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PERSBERICHT

Gigantische opblaasbare prostaat roept op tot
tijdige prostaatcontrole
Brugge, 12 november 2019 – In het kader van de Movember-actie, die sinds 2003
wereldwijd de aandacht voor prostaatkanker wil verhogen, stelt campus Sint-Jan van
het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV op 12 en 13 november een opblaasbare prostaat
open voor bezoek, in primeur voor Vlaanderen. Het gaat om een initiatief van vzw
Think Blue Vlaanderen, een Vlaamse patiëntenvereniging voor mannen met
prostaatkanker en hun partners, en het Urologisch Centrum Noord-West-Vlaanderen.
Doorheen prostaat wandelen
De opblaasbare prostaat kadert in een grotere bewustzijnscampagne waarmee vzw Think
Blue Vlaanderen mannelijke vijftigplussers aanspoort om hun prostaat-specifiek antigeen
(PSA) te laten controleren om prostaatkanker zo tijdig vast te stellen. Wie op 12 en 13
november op campus Sint-Jan langskomt, kan doorheen de prostaat wandelen en via een
hoofdtelefoon meer informatie krijgen over dit orgaan.
Bespreekbaar maken
Vzw Think Blue Vlaanderen en de prostaatkliniek van het Urologisch Centrum Noord-WestVlaanderen voorzien op die dagen trouwens een bemande infostand. Van 10 tot 16 uur zal
er iemand aanwezig zijn om extra informatie over prostaatkanker en PSA-screening te
verstrekken. Ook diverse infobrochures zullen er te vinden zijn.
Vaak lang onopgemerkt
Momenteel is prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in België.
Jaarlijks krijgen meer dan 8.000 mannen deze diagnose, wat betekent dat je als man een
kans van 1 op de 7 hebt dat je prostaatkanker krijgt. In het begin gaat dit niet gepaard met
specifieke symptomen of klachten. Bijgevolg blijft deze ziekte vaak lang onopgemerkt. Dat is
meestal niet zo heel erg als het om de langzaam groeiende vorm gaat, maar er is ook een
levensbedreigende variant. Vandaar het belang van regelmatige, liefst jaarlijkse, screening.
Steun van de snorrenclub
De opblaasbare prostaat vormt die dagen trouwens niet het enige visuele element. De
voorbije jaren riep de Movember-actie namelijk mannen over de hele wereld op om de hele
maand november hun ‘Mo’ - wat staat voor moustache of snor - te laten staan. Vandaar dat
de West-Vlaamse snorrenclub zijn schouders onder dit initiatief zet en dit ook enthousiast
komt steunen.
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Boodschap verspreiden
Vzw Think Blue Vlaanderen is de grootste vereniging voor mannen met prostaatkanker. Ze
telt intussen al 655 leden en organiseert meerdere infomomenten en bijeenkomsten per jaar.
Het lotgenotencontact staat daarbij voorop. Samen met het Urologisch Centrum Noord-WestVlaanderen willen ze op een visueel sterke manier de boodschap ‘Laat uw prostaat jaarlijks
onderzoeken’ verspreiden om zo weerwerk te bieden aan de stijgende lijn die de
sterftecijfers ten gevolge van prostaatkanker vertonen.
Meer info op www.thinkbluevlaanderen.be

Over het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een open (zieken)huis waar elke patiënt terecht kan
voor basiszorg tot zeer gespecialiseerde zorg. Het ziekenhuis investeert doelbewust om in
een aantal medische domeinen top- en referentiezorg te bieden. Dit kan enkel door aandacht
te besteden aan de professionele ontwikkeling en onderlinge samenwerking van de
zorgverstrekkers.
Daarom zorgt het ziekenhuis voor een werkomgeving en -structuur die de creativiteit van de
medewerkers toelaat en continue verbetering stimuleert. Elke medewerker krijgt de nodige
ruimte en bevoegdheden om kwaliteitszorg te garanderen. Het ziekenhuis neemt bovendien
initiatief om een netwerk uit te bouwen met andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit een
brede Vlaamse regio om zo de patiëntenzorg in die regio te helpen optimaliseren.
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