Think Blue Vlaanderen roept op tot aandacht voor prostaatkanker
1 november 2019

BRUGGE - Think Blue Vlaanderen lanceert een visual graphic om het bewustzijn rond
prostaatkanker te verhogen.
De posters en flyers zijn een deel van een grotere bewustzijnscampagne die mannen
boven de 50 aanspoort om hun PSA (prostaat-specifiek antigeen) te laten controleren en
zo prostaatkanker tijdig te kunnen vaststellen.
De vereniging zal, als primeur in Vlaanderen, op 12 en 13 november 2019 aanwezig zijn,
met de grootste opblaasbare prostaat van het land in de inkomhal van het AZ Sint-Jan
Brugge-Oostende AV.

Think Blue Vlaanderen is een bloeiende en zeer actieve Vlaamse patiëntenvereniging voor mannen
met prostaatkanker en hun partners en telt momenteel 662 leden. De vereniging organiseert
meerdere infomomenten en bijeenkomsten per jaar. Het lotgenotencontact staat hierbij voorop.
Daarnaast zetten ze ook in op campagnes die de mensen bewuster moeten maken van het belang
van tijdige prostaatcontroles. Recent kwamen ze in het nieuws met een pleidooi voor PSA-screening.
In het kader van de Movember-campagne van dit jaar zal een visual graphic verspreid worden.
Samen met het Urologisch Centrum Noord West-Vlaanderen willen ze op een visueel sterke manier
de boodschap van Think Blue Vlaanderen verspreiden: ‘Laat uw prostaat jaarlijks onderzoeken.’
“Praten over prostaatkanker is vaak nog een taboe, maar als je de huidige cijfers ziet waaruit blijkt
dat jaarlijks meer dan 8000 gevallen van prostaatkanker in België worden vastgesteld, toont dat
eigenlijk dat we dat taboe moeten doorbreken. Daarom is deze affiche- en flyeractie een goede
aanzet,” aldus voorzitter Fernand Fonteyne.

De grootste opblaasbare prostaat van het land
Tijdens de Movembercampagne 2019 zal de vereniging ook aanwezig zijn met een opblaasbare
prostaat in de inkomhal van het AZ Sint-Jan AV campus Brugge. We spreken over een primeur voor
West- en Oost Vlaanderen. Deze gigantische blikvanger zal de aandacht van de voorbijgangers zeker
trekken. Dit is voor ons de gelegenheid om de mensen te informeren over onze vereniging en onze
infographics te verspreiden. Medewerkers van de prostaatkliniek van het AZ Sint-Jan zullen de
geïnteresseerden informeren over de meest voorkomende kanker bij de man, zijnde prostaatkanker.
We hopen op deze manier veel mensen te bereiken want de sterfte ten gevolge van prostaatkanker
zit terug in stijgende lijn en dus is het de hoogste tijd om de mensen terug intensiever te
sensibiliseren. Bezoek de grootste prostaat van het land en laat u informeren. We verwelkomen u
graag!

Voor meer info over Think Blue Vlaanderen: surf naar www.thinkbluevlaanderen.be .
De acties zijn te volgen op www.facebook.com/TBVlaanderen .

