
Diagnostische zelftest voor
het opsporen van bloed

 in de stoelgang.

> Eenvoudige zelftest

> Zéér betrouwbaar en snel resultaat

> Toepasbaar in vertrouwde omgeving

Opsporing en preventie 
van darmkanker
Detecteer de ‘silent killer’
Van goedaardige poliep tot kanker is een traag 
proces. Hoe vroeger opgespoord, hoe groter de 
kans op genezing. Om deze ziekte te detecteren 
volstaat het een eenvoudige test te ondergaan.

Regelmatig en op tijd testen 
Darmkanker, ook wel colorectale kanker genoemd, 
treft vooral 50-plussers. Daarom noemt men het 
soms een oudersdomsziekte.

Toch is 15% van de darmkankerpatiënten jonger 
dan 50. We raden dus aan preventief te testen 
vanaf 45 jaar. Vanaf dan jaarlijks de test blijven 
doen is aangewezen.

Bij vroege detectie is de kans op genezing 
namelijk 90%.

De naakte cijfers van darmkanker in België
22 nieuwe gevallen per dag - 8 doden per dag

Help er iets aan te doen!

FECOTEST® kan veel ellende voorkomen.
Doe deze test op tijd.

Informeer vrienden en familieleden, 
u kan hun leven redden!

#knoopdoetleven

Een samenwerking van vzw Stop Darmkanker, 
Pharco Innovations NV en Fagron Belgium NV.

      www.fecotest.be

     www.stopdarmkanker.be

      www.fagron.be

Meer weten?
Neem een kijkje op onze facebook pagina’s of 
surf naar onderstaande webadressen. 
Ontdek er zeker ook de veel gestelde vragen 
en de talrijke getuigenissen van ex-darmkanker 
patiënten.
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> Darmkanker is een ziekte die één op twintig 
Belgen treft. Dit betekent dat zo’n 500.000 
landgenoten vroeg of laat geconfronteerd zullen 
worden met deze ziekte.

> Dagelijks zijn er 22 nieuwe gevallen van 
darmkanker en 8 mensen die er aan sterven.

> In het rijtje van meest dodelijke kankers komt 
darmkanker, na long- en borstkanker, op een 
derde plaats.

> Jaarlijks verliezen 3.000 Belgen de strijd tegen 
deze verborgen vijand die vaak veel te laat wordt 
gedetecteerd.

Over darmkanker

Wat is FECOTEST®?
FECOTEST® is een medisch hulpmiddel voor
in-vitro diagnostiek (Europese richtlijn 98/79/CE), 
gebruikt voor de vroegtijdige opsporing van 
microscopisch (= occult) bloed in stoelgang.
Dit kan nl. wijzen op bloedende poliepen, 
mogelijke voorlopers van darmkanker.

FECOTEST® is een zelftest, dit betekent dat u de 
test zelf kunt uitvoeren in uw vertrouwde 
thuisomgeving volgens een eenvoudige procedure 
in 5 stappen:

OPGELET

Het is belangrijk stappen 1 tem 3 gedurende 
drie opeenvolgende staalnames te herhalen.

Dit omdat monsters van de stoelgang wisselend 
de ene dag wel en de andere dag eventueel 
geen microscopisch bloed kunnen bevatten.

Bij éénmalige staalname kan de test dus een vals 
negatief resultaat opleveren.
 
Om een betrouwbaar testresultaat te kunnen 
garanderen, mag de test (stappen 4 en 5) pas 
uitgevoerd worden na het verzamelen van 
3 verschillende monsters. 
Lees aandachtig de bijsluiter om ieder misverstand uit te sluiten.

Een negatieve test

U heeft de procedure met 3 opeenvolgende staalnames
uitgevoerd en de test blijkt negatief? Goed nieuws! 

Vergeet niet om de FECOTEST® elk jaar te herhalen.
Zo krijgt darmkanker bij u minder kans.

Een positieve test

Neem steeds contact op met uw arts
voor aanvullend darmonderzoek.

Bij een test met afwijkend resultaat is er nog geen reden
tot paniek. Verscheidene aandoeningen van minder

ingrijpende aard kunnen verantwoordelijk zijn voor het
bloed in de stoelgang. 

FECOTEST® is zonder voorschrift verkrijgbaar 
in de apotheek. Vraag er naar bij uw apotheker. 
CNK 3451283 – Publieksprijs: € 18,83
-
Komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming 
voor de aankoop van FECOTEST®?
Ga langs bij uw mutualiteit voor meer informatie.
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