
Alleen ga je sneller, samen geraak je verder 
 

07/01/2016 –Minister Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

ontvangt Dr. Luc Colemont, boegbeeld van Stop Darmkanker. Twee mannen, één missie: 

darmkanker terugdringen in Vlaanderen.  

 

Sinds 2013 kunnen mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar deelnemen aan het 

Vlaams Bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Met een simpele stoelgangtest is 

het mogelijk om deze kanker vroeg op te sporen. Vandaag neemt één op twee 

Vlamingen deel aan dit onderzoek. Logo Gezond+ vzw en Stop Darmkanker vzw willen 

met hun nieuwe project “Door de bril van” informatie verspreiden en mensen 

inspireren tot deelname.  

 

Ik vermoed dat u beiden al de beruchte enveloppe met de stoelgangtest hebben 

ontvangen. Wat dachten jullie toen de uitnodiging in de brievenbus viel? 

Minister Vandeurzen: Toen ik de test ontving, wou ik zelf wel eens zien hoe gemakkelijk 

of hoe moeilijk het was om deel te nemen. En eerlijk gezegd, het valt heel goed mee. En 

als we de eerste participatiecijfers zien, mogen we in Vlaanderen trots zijn. 

 

Dr. Colemont:  Met 50,3% deelname van de Vlamingen, na één jaar screening, is 

Vlaanderen ruimschoots geslaagd in eerste zittijd. Maar de ambitie van de Vlaamse 

overheid ligt hoger, nl. 60% deelname tegen 2020. Met acties groot of klein is dit zeker 

mogelijk. 

 

Is het dan nog nodig om Vlamingen aan te sporen?  

Minister Vandeurzen:  Darmkankeropsporing past voor ons in een ruimer preventiebeleid. 

Het aantal burgers dat deelneemt aan de bevolkingsonderzoeken, is natuurlijk één van de 

kritische succesfactoren. Daarom moet je er vooral voor zorgen dat het leeft in de 

samenleving. En dat heb ik aan de lijve ondervonden toen een koppel mij op straat 

aansprak tijdens het winkelen. Ze hadden meegedaan aan de test en waren opgeroepen 

voor een vervolgonderzoek. Die mensen waren blij dat hen misschien een pak 

onheil was gespaard. 

 

Waarom zijn partnerships zo belangrijk? 

Dr. Colemont:  Op dezelfde nagel blijven kloppen via verschillende campagnes is de 

boodschap. En daarvoor zijn de Logo’s ideale partners. We delen dezelfde missie: 

informeren en sensibiliseren. Ik gebruik graag een Afrikaans spreekwoord: ‘Alleen ga je 

sneller, samen geraak je verder’.   

 

Wat is de winst voor de deelnemer?  



Dr. Colemont:   Een patiënt zei me ooit: “Als je kanker krijgt, krijgt heel je familie 

kanker. Je kunt dus een massa leed uitsparen door een poepsimpele test.  Dus mijn 

boodschap is heel simpel. Just do it!  

 

Minister Vandeurzen:  Als overheid moet je ook berekenen hoeveel zo’n onderzoek mag 

kosten, in functie van een gezondheidswinst voor dé Vlaming. Wel, van de drie 

bevolkingsonderzoeken naar kanker (borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker) is 

darmkankerscreening veruit het meest kosten-efficiënt en verantwoordbaar. 

 

Vanuit de Vlaamse overheid is het een duidelijke verantwoorde keuze, maar heeft de 

lokale overheid hier ook een rol in? 

Minister Vandeurzen: Gezondheid is een onderdeel van een breed beleid. Veel lokale 

besturen hebben al een goed uitgewerkt gezondheidsbeleid en ondertekenden het charter 

“Gezonde gemeente”. Zij zijn immers actief in een verschillende levensdomeinen en in de 

buurt of de wijk waar kwaliteitsvol leven en gezondheid een issue zou moeten zijn.   

 

De test komt bij de mensen thuis.  Ze kunnen het onderzoek zelf doen. Is er ook een 

plaats voor de huisarts binnen dit verhaal?  

Minister Vandeurzen:  De huisarts is en blijft dé vertrouwenspersoon bij uitstek. Hij speelt 

een cruciale rol in het motiveren, informeren en opvolgen van zijn patiënten. Maar ook het 

verder opvolgen van de patiënt bij slecht nieuws, is cruciaal.  Het globaal medisch dossier 

(GMD) kan hierbij een rol spelen.  

 Dr. Colemont:  De huisarts kan ook helpen bij de begeleiding van zijn patiënt. Dat kan 

gaan van ondersteuning en duiding bij een afwijkende resultaatsbrief tot de voorbereiding 

op het vervolgonderzoek, de fameuze coloscopie.  

 

Hebben jullie tot slot nog enkele adviezen? 

Dr. Colemont: Een gezonde levensstijl kan zeker helpen in de strijd tegen darmkanker. 

Gezonde voeding, voldoende bewegen, matigen met alcohol en niet roken is het advies 

voor alle leeftijden!  

 

Minister Vandeurzen:  

Het is onze taak om mensen goed te informeren zodat zij een geïnformeerde keuze kunnen 

maken. Het is niet onze taak om mensen te verplichten gezond te leven of deel te nemen 

aan screeningsprogramma’s. Lokale campagnes zoals die van Logo Gezond+ maar ook 

gezondheidsconferenties zijn momenten waarop we samen kijken hoe we mensen hierin 

kunnen ondersteunen, voldoende informeren, een kader geven zodat ze zelf de keuzes 

kunnen maken. Dat is de kern van ons gezondheidsbeleid.  


