AZ Jan Palfijn Gent plaatst uitvergrote opblaasbare darm voor Dag
tegen Kanker
Vandaag is het de Dag tegen Kanker. In het AZ Jan Palfijn Gent kunnen patiënten en bezoekers
door een vijf meter lange opblaasbare darm wandelen en zo meer leren over het ontstaan, de
preventie en de behandeling van darmkanker. ‘Met deze interactieve infostand grijpt ons
ziekenhuis de kans om dit jaar extra te sensibiliseren rond darmkanker’, zegt voorzitter Rudy
Coddens. ‘Darmkanker is immers één van de vijf meest voorkomende kankers.’
De uitvergrote opblaasbare darm is vijf meter lang en drie meter hoog en staat opgesteld in de
inkomlobby van het Jan Palfijnziekenhuis. Deze unieke darm biedt 25 m² interactieve tentoonstelling
en komt uit Nederland. Terwijl patiënten en bezoekers rondwandelen in de darm, speelt een filmpje
over het ontstaan van darmkanker, zijn foto’s met uitleg over verschillende darmziekten en goed- en
kwaadaardige poliepen te zien. Het team van gastro-enterologen van het Jan Palfijnziekenhuis staat
klaar om deskundige uitleg te geven. Bezoekers kunnen ook met al hun vragen terecht bij een
multidisciplinair team van onder andere psychologen, diëtisten en verpleegkundigen.
De focus op darmkanker is niet toevallig. De Vlaamse Overheid biedt sinds oktober 2013 alle mannen
en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar om de twee jaar de mogelijkheid om zich gratis te laten
screenen. Een onderzoek dat ook in het AZ Jan Palfijn Gent wordt aangeboden. Dit
bevolkingsonderzoek spoort de aanwezigheid van bloed in de ontlasting op. Is er bloed in de
ontlasting aanwezig, dan kunnen mensen zich met een gefundeerd inzicht aanbieden voor een
endoscopisch darmonderzoek (coloscopie). Met een coloscopie bekijkt de arts de binnenzijde van de
dikke darm met een kleine camera, bevestigd op de top van een soepel buisvormig toestel, de
endoscoop. Het is de ‘gouden standaard’ om aandoeningen aan de dikke darm op te sporen.
De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) organiseert nu al voor de vijftiende keer de Dag tegen Kanker.
Ook het AZ Jan Palfijn Gent neemt opnieuw deel aan deze actie. Elke dag krijgen gemiddeld 105
Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Door gele solidariteitslintjes uit te delen vraagt ook het Jan
Palfijnziekenhuis specifiek aandacht voor hen en hun strijd tegen kanker. Honderden VLK-vrijwilligers
nodigen daarom in heel Vlaanderen en Brussel ziekenhuisbezoekers uit om dit lintje op te spelden als
teken van solidariteit, verbondenheid en medeleven.
www.janpalfijn.be.
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