Newsflash

‘Trein van het leven’ trekt naar Hasselt en Antwerpen!
In het kader van de campagneweek voor de screening naar darmkanker houdt ‘de ‘trein van
het leven’ vandaag halt in het station van Hasselt en morgen in dat van Antwerpen.
Brussel, 17 september 2014 – Dagelijks sterven 8 Belgen aan darmkanker en jaarlijks komen
er 8.500 nieuwe slachtoffers bij. Een vroegtijdige opsporing kan nochtans talrijke levens
redden en verhoogt de kans op genezing. Daarom organiseert de vzw ‘Stop Darmkanker’ en de
FLCD, met de steun van Sanofi, specialist in gezondheidszorg, een sensibiliseringscampagne voor de
screening naar darmkanker. De actie ging maandag van start met haltes in Verviers en Luik, en nu is
het dus de beurt aan Vlaanderen. Tijdens de actie ‘trein van het leven’ krijgen bezoekers via een
wandeling door een reuzegrote darm informatie over het ontstaan en de preventie van darmkanker.
Meer informatie, alsook het officiële persbericht over de ‘Trein van het leven’ zijn beschikbaar op
de website www.levenstrein.be.
Voor bijkomende informatie en/of een interview met Prof. Colemont, maag-darmspecialist van het
Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen en medeoprichter van de vzw Stop Darmkanker, kunt u
contact opnemen met Florence Burhin (fb@vademecom.be) of Maud Stiernet
(ms@vademecom.be) op 02/269.50.21.
Over FLCD en Stop Darmkanker:
De FLCD (Fédération Liégeoise de Cancérologie Digestive) is een jonge vereniging die digestieve oncologen uit
de provincie Luik bijeenbrengt, alsook andere specialisten inzake darmkanker zoals chirurgen, radiologen,
gastro-enterologen, enz. Het beoogde doel is om ervaringen en kennis te delen, en zo bruggen te slaan tussen
de verschillende instellingen om de onderlinge samenwerking te verbeteren. De federatie zet zich tevens in
voor onderzoek en educatie op het vlak van de digestieve oncologie.
De actiegroep “Stop Darmkanker” werd opgericht in februari 2010. Sedert juli 2012 is het officieel een vzw. Het
motto is “Kennis delen kan levens redden”. De vzw “Stop Darmkanker” wil iedereen overtuigen dat door
vroegtijdige opsporing van poliepen en darmkanker het sterftecijfer van darmkanker drastisch zal dalen. Via
diverse kanalen, waarbij internet en sociale media een belangrijke rol spelen, organiseert zij acties om
informatie en voorlichting te geven. Ook u kan kennis delen via de URL: www.stopdarmkanker.be - Twitter
@StopDarmkanker - Facebook: https://nl-nl.facebook.com/StopDarmkanker.be
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