
Maandag 20 tot en met 
vrijdag 24 maart 2017

Maria Ziekenhuis Noord-Limburg
 

ALLES OK OP DE WC ?
Een actieweek rond dikkedarmkanker 
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Elke dag sterven er in Vlaanderen vijf mensen aan dikkedarmkanker. Een 
ziekte die nochtans vroegtijdig kan opgespoord worden als je alert bent 
voor de signalen. Hoe sneller de ziekte ontdekt wordt, des te beter ze te 
behandelen én te genezen is. Een gezonde levensstijl verkleint het risico op 
darmkanker bovendien aanzienlijk.

Om iedereen hier meer bewust van te maken staat het thema een week lang 
centraal in het Maria Ziekenhuis Noord-Limburg. Je kan er rondneuzen in een 
reuze dikke darm, voordrachten bijwonen en een filmvoorstelling meepikken.

‘Alles ok op de wc?’ is een samenwerking van de gemeenten Hamont-Achel, 
Hechtel-Eksel, Neerpelt en Overpelt. 

Alle aangeboden activiteiten zijn gratis.We heten je van harte welkom.

NEUS EENS ROND IN DE REUZE DIKKE DARM

Bezoek de reuze dikke darm. Deze opblaasbare dikke darm is het 
ideale middel om op een speelse manier kennis te maken met 
poliepen, de voorlopers van darmkanker.

Onder begeleiding van een deskundige gids kan je het proces van 
dikkedarmkanker letterlijk doorlopen. Van de gezonde dikke darm, 
over de vorming van een poliep tot het uitbreken van kanker. Je 
krijgt bovendien ook meer uitleg over de opsporing van dikkedarm-
kanker.

Een studie heeft zelfs aangetoond dat een bezoek aan de darm een 
gunstig effect kan hebben op deelname aan het bevolkingsonder-
zoek.

De reuze darm staat opgesteld in de hal van het Maria Ziekenhuis. 
Vrij bezoek tijdens de week van maandag 20 tot en met vrijdag  
24 maart van 10.00 tot 17.00 uur.
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Een romantisch drama met Kate Hudson en Gael Garcia Bernal.

De levenslustige Marley gaat al fluitend door het leven. Maar dan 
gaat ze zich fysiek iets minder voelen en na een paar bezoeken aan 
het ziekenhuis krijgt ze de diagnose die niemand wil horen : darm-
kanker. De ziekte dwingt haar om anders naar haar leven te kijken. 
Lichtpuntje is dat ze de leuke dokter Julian ontmoet, die ervoor 
zorgt dat er ook iets positiefs uit deze situatie voortkomt.

Een perfecte mix van romantiek, drama en humor.

Dinsdag 21 maart om 19.30 uur in de Zinnezaal van CC Palethe 
(Jeugdlaan 2, Overpelt). 
Gratis toegang.

FILMVOORSTELLING ‘A LITTLE BIT OF HEAVEN’

‘GEEF DIKKEDARMKANKER GEEN KANS!’
Voordracht met dokter Luc Colemont

In Vlaanderen komen er jaarlijks meer dan 5 000 patiënten met 
darmkanker bij. Ieder jaar verliezen 2 000 families een dierbare 
aan darmkanker. Dat zijn er 5 per dag. Dit zijn harde cijfers die door 
informatie, voorlichting, screening en preventie sterk naar beneden 
kunnen.

Darmkanker komt vooral voor bij 50-plussers, maar ook jonge men-
sen kunnen de ziekte krijgen. Darmkanker kan vroeg opgespoord 
worden. Een eenvoudige test kan veel leed voorkomen.

Dokter Luc Colemont, maag- en darmspecialist en stuwende kracht 
achter de vzw ‘Stop darmkanker’, verzorgt een boeiende voordracht 
rond het onderwerp en geeft graag een antwoord op al je vragen. 

Woensdag 22 maart ’17 om 19.30 uur in het auditorium van het 
Maria Ziekenhuis.
Gratis toegang.
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‘OMGAAN MET KANKER’
Infosessie met Simone Verbaken en Maggy Vandersmissen

Als de diagnose kanker gesteld wordt, steken er heel wat vragen de 
kop op. Niet alleen bij de patiënt en zijn naaste familie en vrienden, 
maar ook in zijn brede omgeving. De infosessie richt zich tot deze 
doelgroep.

Simone Verbaken, regiocoördinator van Kom op tegen kanker, ver-
telt over de impact van kanker op iemands leven en geeft tips om 
er zo ondersteunend mogelijk mee om te gaan. Zij vertelt  ook over 
de in Limburg aanwezige psychosociale voorzieningen. 

Maggy Vandersmissen, van zelfhulpgroep Stoma Ilco vzw, getuigt 
over haar eigen ervaring met darmkanker en het leven met een 
stoma.

Donderdag 23 maart  om 19.30 uur in het auditorium van het 
Maria Ziekenhuis.
Gratis toegang.

Voor meer info: 
gemeentelijke dienst Welzijn Overpelt, 
lode.vanhelden@overpelt.be, 011 80 94 42

WELKOM!
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