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Maag- en darmspecialist Luc Colemont hamert
op het belang van zelftests om darmkanker te
voorkomen. © Getty Images/ Wim Daneels

Elke dag sterven 10
Belgen aan
darmkanker: wat
zijn de
symptomen? “Eén
op de zes patiënten
is jonger dan 50
jaar”
Elke dag krijgen 23 Belgen te horen dat ze
darmkanker hebben én maakt de ziekte
tien dodelijke slachtoffers. “Minstens de
hel� daarvan zouden we kunnen
vermijden als nog meer mensen zouden
deelnemen aan het
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Bevolkingsonderzoek”, maakt maag- en
darmspecialist Luc Colemont zich sterk.
De oprichter van vzw Stop Darmkanker
legt uit hoe je de ziekte kan voorkomen. 

Drie van de vier kankers die gevonden
worden door het Bevolkingsonderzoek
Dikkedarmkanker, bevinden zich in een
goed behandelbaar stadium. Dat is een
pluim op de hoed van dr. Colemont, die
jarenlang pleitte voor dat
bevolkingsonderzoek. En toch is hij niet
helemaal tevreden. “In 2020 nam maar
48,5 procent van de leeftijdsgroep deel
aan het gratis bevolkingsonderzoek”,
zegt hij. “Dat is nog te weinig: in
Nederland is dat meer dan 70 procent.
En dan valt het in Vlaanderen nog mee:
in Wallonië en Brussel ligt de respons
maar rond de 20 procent.”
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De evolutie van een
goed- naar een
kwaadaar dig gezwel
duurt acht à tien
jaar.

“Dagelijks krijg ik te horen: ‘Niemand
heeft me ooit verteld dat het zo belangrijk
is.’ Of: ‘Ik wist niet dat je een test kunt
doen.’ Maar grijp dus alsjeblieft deze
kans! Zelfs al heeft niemand in je familie
ooit darmkanker gehad, doe de test! In
slechts 20 procent van de gevallen is een
erfelijke of familiale component
aanwezig.” 

“Darmkanker is een kwaadaardig gezwel
aan de binnenkant van (bijna altijd) de
dikke darm. Dat kwaadaardige gezwel
ontstaat altijd uit een goedaardig gezwel,
wat men ook een poliep noemt. De
evolutie van een goedaardig gezwel naar
een kwaadaardig gezwel duurt acht à
tien jaar. Het is geen kwestie van een
paar weken of maanden. Darmkanker is
echt een sluipmoordenaar die er jaren
over doet om velen te treffen. Liefst één
op de twintig Belgen krijgt er namelijk ooit
mee te maken in hun leven. Maar weet
dat poliepen, goedaardige gezwellen
dus, makkelijk verwijderd kunnen worden
zodat er geen kans is dat ze zich
doorheen de jaren ontwikkelen tot
darmkanker.”

Lees verder onder de foto.

4
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emigreerde naar Costa Rica: “Aan de
schoolpoort praat men over de zee…
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Zelftest
Zelf vaststellen of je poliepen hebt, is
haast onmogelijk. “Tenzij je de test doet”,
zegt Colemont. “Daarom is deelnemen
aan het bevolkingsonderzoek
darmkanker voor mensen vanaf 50 tot en
met 74 jaar zo belangrijk. Het bespaart je
veel leed én het redt levens. Dat is nu
duidelijk bewezen.”

“Het bevolkingsonderzoek is gratis voor
die leeftijdscategorie. Al zou ik liever
hebben dat ze dit vanaf de leeftijd van 45
jaar aanbieden, net zoals nu in Amerika
wordt aangeraden. Uit de recentste
cijfers blijkt namelijk dat één op de zes
darmkankerpatiënten jonger dan 50 jaar
is: steeds meer dertigers en veertigers
krijgen ermee te maken. Het is een
hardnekkige fabel dat alleen ‘oude’
mensen darmkanker krijgen. Anderzijds
stellen we ook vast dat bijna één op de
drie patiënten net ouder is dan 74 jaar.” 
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Darmkanker gee� in
het begin geen
klachten. Daarom
adviseer ik ook om
een zel�est te doen.
-Luc Colemont

“Het moeilijke aan darmkanker is dat je
zelf niet kan voelen dat er een
gezwelletje in je darm zit: een poliep is
maar een paar millimeter groot, en zelfs
al is die uitgegroeid tot een kwaadaardig
gezwel van pakweg drie à vier
centimeter, dan nog voel je dat niet.
Darmkanker geeft in het begin geen
klachten. Daarom adviseer ik ook om een
zelftest te doen. Die is voor ongeveer 20
euro te koop bij de apotheek. Met deze
test kan je zelf ontdekken of er al dan
niet occult bloed (bloed dat je niet met
het blote oog kan zien, red.) aanwezig is
in de stoelgang. Je kan het vergelijken
met een zwangerschapstest. Als de test
positief is, wil dat niet meteen zeggen dat
je darmkanker hebt. Bloed in de
stoelgang kan verschillende redenen
hebben, zoals een wondje, aambeien,
poliepen… maar moet wel altijd verder
onderzocht worden.” 

“Gemiddeld wordt er bij één op de vijftien
positieve zelftesten darmkanker
vastgesteld, doorgaans in een vroegtijdig
stadium dat perfect behandelbaar is met
alleen een heelkundige ingreep. Zijn de
lymfeklieren rond de darm ook al
aangetast, dan is chemotherapie nodig,
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en bij uitzaaiingen is chemotherapie
zeker noodzakelijk. Wie wacht tot er
klachten zijn, zoals bloed bij de
stoelgang, aanslepende buikpijn of
krampen, veranderingen in de stoelgang,
plots gewichtsverlies… heeft kans dat het
dan al een gevorderd stadium van
darmkanker is. Maar het kan natuurlijk
ook een andere oorzaak hebben.”

Wie te veel bewerkt
rood vlees zoals
salami en worst eet,
hee� een verhoogd
risico op
darmkanker.
-Luc Colemont

Hoe zit het met het onderzoek naar de
ziekte? “We weten nog niet precies wat
de oorzaak zou kunnen zijn. Leeftijd,
overgewicht, een ongezonde levensstijl
en te weinig beweging zijn maar enkele
van de vele puzzelstukjes. Of het ook te
maken heeft met ons immuunsysteem,
luchtverontreiniging of bepaalde
voeding… weten we (nog) niet. De
laatste jaren is er heel wat nieuwe kennis
opgedaan op basis van onderzoek naar
de darmflora. Ik denk dat in onze
darmflora een heel belangrijk puzzelstuk
zit dat verklaart waarom iemand wel of
niet darmkanker krijgt. Zo weet men dat
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bepaalde bacteriën in de darmflora
poliepen kunnen doen ontstaan en dat er
andere bacteriën zijn die van
goedaardige gezwellen iets
kwaadaardigs kunnen maken. Maar
verder onderzoek is nodig om dit
helemaal uit te klaren.”

Drie hardnekkige misverstanden over
darmkanker
Veroorzaakt rood vlees darmkanker?
Colemont: “Wie een evenwichtig,
gevarieerd voedingspatroon heeft en af
en toe rood vlees eet (maximaal 500 g
per week), loopt niet meer risico om
darmkanker te krijgen. Het is een fabel
dat rood vlees op zich darmkanker
veroorzaakt. Wel heeft onderzoek
aangetoond dat wie te veel bewerkt rood
vlees eet, zoals salami en worst, een
verhoogd risico heeft op darmkanker.
‘Alles met mate’ is ook hier de
boodschap.”

Is een darmonderzoek niet zéér
pijnlijk?
Colemont: “Helemaal niet! Een
darmonderzoek is niet ingrijpend: er
wordt nergens in de huid gesneden, het
is geen heelkundige ingreep of operatie.
Een darmonderzoek gebeurt — meestal
onder een korte narcose — via de
natuurlijke opening van de aars of
endeldarm. Het onderzoek duurt 15 à 20
minuten en is niet pijnlijk. Als er niets
gevonden is tijdens het onderzoek, heb
je bijna de zekerheid dat je de
eerstvolgende zeven à acht jaar geen
nieuw onderzoek nodig hebt. Stel dat er
toch een poliep gevonden zou zijn, dan
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kan die bijna altijd onmiddellijk verwijderd
worden.”

Groeien poliepen altijd uit tot
darmkanker?
Colemont: “Nee, gelukkig wordt slechts
een klein aantal poliepen uiteindelijk
darmkanker. Van duizend poliepen
worden er slechts honderd groter dan
één centimeter. En van die honderd
poliepen zullen er slechts 25 uitgroeien
tot darmkanker. Daarnaast kunnen
poliepen makkelijk, snel en veilig met een
kleine ingreep tijdens het darmonderzoek
verwijderd worden, zodat er zelfs
helemaal geen risico meer is op
darmkanker, toch niet de volgende zeven
à acht jaar. Je voelt daar gelukkig niets
van.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Luc Colemont tijdens de campagne van vzw
Stop Darmkanker vorig jaar. © Klaas De
Scheirder

Darmkanker in cijfers
• Er zijn tien doden per dag door
darmkanker in België. 
• Dagelijks krijgen 23 Belgen te horen dat
ze darmkanker hebben. 

https://www.hln.be/mijn-gids/elke-dag-sterven-10-belgen-aan-darmkanker-wat-zijn-de-symptomen-een-op-de-zes-patienten-is-jonger-dan-50-jaar~a57b8ac5/200336322/
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• Wereldwijd staat darmkanker op de
tweede plaats van dodelijkste kankers,
na longkanker. 
• 68 jaar is de gemiddelde leeftijd waarop
darmkanker wordt vastgesteld. 
• Bijna evenveel mannen (55 procent) als
vrouwen (45 procent) krijgen te maken
met darmkanker. 
• Bijna 70 procent van de mensen met
darmkanker overleeft de ziekte.

Meer info: stopdarmkanker.be

Wat zijn de meest voorkomende
kankers en hoe kan je ze herkennen?
Vijf specialisten geven uitleg in dit
artikel.

Lees ook:

Wat eet je het best om jezelf te
beschermen tegen kanker? “30 gram
vezels per dag is ideaal” en andere
praktische tips van diëtist Sanne Mouha 
(+)

“Behandeling voor darm- of
prostaatkanker ingekort van vier à acht
weken tot amper vijf dagen”: negen
medische doorbraken om blij van te
worden (+)

Waar is een stoelgangtransplantatie
goed voor? Experten geven advies:
“Waag je zeker niet aan DIY-gedoe” (+)

https://www.stopdarmkanker.be/
https://www.hln.be/dossier-mijn-gids-gezondheid/wat-zijn-de-meest-voorkomenenshy-de-kankers-en-hoe-kan-je-ze-herkennen-5-specialisenshy-ten-geven-uitleg~ac370651/
https://www.hln.be/fit-en-gezond/wat-eet-je-het-best-om-jezelf-te-beschermen-tegen-kanker-30-gram-vezels-per-dag-is-ideaal-en-andere-praktische-tips-van-dietist-sanne-mouha-br~a8d63a17/
https://www.hln.be/mijn-gids/behandeling-voor-darm-of-prostaatkanker-ingekort-van-vier-a-acht-weken-tot-amper-vijf-dagen-negen-medische-doorbraken-om-blij-van-te-worden~a816b27b/
https://www.hln.be/mijn-gids/waar-is-een-stoelgangtransplantatie-goed-voor-experten-geven-advies-waag-je-zeker-niet-aan-diy-gedoe~a1c45eb6/
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