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De test doen. Dat promoot maag- en darmspecialist  
Luc Colemont sinds 2010, in eigen land en ver 
daarbuiten. Vlak voor hij 65 werd, lanceerde hij 
zijn strijd tegen darmkanker nog maar eens via een 
nieuw medium, op het vooral bij tieners en jongeren 
populaire TikTok. „Zij kunnen hun ouders en  
grootouders vragen of ze zich wel laten testen.”

Luc COLEMONT
Bezieler Stop Darmkanker

‘We kunnen levens redden, maar 
ook veel leed voorkomen’

Jozefien VAN HUFFEL
In maart baden gebouwen in 
blauw licht, bakkers verkopen 
lachende kakjes ten voordele 
van Stop Darmkanker en op de 
Meir in Antwerpen kon je door 
een reuzendarm wandelen. Luc 
Colemont (65) heeft het druk, 
maar tegelijk is de internationale 
Darmkankermaand een moment 
om stil te staan. „Ik moet eerlijk 
bekennen dat ik het soms niet 
meer weet”, blogde hij bij de start. 
„Niet meer weet hoe we dat mon-
ster aan banden kunnen leggen.”

– Botst Stop Darmkanker op een grens?
We gebruiken alle mogelijke middelen 
en kanalen. Sinds januari 2016 gaf ik 588 
lezingen in Vlaanderen, we lanceerden 
met Dirk een strip die al vertaald werd in 
twaalf talen, maakten een podcast en zit-
ten al tien jaar op sociale media. Op Face-
book beantwoord ik sinds maart 2020 elke 
woensdag om 17 uur live vragen. We trek-
ken en we sleuren. De deelname aan het 
bevolkingsonderzoek om darmkanker op 
te sporen, dat mensen in de leeftijd van 50 
tot 75 tweejaarlijks uitnodigt een stoel-
gangstaal op te sturen, stagneert echter. 
In 2020 nam voor het eerst minder van de 
helft van de doelgroep deel. Moeten onze 
campagnes harder, provocerender? Uit on-
derzoek blijkt dat de mensen de test niet 
naast zich neerleggen omdat ze bang zijn 
voor het resultaat of menen dat het hen 
niet zal overkomen, maar omdat niemand 
hen vertelde hoe belangrijk het is. Onze 
strijd tegen darmkanker is achter de scher-
men een strijd voor de aandacht. Bij iedere 
journalist die die aandacht geeft, herhaal 
ik dat hij met zijn stuk levens zal redden.

– In  maart  2010  wilde  u  actievoeren  tot  eind 
april. Hoe werd de vzw uw levenswerk?
Stop Darmkanker begon inderdaad als tij-
delijke actiegroep. De Vlaamse Vereniging 
voor Gastro-Enterologie zou de preven-
tie van darmkanker opnemen, maar dat 
kwam nooit echt van de grond. Jarenlang 
werkte ik overdag als arts in het Antwerp-
se GZA Sint-Vincentiusziekenhuis en dan 

tot na middernacht voor de vzw, tot mijn 
echtgenote me duidelijk maakte dat het te 
veel was. Ik ging praten met Marc Coucke 
en hij zorgde voor middelen zodat ik van 
de vzw mijn beroep kon maken. Een dag 
later nam ik ontslag. Daar had ik geen se-
conde spijt van, ook al beleefde ik in het 
ziekenhuis 28 mooie jaren met fijne col-
lega’s, van verpleegkundigen tot de vrouw 
van wie ik elke dag een broodje kocht.

– Zou u de vzw een roeping noemen?
Wilfried Hendrickx van Humo wees me tij-
dens een interview op het Japanse concept 
ikigai, een bezigheid waarin passie en mis-
sie, roeping en beroep samenkomen. Een 
ikigai verenigt waar je goed in bent, wat 
je graag doet, wat de wereld nodig heeft 
en waarvoor jij betaald wordt. Met Stop 
Darmkanker vond ik de zin van het leven, 
een puzzel die perfect paste. Ik weet goed 
dat niet iedereen die kans krijgt.

– En daarom gaat u nog niet met pensioen?
Ik voel me nog goed en er is nog te veel 
werk. Elke dag krijgen in ons land 23 men-
sen te horen dat ze darmkanker hebben. 

Bijna de helft van die diagnoses mondt uit 
in een begrafenis die niet had plaatsge-
vonden als we er tijdig bij waren geweest. 
Aan de andere kant mailt er elke week wel 
iemand dat hij dankzij de vzw, dankzij 
een lezing of artikel, tijdig een diagnose 
kreeg. Mensen complimenteren ons vaak 
met de levens die we redden, maar het 
leed dat we voorkomen, is voor mij even 
belangrijk, ook al valt dat met geen en-
kele studie te becijferen. Sterven doen we 
allemaal, maar chemotherapie krijgen 
is verschrikkelijk en kanker doet de hele 
omgeving van een patiënt meelijden. En 
dan zwijg ik nog over de uitgaven die pre-
ventie de overheid bespaart.

– Deze  maand  voert  u  campagne  met  de  slo-
gan ‘De klok tikt’. Uw klok dus nog niet?
Ik stond in mijn leven zelden stil bij mijn 
leeftijd. Alleen op mijn 45ste voelde het 
alsof ik halfweg was, zoals in het voetbal. 
Vijfenzestig is vooral een mijlpaal omdat 
mijn vader op die leeftijd stierf. Hij liet 
nog een coloscopie uitvoeren bij me. „Als 
die goed is, doe ik er nog 25 jaar bij”, zei 
hij. De uitslag was goed, we vierden het 

zelfs met een glas champagne. Een paar 
weken later overleed hij jammer genoeg 
in een vliegtuigongeluk in Kenia.

De tikkende klok heeft verscheidene 
betekenissen. Uiteraard benadrukt ze dat 
de beste behandeling van darmkanker 
vroegtijdige opsporing is. Ik pleit er al 
even voor om het bevolkingsonderzoek 
op 45 jaar te starten, want darmkanker 
verjongt. Na mijn lezing bij Audi besliste 
het bedrijf alle personeelsleden vanaf 45 
een gratis test te schenken. Enkele weken 
later lieten ze me weten dat bij een werk-
nemer van 48 darmkanker was vastge-
steld. Tegelijk illustreert de klok de alom-
tegenwoordigheid van de ziekte. Onlangs 
sprak ik voor een farmaceutisch bedrijf, 
op Europees niveau. Vijfhonderdduizend 
darmkankerdiagnoses zijn er elk jaar in 
Europa. Ik rekende het drie keer opnieuw 
uit, maar dat gaat wel degelijk om één di-
agnose per minuut, waarvan de helft tot 
de dood leidt. Er is nog veel werk.

Luc Colemont: „Elke week mailt er wel iemand dat hij dankzij de vzw tijdig een diagnose kreeg.”  © Frank Bahnmüller

Reageren op dit artikel? Dat kan op 
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„Mensen doen de test niet 
omdat niemand hen zei 
hoe belangrijk het is”


