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Buitengewone mensen 

“Ik heb maar één boodschap:  
doe de test”
In 2015 trok maag-darmspecialist Luc Colemont na bijna 28 jaar de deur 

van het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen achter zich dicht. Hij 

wilde zich toeleggen op zijn grote missie: een wereld zonder darmkan-

ker. Sindsdien werkt hij voltijds voor de vzw Stop Darmkanker. Deze ac-

tiegroep heeft slechts één doel voor ogen: iedereen ervan overtuigen 

dat het sterftecijfer voor darmkanker drastisch zal dalen door poliepen 

en darmkanker vroegtijdig op te sporen.  T Ann Van Loock  F Pierre Veys

Luc, jij bent een maag-
darmspecialist in hart en nieren.

“Ja, dat is waar, maar je mag me ook 
een creatieve activist noemen. Of een 
politicus van een partij met slechts één 
agendapunt: stop darmkanker!”

Hoe is die omslag er gekomen? 
“Toen ik in 2010 met een vriend op 
restaurant zat, groeide het idee 
om iets te doen in het kader van de 
‘Internationale maand in de strijd 
tegen darmkanker’ in maart. Met de 
hulp van een aantal jonge gasten kon-
den we drie weken later de website 
stopdarmkanker.be lanceren. Dat 
werd al snel opgepikt door de media 
en sindsdien zijn we blijven groeien. 
Ik geef nu jaarlijks 120 à 130 lezin-
gen in binnen- en buitenland, ook bij 
Landelijke Gilden trouwens. Daarnaast 
zet onze vzw het hele jaar door allerlei 
acties en campagnes op.”

Was het niet moeilijk om te 
stoppen als specialist?

“Tot voor kort had ik drie passies: het 
ziekenhuis, de vzw Stop Darmkanker 
en mijn lieve echtgenote. Tijdens een 
lange wandeling langs het strand zei 

ze dat ik moest kiezen, dat er één pas-
sie te veel was. Ze had gelijk, want de 
balans was er niet meer. Eind 2015 heb 
ik dan ook mijn ontslag ingediend in het 
ziekenhuis, een plaats waar ik iedereen 
kende, van poetsvrouw tot collega-dok-
ter. Maar ik heb er nog geen seconde 
spijt van gehad. Ik heb er zoveel voor in 
de plaats gekregen en heb zoveel fijne 
mensen ontmoet. Met mijn kennis en 
ervaring kan ik nu des te meer mensen 
alert maken voor darmkanker.”

Want te veel mensen sterven 
door onwetendheid?

“Dat klopt. Darmkanker is een sluip-
moordenaar en wie de vijand niet kent, 
kan de oorlog nooit winnen. Iedere dag 
krijgen 16 Vlamingen te horen dat ze 
darmkanker hebben – vandaag, mor-
gen, overmorgen en alle volgende 
dagen. Elke dag sterven 5 Vlamingen 
aan darmkanker. Dat zijn er dus 1800 
per jaar. Beeld je eens in: elke dag 
sterven 3 vliegtuigen vol Europeanen 
aan darmkanker en dat komt niet op tv. 
Dat is veel te veel, zeker omdat we het 
kunnen vermijden. Na longkanker is 
darmkanker het dodelijkst, maar als je 
darmkanker op tijd ontdekt, heb je 95 

procent kans op genezing! Omdat het 
proces van poliep tot kanker zeer traag 
verloopt – dat vraagt namelijk 8 tot 10 
jaar – is er tijd genoeg om de kanker 
voor te zijn.” 

Besteed jij daarom zoveel 
aandacht aan ‘Doe de test’?

“Mijn stelling is duidelijk: mannen en 
vrouwen vanaf 50 jaar moeten deelne-
men aan de darmkankerscreening. Dat 
is ook niet nieuw, want de Europese 
Commissie vraagt dat al sinds 2003. 
Je kunt darmkanker al vroeg opspo-
ren met een eenvoudige stoelgang-
test. Helaas doet slechts iets meer dan 
de helft van de Vlamingen deze test. Te 
veel mensen doen hem niet of stellen 
hem te lang uit. Ben jij tussen de 51 en 
74 jaar oud en krijg of kreeg je een brief 
van het Vlaams Bevolkingsonderzoek 
Dikkedarmkanker? Neem dan thuis 
een staal van je stoelgang en stuur 
het gratis op. Waar wacht je op? Als er 
iemand in je gezin kanker heeft, heeft 
het hele gezin kanker. Doe het dus voor 
je partner, je kinderen, je kleinkinde-
ren. Het is echt poepsimpel.” 

Je bent veel op de baan. 
Hoe hou je dat vol? 

“Het klopt dat ik vaak lange 
dagen maak, want ik geef overal in 
Vlaanderen lezingen. Toch ben ik men-
taal absoluut niet moe. Wanneer ik 
voor mijn publiek sta en aan mijn pre-
sentatie begin, jaagt de adrenaline tel-
kens door mijn lichaam. Maar als ik op 
de terugweg in de auto mijn muziek 
opzet, kom ik weer tot rust. 

Mijn lezingen zijn wel maar een topje 
van de ijsberg. We werken met twee 
professionals fulltime voor de vzw. 
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Overdag beantwoord ik mijn mails, heb 
ik de ene vergadering na de andere en 
bereid ik met Bruno Mettepenningen 
onze acties voor. Een van onze laat-
ste acties is de positieve campagne 
‘Shitty friend’. Een Shitty friend herin-
nert zijn vrienden aan de stoelgang-
test en stuurt hen een paar dagen voor 
hun verjaardag een fijne aansporing 
om het te doen. Word een Shitty friend 
en registreer je, net als Sven Ornelis en 
Goedele Liekens!”

Er loopt ook een actie met 
de Zoo van Antwerpen?

“In april hebben we in de Zoo van 
Antwerpen de tentoonstelling ‘Juwelen 
met een grote boodschap’ gelan-
ceerd. De expo bestaat uit twintig 
juwelensets die geïnspireerd zijn op 

de uitwerpselen van negentien die-
ren en één darmkankerpatiënt. Op 
deze originele manier willen we de 
bezoekers van de zoo duidelijk maken 
hoe belangrijk het is om darmkan-
ker vroegtijdig op te sporen en het 
stoelgangthema nog meer bespreek-
baar te maken. Je kan de juwelen van 
Danielle Goffa nog bewonderen tot 
eind september.”

En jullie liggen nu ook in elke 
boekhandel met de strip ‘Dirk, 
het leven is een strijd waard’.

“Ik droom er al jaren van om een film 
te maken over darmkanker, zoals de 
film ‘Philadelphia’ aids op de kaart gezet 
heeft. Maar voor een film zijn grote bud-
getten nodig en die hebben we niet. 
Toen kreeg ik de kans om samen met 

striptekenaar Mario Boon het scena-
rio te schrijven van ‘Dirk’, het verhaal 
van een geschiedenisleraar van vijftig 
die darmkanker krijgt. Het is echt een 
mooie manier om vroegtijdige opspo-
ring van darmkanker extra onder de 
aandacht te brengen. Luc Colemont 
zal er op een dag niet meer zijn, maar 
deze strip wel. De strip is vertaald in het 
Frans, Engels en Italiaans en er wordt 
gewerkt aan een Duitse, Spaanse en 
Turkse versie. Ik hoop dat mijn grote 
levensproject zo ook in het buitenland 
verder leeft.”

Heb je nog een boodschap 
voor onze lezers? 

“Ik wil ooit wakker worden in een 
wereld zonder darmkanker. Ik hoop 
dat onze kleinkinderen deze ziekte niet 
meer zullen kennen. Mijn boodschap 
aan iedereen van Landelijke Gilden is 
poepsimpel: doe de test.” ◗

Meer info: stopdarmkanker.be 

 “Als er iemand in je gezin 
kanker heeft, heeft het hele 

gezin kanker.“
Luc Colemont, maag-darmspecialist

Win een strip!
We geven tien exemplaren weg van de 
strip ‘Dirk’, over een man van vijftig 
bij wie darmkanker vastgesteld wordt. 
Neem voor 30 september deel aan de 
wedstrijd via landelijkegilden.be/strip 
of stuur een kaartje met je naam en 
adres naar Buiten, t.a.v. Guido Staels, 
Diestsevest 40, 3000 Leuven.


