BGB-lezing door Dokter Luc Colemont
Dinsdag 16 januari 2018 om 14 uur:
“Geef darmkanker geen kans!”
Eén op twintig Belgen krijgt met darmkanker te maken. In Vlaanderen sterven per
dag vijf mensen aan de gevolgen van deze ziekte. Nochtans is darmkanker
eenvoudig vroegtijdig op te sporen en zijn de kansen op genezing in een vroeg
stadium veel groter.
Bij het grote publiek is er nog te weinig aandacht voor
darmkanker. Daar wil Luc Colemont verandering in
brengen. In zijn lezing “Geef darmkanker geen kans” gaat
hij in op verschillende aspecten die belangrijk zijn in een
efficiënte strijd tegen de ziekte. Zo vertelt hij onder
andere over het nut van het bevolkingsonderzoek, welke
symptomen op darmkanker kunnen wijzen, wat de
mogelijkheden van behandeling zijn en hoe darmkanker
hopelijk een zeldzame ziekte wordt.
Dokter Luc Colemont, geboren te Hasselt op 9 maart 1957, is maag- en
darmspecialist en een autoriteit op het gebied van darmkanker. Hij studeert
geneeskunde aan het Limburgs Universitair Centrum, thans Universiteit Hasselt, en
vervolgens aan de Universiteit Antwerpen waar hij in 1982 zijn diploma behaalt.
Zijn specialisatie inwendige geneeskunde doet hij eveneens in Antwerpen. In 1987 volgt hij een
extra jaar opleiding in de Mayo Clinic (Rochester, Minnesota USA), het King/Drew Medical Center
(Los Angeles, California USA) en de Klinikum der Stadt Mannheim in Duitsland.
Na zijn studies gaat hij aan de slag in het GZA Sint-Vincentiusziekenhuis te Antwerpen. Hier
ontpopt hij zich als darmkankerspecialist en een fervent voorstander en voorvechter van
darmkankerpreventie. Dit resulteert in februari 2010 in de opstart van een sensibiliseringscampagne en de oprichting van de vzw Stop Darmkanker. Na een loopbaan van meer dan 28 jaar in
het Sint-Vincentiusziekenhuis gooit hij het roer drastisch om. Sedert 1 januari 2016 is hij fulltime
werkzaam als managing director van de vzw Stop Darmkanker waarvan hij de medeoprichter is.

Hij legt zich vooral toe op het verstrekken van informatie en voorlichting over
darmkanker zowel naar het grote publiek als de zorgverleners. Daarbij maakt hij
gretig gebruik van de sociale media als instrument van kennisverspreiding en
bewustmaking. Hij is een veel gevraagd spreker in binnen- en buitenland. In 2016
gaf hij 132 lezingen. Dit jaar staat de teller al op 125. Hij geeft lezingen in het
Nederlands, Frans, Engels en Italiaans.
“ALS JE DE VIJAND NIET KENT, KAN JE NOOIT DE OORLOG WINNEN”
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PRAKTISCH:
De lezing gaat door in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 Leuven.
Naast de leden zijn ook familie en/of vrienden welkom.
Onthaal vanaf 13u.30. De lezing begint om 14 uur.
GEWOONTEGETROUW IS ER NA DE EERSTE LEZING VAN HET NIEUWE
JAAR ONZE NIEUWJAARSDRINK. VOORAF INSCHRIJVEN IS DAAROM
TEN ZEERSTE AANBEVOLEN.
Inschrijven kan door storting van 7 euro per persoon op het rekeningnr. BE91 7390
0930 0176 met vermelding “lezing 16-1-2018” en de namen van de personen voor
wie ingeschreven wordt. Ter plaatse betalen kan ook, liefst met gepast geld.
Contact: Tony Lemmens tel : 011/427 609

2

