridische analyses om het Franse aanbod nog niet meteen
af te slaan. Dat is diplomatiek slim gezien, maar tussen nu en juli
zal Michel zijn Franse vrienden toch moeten teleurstellen. Met het
Agusta-Dassault-schandaal uit de jaren 90 in het achterhoofd, 
zou MR moeten weten dat transparantie in miljardendossiers als
deze essentieel is.
Alleen door in alle openheid de concurrentie te laten spelen, kan de
regering deze aankoop verantwoorden. Want welk toestel het ook
wordt, de komende tijd zal de kritiek op de prijs van 4,7 miljard 
geheid aanzwellen. Oppositiepartijen sp.a en Groen rekenden nu
al uit hoeveel rust- en ziekenhuizen je wel niet kan bouwen voor dat
geld. Zo creëren ze een valse tegenstelling. Alsof ons welvaartspeil
behouden kan worden zonder geopolitieke stabiliteit. Alsof ons
land kan blijven besparen op defensie, zonder de gevolgen te dra-
gen. De Romeinse schrijver Vegetius besefte 16 eeuwen geleden al
dat dit een illusie is toen hij schreef: si vis pacem, para bellum. Wie
vrede wil, moet zich voorbereiden op oorlog. En dat geldt zeker in
een veranderende veiligheidsomgeving waarin de Amerikaanse
suprematie waarop Europa zo lang teerde, plaats maakt voor een
multipolaire wereld waarin het gevaar van alle kanten kan komen.

Als de Franse Rafale het
beste toestel is, waarom
neemt constructeur 
Dassault dan niet gewoon
deel aan de competitie?

Door Timmie van Diepen

DE KERN

REACTIES:
DEKERN@HBVL.BE

Vzw Stop Darmkanker van 
Hasseltse dokter Colemont start nieuwe 
campagne tijdens STVV-Anderlecht

HASSELT/HEUSDEN-ZOLDER - Koen Timmers (38) uit 
Hasselt, PXL-researcher en leerkracht aan CVO de 
Verdieping in Heusden-Zolder, is door Bill Gates 
genomineerd als één van de beste tien leerkrachten ter 
wereld. Op zondag 18 maart wordt in Dubai de 
prestigieuze ‘Global Teacher Prize’, zowat de Nobelprijs 
voor leerkrachten, uitgereikt. De winnaar krijgt een 
miljoen dollar. “Mocht ik winnen, dan stop ik dat geld in
het project waarmee we met 150 leerkrachten uit 45 
landen dagelijks lesgeven aan duizenden vluchtelingen, 
via Skype”, zegt hij.

Stijn COOLS/Dirk JACOBS

Koen Timmers 
kan een miljoen 
dollar winnen. 
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is één van de tien beste 
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gen, werd bij zo’n 20.540 mensen 
(6,6%) een afwijkend resultaat ge-
vonden. “Helaas liet 12 procent
van hen geen vervolgonderzoek 
doen. Dat zijn er wel al minder
dan de 18 procent in 2015”, zegt
Colemont. “Bij ongeveer 10 pro-
cent van de mensen met een afwij-
kend resultaat wordt effectief 
darmkanker in een vroegtijdig 
stadium ontdekt. Dat wil dus zeg-
gen dat we met de stoelgangtest 
jaarlijks ruim 2.000 vroegtijdige 

kankers kunnen opsporen. Dat is
ruim 20 procent meer dan voor de
start van het bevolkingsonder-
zoek. En dan mogen we de dui-
zenden poliepen niet vergeten die
weggenomen werden, en geen
kans kregen om tot darmkanker
uit te groeien. Het leed dat we heb-
ben kunnen vermijden en de kos-
ten die bespaard werden voor 
dure behandelingen, zijn natuur-
lijk extra bonussen van het bevol-
kingsonderzoek.” 

Zenuwachtig klinkt hij niet, al
staat er een miljoen dollar op 
het spel. Koen Timmers weet 
sinds vannacht dat hij – als eer-
ste Belg – tot de tien finalisten
behoort van  de Global Teacher
Prize. Dat heeft hij uit de mond
van de Microsoftbezieler Bill 
Gates mogen vernemen. Elk 
jaar krijgt ‘de beste leerkracht 
ter wereld’ die prestigieuze prijs.
30.000 leerkrachten uit 173 lan-
den dongen mee.

Vluchtelingenkamp
Timmers geeft computerles in 
het volwassenonderwijs, is lec-
tor op de PXL, maar maakt 
vooral indruk door in zijn vrije
tijd projecten op te zetten die 

leerlingen van over de hele wereld
samenbrengen en een heel andere
manier van leren introduceren.
“Het begon allemaal nadat ik in 
contact was gekomen met een
leerkracht in het vluchtelingen-
kamp Kakuma in Kenia. Daar
verblijven 200.000 vluchtelingen, 
onder wie heel veel kinderen. Er 
zitten tot 200 leerlingen in één
klas. De leerkrachten hebben er 
niet echt een opleiding gehad. Ik 
heb mijn eigen laptop naar daar
gestuurd en ben les beginnen ge-
ven via Skype. Op twee jaar tijd is
dat enorm gegroeid: er kwamen
twintig laptops bij, en zonnepane-
len om ze aan te drijven. Ongeveer
150 leerkrachten uit 45 landen en-
gageren zich nu om lessen te geven

via Skype.” Het project leverde 
Timmers vorig jaar al een nomi-
natie op voor de top vijftig van de
Teacher Prize. Nu staat de Hasse-
laar in de top tien. 

Koraalrif printen
“Ik heb eind vorig jaar 250 scho-
len uit 69 landen geëngageerd om
enkele weken samen te werken
rond klimaatverandering”, zegt
Timmers. “Vanuit verschillende 
vakgebieden – wiskunde, litera-
tuur, biologie – hebben ze gebrain-
stormd, proefjes gedaan, discus-
sies georganiseerd... Ze hielden 
online contact. Dat heeft fascine-
rende resultaten opgeleverd, zoals
koraalriffen die gemaakt zijn met
een 3D-printer, of meelwormen

die plastic kunnen verwerken zon-
der ziek te worden.” Het project
kreeg  steun van de dalai lama.
Niet alleen zijn er met dit project 
leerlingen van Nieuw-Zeeland tot
Hawaï samengebracht, het was 
ook goede promotie voor een an-
dere manier van onderwijs. Leer-
lingen gaan zelf aan de slag en le-
ren van elkaar, de leerkracht fun-
geert meer als begeleider. “Dat is 
een les die ik trek voor het Vlaam-
se onderwijs: leg de focus niet te 
veel op memoriseren en toewer-
ken naar examens, maar op het in-
trinsieke leren van de studenten.
En doe dat met een beetje creativi-
teit en innovatie.”
Varkey Foundation, organisator 
van de wedstrijd, looft een miljoen

dollar uit aan de winnaar. “Als 
ik win, stop ik dat geld  in het 
project  voor de vluchtelingen”,
belooft Timmers. “Hen vooruit
helpen zou mijn grootste over-
winning zijn.”
De leraar heeft ook een zwarte 
gordel karate, hij was zelfs ooit
lid van de nationale ploeg. Veel
tijd heeft hij daar niet meer 
voor, want hij heeft al een nieuw
project in het achterhoofd: edu-
catieve Legopakketten, voor 
door modderstromen getroffen
scholen in Sierra Leone. “Ik doe
het graag. Ik heb altijd al leraar
willen zijn. Het PMS stuurde
me nog even richting een studie
ingenieur, maar mijn hart ligt
toch in het onderwijs.”

 Bill Gates, gesteund door de dalai lama

sinds oktober 2013 vroegtijdig
wordt opgespoord. Tussen begin 
2015 en eind 2016 (de cijfers voor
2017 zijn er nog niet) hebben ruim

1,1 miljoen Vlamingen tussen 55 
en 74 jaar een stoelgangtest gekre-
gen. Van hen stuurden 584.088 
mensen de test terug naar het labo,

Deelnamepercentage 
darmkankeronderzoek

54,5%
(311.453 van 571.034)
6,6 % hadden afwijking

2016

50,3%
(330.765 van de 657.887)
7,7 % hadden afwijking

2014

60%
Stop 

Darmkanker wil  

deelnamepercentage 
in 2018

2018

51,4%
(272.635 van de 529.767)

7,5% hadden afwijking

2015

waar hun
stoelgang gratis

onderzocht wordt op darmkan-
ker. “Tussen 2015 en 2016 is het
deelnamepercentage gestegen van
51,4 naar 54,5 procent, wat heel 
positief is”, zegt dr. Colemont. 
“Onze doelstelling is een percen-
tage van 60 procent in 2018.”

Leed vermijden
Van de 311.453 Vlamingen die in
2016 een stoelgangtest ondergin-

Dokter Luc Colemont in de opblaasbare darm van Stop Darmkanker. FOTO JEF WIJCKMANS


