NHG-Praktijkhandleiding
Bevolkingsonderzoek
darmkanker
De organisatie en uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker in de huisartsenpraktijk

Utrecht, november 2013

© 2013 Nederlands Huisartsen Genootschap
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door
middel van fotokopie, microfi lm, druk of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NHG.
© RIVM - foto's cover en binnenwerk

Colofon

Colofon

Auteurs:
• K.M.A. van Haaren, huisarts en wetenschappelijk medewerker NHG
• M.J.P. Ballieux, huisarts en senior wetenschappelijk medewerker NHG
Met dank aan het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek, de regionale screeningsorganisaties en
de NVDA voor hun medewerking aan de praktijkhandleiding.

2

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Voorwoord

Deze handleiding sluit aan op de andere materialen die u ondersteunen bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek, dat in 2014 van start gaat.
•
De gratis e-learning in de vorm van een Programma voor Individuele Nascholing (PIN): www.nhg.org.
•
De geaccrediteerde scholingsbijeenkomsten voor huisartsen en praktijkassistenten die vanuit de
regionale screeningsorganisaties worden georganiseerd.
•
Het uitgebreide startpakket met alle materialen van het bevolkingsonderzoek, zoals de ontlastingstest, voorlichtingsfolders e.d.
Al deze materialen zijn ontwikkeld in opdracht van het RIVM, Centrum voor Bevolkingsonderzoek en
in samenwerking met de regionale screeningsorganisaties, NHG, LHV, NVDA en overige betrokken
beroepsgroepen.
Wat kunt u in deze praktijkhandleiding vinden?
•
De opzet en achtergronden van het bevolkingsonderzoek.
•
De verschillende stappen van het bevolkingsonderzoek.
•
De rol van de huisarts en praktijkassistente in dit bevolkingsonderzoek.
•
Verwijzing naar meer informatie voor publiek en professionals.
Bevolkingsonderzoek naar darmkanker in het kort
Begin 2014 gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker van start. Mannen en vrouwen van 55 tot en met
75 jaar worden om de twee jaar per brief uitgenodigd om thuis een ontlastingstest uit te voeren. De test
kan voor analyse per post verstuurd worden. Bij een afwijkende uitslag wordt de deelnemer doorverwezen voor verdere diagnostiek. Door deelname aan dit bevolkingsonderzoek kan darmkanker of een
voorstadium daarvan vroegtijdig worden ontdekt en behandeld. Hierdoor kunnen op termijn 2.400
sterfgevallen aan darmkanker per jaar worden voorkomen.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw belangrijke rol als huisarts en praktijkassistente in het
voorlichten en motiveren van uw patiënten voor deelname aan dit bevolkingsonderzoek.

Dr. Ivo Smeele, huisarts
Hoofd afdeling implementatie NHG

Ir. Harriët van Veldhuizen
Programmaleider invoering bevolkingsonderzoek
darmkanker RIVM

Voorwoord
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Met genoegen bieden we u de NHG-Praktijkhandleiding over het bevolkingsonderzoek darmkanker aan.
Deze is geschreven voor huisartsen en praktijkassistenten en bevat informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker met speciale aandacht voor de manier waarop u in de huisartsenpraktijk met dit
bevolkingsonderzoek te maken krijgt.
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Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt de opzet van het bevolkingsonderzoek kort beschreven en worden de belangrijkste
feiten genoemd waarop het bevolkingsonderzoek is gebaseerd.
In hoofdstuk 2 t/m 4 wordt de opzet van het bevolkingsonderzoek stapsgewijs besproken.
In hoofdstuk 5 wordt de rol van de screeningsorganisaties in het bevolkingsonderzoek toegelicht.
We hebben geprobeerd deze handleiding kort en doelgericht te schrijven. Meer informatie en de
meest recente versies van deze handleiding, brieven, folders en andere informatieproducten, vindt
u op de website van het RIVM (www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/huisarts) of van het NHG
(www.nhg.org/darmkanker).
Door nieuwe ontwikkelingen kan het bevolkingsonderzoek aangepast worden. Op bovengenoemde
websites vindt u altijd de meest actuele informatie over het bevolkingsonderzoek.

Leeswijzer
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Leeswijzer

Deze handleiding is geschreven voor huisartsen en praktijkassistenten en bevat informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker met speciale aandacht voor de manier waarop u in de huisartsenpraktijk
met dit bevolkingsonderzoek te maken krijgt.

1. Het bevolkingsonderzoek darmkanker:
achtergrond en de opzet in het kort

Achtergrond van het bevolkingsonderzoek darmkanker

1. Het bevolkingsonderzoek darmkanker: achtergrond en de opzet

Jaarlijks sterven er 5.000 mensen in Nederland aan darmkanker en wordt er bij ruim 13.000 mensen
darmkanker vastgesteld. Darmkanker is de derde meest voorkomende kanker in Nederland. De kans om
aan darmkanker te overlijden bedraagt momenteel voor mannen 2% en voor vrouwen 1,5%. De verwachting is dat het bevolkingsonderzoek op termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen kan voorkómen.
De 5-jaarsoverleving van darmkanker
bedraagt op dit moment ongeveer 59% en is
sterk afhankelijk van het stadium waarin de
tumor ontdekt wordt (stadium I: 94%;
stadium IV: 8%). De verwachte 5-jaarsoverleving na screening zoals in het bevolkingsonderzoek is 85%.
Darmkanker begint meestal als een goedaardige poliep. Een klein deel van deze poliepen
groeit in de loop der jaren door en kan zich
ontwikkelen tot een kwaadaardige tumor die
de darmwand ingroeit en uiteindelijk uitzaait via de lymfeklieren of de bloedbaan. Het gaat daarbij meestal
om adenomen. Ongeveer 30% van de mensen boven de 60 jaar heeft adenomen.
Vroege opsporing van darmkanker of een voorstadium daarvan is mogelijk met een immunologische
fecale occult bloedtest (iFOBT), gevolgd door coloscopisch onderzoek bij een positieve iFOBT-uitslag.

1.000

50

4 - darmkanker

21 - gevorderde poliepen

12 - beginnende poliepen
van de 1.000 deelnemers
ondergaan 50 personen
13 - geen kanker of poliepen
een coloscopie
Figuur 1: verwachte resultaten van het bevolkingsonderzoek darmkanker na deelname door het
insturen van de iFOBT
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Op basis van schattingen heeft de Gezondheidsraad geoordeeld dat de balans tussen
nut en risico van het bevolkingsonderzoek
doorslaat ten gunste van het onderzoek: om
1 sterfgeval door darmkanker te voorkómen
moeten 785 mensen een iFOBT doen en
40 mensen een coloscopie ondergaan.

De opzet van het bevolkingsonderzoek in het kort
Wie?
Mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot en met 75 jaar worden om de 2 jaar uitgenodigd.

Wat?
Zij krijgen een uitnodiging om thuis een ontlastingstest (iFOBT) uit te voeren en deze op te sturen voor
onderzoek. De ontlastingstest wordt thuis uitgevoerd door het geribbelde deel van het staafje op 4 verschillende plaatsen in de ontlasting te prikken, het staafje terug te plaatsen in het bijbehorende buisje en
het geheel met het persoonlijke antwoordformulier op te sturen naar het laboratorium. Het laboratorium
test het fecesmonster op de aanwezigheid van (sporen van) bloed.
Een positieve iFOBT
Als er bloed in de ontlasting gevonden wordt, krijgt de deelnemer een uitnodiging voor een coloscopie.
Hiervoor vindt eerst een intake in het ziekenhuis plaats. De patiënt wordt gevraagd voorafgaand aan de
intake langs de huisarts te gaan voor zijn relevante medische gegevens en voor eventuele vragen over de
deelname.
De iFOBT behoort tot het bevolkingsonderzoek en is gratis. De intake voor coloscopie, de coloscopie
en een eventueel vervolgonderzoek/behandeling behoren niet tot het bevolkingsonderzoek. De kosten
hiervan worden door de zorgverzekeraar vergoed na aftrek van het eigen risico.
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2. Selecteren en uitnodigen van de doelgroep

Negen van de tien gevallen van darmkanker treden op bij personen van 55 jaar en ouder. Het bevolkingsonderzoek richt zich op mensen van 55 tot en met 75 jaar. Op termijn krijgen zij iedere 2 jaar een
uitnodiging om een iFOBT af te nemen en op te sturen.
Tabel 1 - Prognoses voor deelname, testanalyse en coloscopieën bij het bevolkingsonderzoek darmkanker,
gebaseerd op proefbevolkingsonderzoeken.
Omvang doelgroep (mannen & vrouwen 55-75 jaar)

4,4 mln

Aantal uitnodigingen per jaar (bij uitnodiging elke 2 jaar)

2,2 mln

Aantal screeningstests (iFOBT) per jaar (verwachte deelname: 60%)

1,3 mln

Aantal ongunstige uitslagen (positieve iFOBT) per jaar (6,4% bij aanvang)

85.000

Aantal coloscopieën na positieve iFOBT p.j. (85% v. positieve iFOBT)

72.000

Gefaseerde invoering
Tot 2019 wordt het bevolkingsonderzoek stapsgewijs ingevoerd. Dit is nodig om voldoende coloscopiecapaciteit te creëren zonder dat er wachtlijsten ontstaan, zowel wat betreft het bevolkingsonderzoek als
binnen de reguliere zorg.
In onderstaande schema kunt u zien in welk jaar iemand een uitnodiging kan verwachten.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

76
75
75

1938

1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
enz.

75

1939

75

1940

75

1941

67

1944

69

1945

67
65

1946
65

1947

1950

63

1948
1949

1951

1950

65

61

1953

1956

59

67

1951

1957

1954

1957

59

55

1960

65

61

1956

1959

59

67

1952
1954

63
61

1955

63

1957
1958

57

1959

61

1958

59

57

1960

1953

1948

65

1956

57

1958

1950

1951
1952

61

67

69

63

1955

59

71

1949

65

63

1954

59

1955

1947
69
67

1950

63

73

1946

71

1948

1949

1952

61

1946
69

1948

1953
1954

1947

75
73

1945

71

69
67

65

1951

61

1952

1945

69

65

1949

63

75
73

1944

71

1946

67

1947
63

75
73

1943

71

69

1960

57

1961

55

1961

57

1962

55

1962

1963

1963

55

1964

1964
1965
1966

t l

8

73

1942

71

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Uitnodigen en herinneren voor het bevolkingsonderzoek
De vijf regionale screeningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor het selecteren en uitnodigen van de
doelgroep. De selectie vindt plaats op basis van de gegevens van de Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegevens (GBA).

De doelgroep ontvangt eerst een vooraankondiging. Twee weken later volgt het uitnodigingspakket: een
paarse envelop met een uitnodigingsbrief, een folder over het bevolkingsonderzoek, de iFOBT-test, een
gebruiksaanwijzing, een antwoordformulier en een retourenvelop.
De ontvanger kan de test opsturen of zich afmelden. Als iemand niet reageert, verstuurt de screeningsorganisatie een herinnering. Als iemand ook daarop niet reageert, wordt geen actie meer ondernomen. Na
2 jaar volgt dan de uitnodiging voor de volgende screeningsronde, tenzij de persoon ouder is dan 75 jaar.

Aandachtspunten voor de huisartsenpraktijk
1.

2.

3.

4.
5.

6.

De iFOBT reageert alleen op menselijk bloed. Het eiwit waarop de iFOBT reageert wordt in de maag
en in de dunne darm afgebroken. Vandaar dat de test erg geschikt is om bloedverlies in de dikke
darm en de endeldarm op te sporen. Bloedverlies hoger in het maag-darmkanaal geeft in principe
geen positieve iFOBT. Een hevige neusbloeding of een forse maagbloeding kan mogelijk wel een
positieve iFOBT geven.
Bij het eerste onderzoek zal bij 65% van de mensen met colonkanker de iFOBT positief zijn. Bij
herhaling om de 2 jaar neemt de opsporing toe zodat 80% tot 90% van alle tumoren opgespoord zal
worden. Colonkanker is dus niet geheel uitgesloten bij deelnemers met een negatieve iFOBT. Alertheid bij buikklachten blijft daarom nodig.
Het gebruik van medicatie voor antistolling of de aanwezigheid van hemorroïden kan tot een positieve iFOBT uitslag leiden. Omdat ook deze patiënten kans lopen op darmkanker, krijgen zij bij een
positieve iFOBT een coloscopie aangeboden. Het is raadzaam om te wachten met de uitvoering van
de iFOBT totdat het bloedverlies over is bij haemorroïden.
Bij diarree wordt aangeraden te wachten met de uitvoering van de iFOBT totdat de diarree over is.
Het is mogelijk dat patiënten die nog geen oproep hebben ontvangen vragen naar een iFOBT omdat
ook zij gescreend willen worden. Bijvoorbeeld omdat hun partner of mensen in hun omgeving al
wel benaderd zijn voor de test, of omdat zij ongerust zijn geworden als er bij iemand in hun omgeving darmkanker is gevonden. Maar het is niet de bedoeling dat huisartsen een iFOBT aanvragen
voor patiënten zonder klachten buiten het bevolkingsonderzoek. U wordt dan verzocht uit te leggen
dat iedereen zijn beurt moet afwachten, omdat de coloscopiecapaciteit beperkt is en het bevolkingsonderzoek anders organisatorisch in de knel komt.
De screeningsorganisaties adviseren om bij klachten die kunnen wijzen op darmkanker de huisarts
te raadplegen. Als klachten worden genoemd: bloed in de ontlasting en een onverklaarbaar aanhoudend veranderd ontlastingspatroon. Indien deze klachten inderdaad op darmkanker kunnen
wijzen, is coloscopie het aangewezen onderzoek. Een iFOBT spoort slechts 65% van de personen met
colonkanker op, coloscopie vrijwel 100%. Binnen de huisartsenpraktijk bestaat dus geen indicatie
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7.

voor een iFOBT naar aanleiding van klachten. Wel is het belangrijk de mensen met klachten die de
huisarts niet doorstuurt voor coloscopisch onderzoek aan te raden gewoon mee te doen met het
bevolkingsonderzoek en de iFOBT in te sturen.
Bij patiënten met klachten is diagnostiek door middel van coloscopie aangewezen bij:
• Dragers van erfelijke darmkanker.
•
Personen met een verhoogde kans op darmkanker omdat de aandoening voorkomt in de
familie. Wie hiervoor in aanmerking komt is met behulp van de verwijstest app 'Risico op
Erfelijke Darmkanker’ op www.umcn.nl te bepalen.
•
Patiënten met rectaal bloedverlies en een of meer van de hieronder genoemde risico-indicatoren (volgens de NHG-Standaard Rectaal bloedverlies):
- hogere leeftijd (arbitrair > 50 jaar);
- veranderd ontlastingspatroon;
- bloed vermengd met ontlasting;
- afwezigheid van (peri)anale afwijkingen bij rectaal bloedverlies.
•
Patiënten met een aanhoudend veranderd ontlastingspatroon zonder verklaring op latere leeftijd.
Vergeet u niet de patiënten die naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek met klachten bij u
komen en die u niet verwijst voor coloscopie, aan te raden gewoon mee te doen met het bevolkingsonderzoek darmkanker.
Patiënten kunnen vragen hebben over het al dan niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek.
Naast klachten die kunnen wijzen op darmkanker of het onder behandeling zijn van darmkanker,
kunnen ook persoonlijke overwegingen een rol spelen. Op www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl
vindt u onder het kopje 'Wel of niet deelnemen?' informatie en keuzefilmpjes die de patiënt kunnen
helpen zelf een beslissing te nemen.

Meer informatie
Voor meer informatie en veel gestelde vragen over deelname aan het bevolkingsonderzoek, zie de folder
'Bevolkingsonderzoek darmkanker' of www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl.
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3. De uitslag van de iFOBT en de verwijzing voor
coloscopie

Een negatieve iFOBT
Bij een negatieve iFOBT-uitslag krijgt u als huisarts geen bericht en wordt de patiënt volgens het schema
opnieuw uitgenodigd zolang hij of zij nog geen 75 is.

Een positieve iFOBT
Bij een positieve iFOBT-uitslag krijgt de huisarts 2 dagen voor de patiënt bericht.
De deelnemer krijgt bij de uitslag direct een afspraak voor een intakegesprek bij een gecertificeerd
coloscopiecentrum. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts nodig. Dit intakegesprek vindt plaats
uiterlijk 10 werkdagen na het versturen van de uitslagbrief. De deelnemer kan de afspraak voor de intake
digitaal of via de screeningsorganisatie wijzigen of afzeggen. De huisarts ontvangt dan een bericht over
deze wijziging of afzegging.
Bij een positieve iFOBT-uitslag wordt de patiënt verzocht contact op te nemen met de eigen huisarts. In
dat geval zorgt de huisarts ervoor dat de relevante medische informatie (voorgeschiedenis en medicatiegebruik) tijdig wordt doorgegeven aan het coloscopiecentrum.

Een onbeoordeelbare iFOBT
Als de iFOBT niet te beoordelen is, ontvangt de deelnemer een nieuwe uitnodigingsset.

3. De uitslag van de iFOBT en de verwijzing voor coloscopie
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De screeningsorganisatie stuurt uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de uitslag van het laboratorium een brief naar de deelnemer met daarin de uitslag van de iFOBT. Deze brieven zijn in de bijlage
opgenomen. De meest recente versie van de verschillende uitslagbrieven kunt u altijd terugvinden op de
website van het RIVM.

Aandachtspunten voor de huisartsenpraktijk bij een positieve iFOBT
1.

Het registreren van een positieve iFOBT past het best onder ATC code A97.01 ‘preventief onderzoek/consult’. U vervangt deze omschrijving door: BVO darmkanker. Als uw HIS geen ICPC-code
A97.01 heeft, kunt u deze optie vervangen door: ICPC-code A97 Geen ziekte. U vervangt ook deze
omschrijving door: BVO darmkanker.
2. Het beleid ten aanzien van het gebruik van antistolling wordt tijdens de intake met de patiënt besproken.
3. Het coloscopiecentrum kan de huisarts verzoeken om aanvullende medische gegevens te verstrekken na toestemming van de patiënt.
4. Patiënten kunnen opzien tegen het onderzoek en twijfelen of zij mee willen doen. In de folder
'Bloed in de ontlasting' die de patiënt bij de uitslagbrief krijgt, wordt de voorbereiding en de uitvoering van de coloscopie uitgelegd. Ook wordt in de folder uitgelegd wat de patiënt kan verwachten
aan ongemak en eventueel aan pijn. De mogelijkheid van een roesje wordt ook besproken in de
folder. Tijdens het intakegesprek voorafgaand aan de coloscopie (zie hoofdstuk 4) worden de vragen
en twijfels van de patiënt besproken.
De exclusiecriteria voor coloscopie binnen het bevolkingsonderzoek zijn:
• Een levensverwachting van 5 jaar of korter, waarbij het vinden van afwijkingen geen klinische
consequenties heeft.
•
Na een proctocolectomie.
•
Als de patiënt in behandeling is voor darmkanker (na overleg met de behandelend specialist).
•
Als de patiënt ten tijde van de fecestest onder controle is voor een ontstekingsziekte aan de
darm (na overleg met de behandelend specialist).
5. Wanneer een patiënt met een positieve iFOBT-uitslag geen gevolg geeft aan het verwijsadvies, krijgt
u daarover bericht van de screeningsorganisatie. U kunt dan overwegen om de patiënt te motiveren
toch mee te doen, omdat de kans op darmkanker ongeveer 8% is en er bij coloscopie veelvuldig
voorstadia van darmkanker worden aangetroffen die dan verwijderd kunnen worden. Een aantekening hierover in het medisch dossier is hierbij een waardevol hulpmiddel.
6. De intake, de coloscopie en het vervolgbeleid vallen niet onder het bevolkingsonderzoek; de kosten
hiervan worden vergoed door de zorgverzekeraar na aftrek van het eigen risico.
Meer informatie
Voor meer informatie en veelgestelde vragen over de iFOBT-test en de uitslag, zie de folder 'Bloed in de
ontlasting' en www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/huisarts.
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Bij een positieve uitslag van de iFOBT is de verwachting dat bij een coloscopie:
•
bij 8% van de patiënten colonkanker wordt gevonden;
•
bij 43,4% van de patiënten een voortgeschreden adenoom wordt gevonden;
•
bij 27% van de patiënten kleine adenomen worden gevonden.
Bij een positieve uitslag van de iFOBT wordt dus bij ruim driekwart van de patiënten een afwijking gevonden tijdens de coloscopie. Door de gevonden adenomen tijdens de coloscopie te verwijderen wordt
bij veel patiënten het ontstaan van darmkanker voorkomen.

Bij ongeveer 2 op de 1000 coloscopieën ontstaan complicaties, vooral als er een poliep weggehaald
wordt of een biopt genomen wordt.
Mogelijke complicaties zijn:
•
bloeding (meest voorkomend);
•
perforatie van de darmwand (zeldzaam en zeer ernstig);
•
overlijden (zeldzaam).
De kans op overlijden als gevolg van een coloscopie is zeer klein. Hoe groot deze kans is bij coloscopieën
in het kader van een bevolkingsonderzoek met ontlastingstest, is nog niet bekend. Waarschijnlijk ligt de
kans tussen 1 op 400.000 en 1 op 10.000, afhankelijk van (onder meer) het bestaan van afwijkingen, de
ernst van deze afwijkingen en de gezondheidstoestand van de patiënt.

Intake coloscopie
Tijdens het intakegesprek worden de volgende onderwerpen met de patiënt besproken:
•
de medische gegevens van de patiënt;
•
of een coloscopie zinvol is en of er geen belemmeringen of bezwaren zijn om een coloscopie uit te
voeren;
•
hoe de coloscopie verloopt en hoe de patiënt zich kan voorbereiden;
•
hoe de patiënt moet omgaan met eventuele antistollingsmedicijnen ter voorbereiding op de coloscopie;
•
of de patiënt wel of geen roesje wil.
Tot slot wordt een afspraak voor een coloscopie gemaakt.
De coloscopie wordt binnen vijftien werkdagen na de uitslag van de positieve iFOBT verricht.
4. Coloscopie en het vervolgbeleid
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Vervolgbeleid
Het coloscopiecentrum informeert de huisarts over de uitslag van de coloscopie. Wanneer er afwijkingen zijn gevonden, kan het coloscopiecentrum de patiënt zo nodig zonder tussenkomst van de huisarts
doorverwijzen voor behandeling en controle.
Als er tijdens de coloscopie alleen poliepen zijn gevonden wordt de patiënt, afhankelijk van het aantal,
de locatie en de aard van de poliepen in een surveillanceprogramma opgenomen en wordt hij om de 3
tot 5 jaar in het ziekenhuis gecontroleerd. Na afloop van het surveillanceprogramma wordt de patiënt
terugverwezen naar het bevolkingsonderzoek wanneer hij of zij dan nog geen 75 jaar is.
Als bij coloscopie geen afwijkingen worden gevonden, wordt de deelnemer na 10 jaar opnieuw uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek wanneer hij of zij dan nog geen 75 jaar is geworden.
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5. De screeningsorganisaties

De rol van de screeningsorganisaties

5. De screeningsorganisaties

De vijf screeningsorganisaties in Nederland zijn verantwoordelijk
voor de regionale uitvoering van de drie bevolkingsonderzoeken:
borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Zij beschikken over jarenlange kennis en ervaring en bewaken dat de hele
keten van uitnodiging tot en met de behandeling en surveillance
sluitend is. Cliënten kunnen daarom rekenen op deskundige zorg
en ketenpartners op een professionele partner.

Wat doen de screeningsorganisaties binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker?
De screeningsorganisaties zijn in de keten betrokken bij de fasen:
• selectie en uitnodiging;
• screenen;
• informeren en verwijzen.
Ook is de regionale coördinatie en kwaliteitsborging van het bevolkingsonderzoek en de diagnostiek bij
de screeningsorganisatie belegd.
De screeningsorganisaties hebben voor de uitvoering van dit bevolkingsonderzoek verschillende partijen gecontracteerd, zoals de drie laboratoria die de iFOBT’s analyseren, het inpakcentrum, PostNL en
de referentiefuncties (regionaal coördinerend MDL-arts, trainingscoördinator MDL-arts en regionaal
coördinerend patholoog).

Contact tussen huisarts en screeningsorganisatie
De screeningsorganisaties informeren de huisarts via een elektronisch
isch
bericht als zijn patiënt:
• een positieve iFOBT-uitslag heeft;
• de afspraak voor het intakegesprek wijzigt naar een ander
coloscopiecentrum, andere datum of andere tijd;
• de intakeafspraak annuleert;
• binnen een bepaalde tijd geen nieuwe intakeafspraak heeft
gemaakt.

5. De screeningsorganisaties
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Service naar cliënten en professionals
Website
Op de website van de vijf screeningsorganisaties is een gedeelte voor professionals ingericht waar u
achtergronddocumentatie vindt en u zich onder andere kunt aanmelden voor de scholingsbijeenkomsten voor huisartsen en praktijkassistenten over het bevolkingsonderzoek darmkanker in de
(huisartsen)praktijk.
Bevolkingsonderzoek Noord
Bevolkingsonderzoek Oost
Bevolkingsonderzoek Midden-West
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
Bevolkingsonderzoek Zuid

www.bevolkingsonderzoeknoord.nl
www.bevolkingsonderzoekoost.nl
www.bevolkingsonderzoekmidden-west.nl
www.bevolkingsonderzoekzuid-west.nl
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Daarnaast staat op de website de toegang tot het cliëntenportaal,
“mijn bevolkingsonderzoek” waar uw patiënten, eventueel met
uw hulp, hun afspraak voor een intake-gesprek bij een coloscopiecentrum kunnen verzetten.
Informatielijn
Voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker, zoals antwoorden op veelgestelde
vragen, kunt u uw patiënten ook verwijzen naar de website van de screeningsorganisatie of hen
adviseren te bellen met de informatielijn darmkanker. Deze informatielijn is op werkdagen bereikbaar
van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Bevolkingsonderzoek Noord
Bevolkingsonderzoek Oost
Bevolkingsonderzoek Midden-West
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
Bevolkingsonderzoek Zuid
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0900 20 30 100
088 11 86 300
020 69 67 817
088 248 2000
088 000 13 33

Bijlage 1. Contact en informatie

NHG

•

www.thuisarts.nl/darmkanker
NHG-publiekswebsite, bedoeld voor mensen die informatie zoeken over darmkanker.
www.nhg.org/darmkanker
NHG-webpagina specifiek voor huisartsen met informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker.

RIVM
•

•

•

www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl
RIVM-website met informatie voor de doelgroep van het bevolkingsonderzoek en algemeen publiek
(o.a. folders, fims, animaties, vertalingen).
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/professionals
RIVM-website voor alle professionals die betrokken zijn bij het bevolkingsonderzoek. Bevat de
meest recente informatie en documentatie zoals uitvoeringskader, landelijke kwaliteitseisen etc.
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/huisarts
RIVM-pagina speciaal voor huisartsen en assistenten met directe links naar relevante informatie,
zoals meest actuele patiëntenbrieven, veelgestelde publieksvragen etc.

Screeningsorganisaties
•

•

•

•

•

Bevolkingsonderzoek Noord
Tel.: 0900 20 30 100
www.bevolkingsonderzoeknoord.nl
Bevolkingsonderzoek Oost
Tel.: 088 11 86 300
www.bevolkingsonderzoekoost.nl
Bevolkingsonderzoek Midden-West
Tel.: 020 69 67 817
www.bevolkingsonderzoekmidden-west.nl
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
Tel.: 088 248 2000
www.bevolkingsonderzoekzuid-west.nl
Bevolkingsonderzoek Zuid
Tel.: 088 000 13 33
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Bijlage 1. Contact en informatie
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Bijlage 1. Contact en informatie

•

Bijlage 2. Vooraankondiging
Deze brief is aan verandering onderhevig. De meest recente versie is terug te vinden op
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/huisarts.

Vooraankondiging

Bijlage 2. Vooraankondiging

> Retouradres: Postbus «POSTBUS», «POSTCODE» «PLAATS»

«NAAM»
«ADRES»
«POSTCODE» «WOONPLAATS»

«PLAATS», «DATUM»
Betreft: vooraankondiging bevolkingsonderzoek darmkanker

«_SO_NAAM»
Postbus «_SO_POSTBUSNR»
«_SO_POSTBUSPOSTCODE»
«_SO_POSTBUSPLAATS»
t «_SO_TEL»
f «_SO_FAX»
«_SO_WEBSITEADRES»
«_SO_EMAILADRES»

Geb. datum:
«GEBOORTEDATUM»
BSN: «_CLIENT_BSN»

«AANHEF»,
In 2014 is het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker van start gegaan. Het bevolkingsonderzoek
darmkanker is bedoeld voor mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Het bevolkingsonderzoek
wordt stapsgewijs ingevoerd. Uw geboortejaar bepaalt in welk jaar u voor het eerst een uitnodiging
ontvangt. In 2014 krijgen mensen die geboren zijn in 1938, 1939, 1947, 1949 en 1951 een uitnodiging.
Ook in deze groep worden de uitnodigingen gedurende het jaar verstuurd. In 2019 is het
bevolkingsonderzoek volledig ingevoerd.
U ontvangt over ongeveer twee weken een uitnodiging om mee te doen. Deelname aan het
bevolkingsonderzoek is vrijwillig, u beslist zelf of u wel of niet meedoet.
Darmkanker
Darmkanker is een ernstige ziekte die vaak voorkomt. Van elke 100 mensen zullen 4 tot 5 mensen in hun
leven darmkanker krijgen. De meeste mensen met darmkanker zijn 55 jaar of ouder.
Door het bevolkingsonderzoek kan darmkanker of een voorstadium daarvan vroegtijdig worden ontdekt en
behandeld. Dit kan op langere termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen aan darmkanker helpen voorkomen.
Hoe gaat het bevolkingsonderzoek?
U krijgt een paarse envelop thuisgestuurd met daarin een gebruiksaanwijzing en een buisje, een
ontlastingstest. Aan de groene dop van het buisje zit een staafje. U prikt hiermee op vier verschillende
plaatsen in uw ontlasting (poep) en stopt het staafje terug in het buisje. Daarna stuurt u het buisje in een
retourenvelop naar een laboratorium. Daar wordt onderzocht of er bloed in uw ontlasting zit. Dit is niet
altijd met het blote oog te zien. Bloed in de ontlasting kan te maken hebben met darmkanker. Als er bloed
wordt gevonden, dan is vervolgonderzoek nodig.
Wie coördineert het bevolkingsonderzoek?
Het bevolkingsonderzoek wordt u aangeboden door de overheid. In uw regio coördineert «_SO_NAAM»
het bevolkingsonderzoek. Wellicht kent u onze organisatie al van het bevolkingsonderzoek borstkanker of
baarmoederhalskanker. Uw huisarts is op de hoogte van het bevolkingsonderzoek.

Lees verder op de achterzijde
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Meer informatie
Wilt u nu alvast meer weten over het bevolkingsonderzoek? Kijk dan op
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl. Verder kunt u voor meer informatie bellen met de informatielijn
van «_SO_NAAM», telefoon «SO_TEL» (van maandag tot en vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).
Met vriendelijke groet,
Namens «_SO_NAAM»
<SO_NAAM_BESTUURDER>
Bestuurder

Scan bovenstaande QR-code met uw smartphone en in uw internetbrowser
verschijnt direct de website www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl.

Bijlage 2. Vooraankondiging
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Bijlage 3. Uitnodigingsbrief
Deze brief is aan verandering onderhevig. De meest recente versie is terug te vinden op
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/huisarts.

Uitnodiging

Bijlage 3. Uitnodigingsbrief

«_SO_NAAM»
Postbus «_SO_POSTBUSNR»
«_SO_POSTBUSPOSTCODE»
«_SO_POSTBUSPLAATS»
t «_SO_TEL»
f «_SO_FAX»
«_SO_WEBSITEADRES»
«_SO_EMAILADRES»

> Retouradres: Kamerlingh Onneslaan 6, 8218 MA Lelystad

«_CLIENT_NAAM»
«NAAM»
«ADRES»
«POSTCODE» «WOONPLAATS»

«PLAATS», «VANDAAG»
Betreft: uitnodiging bevolkingsonderzoek darmkanker

Geb. datum:
«GEBOORTEDATUM»
BSN: «_CLIENT_BSN»

«AANHEF»,
Hierbij nodigen wij u uit deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.
Waarom een bevolkingsonderzoek?
Darmkanker is een ernstige ziekte die vaak voorkomt. Van elke 100 mensen zullen 4 tot 5 mensen in hun
leven darmkanker krijgen. De meeste mensen met darmkanker zijn 55 jaar of ouder.
Door het bevolkingsonderzoek kan darmkanker of een voorstadium daarvan vroegtijdig worden ontdekt en
behandeld. Dit kan op langere termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen aan darmkanker helpen voorkomen.
Het bevolkingsonderzoek is bedoeld voor alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Zij
ontvangen elke twee jaar een uitnodiging.
Het onderzoek kunt u zelf thuis uitvoeren. In deze envelop vindt u de folder ‘Bevolkingsonderzoek
darmkanker’, een gebruiksaanwijzing, een antwoordformulier, een buisje, een zakje en een retourenvelop.
Hoe gaat het onderzoek?
Bij de uitnodiging zit een buisje, de ontlastingstest. Aan de groene dop van het buisje zit een staafje. U
prikt hiermee op vier verschillende plaatsen in uw ontlasting (poep). Er is heel weinig ontlasting nodig om
het onderzoek goed te doen. In de gebruiksaanwijzing staat stap voor stap beschreven hoe u de test goed
uitvoert.
U stuurt het buisje en het ingevulde antwoordformulier in de retourenvelop naar een laboratorium. Hier
wordt onderzocht of er bloed in uw ontlasting zit. Dit is meestal niet met het blote oog zichtbaar. Bloed in
de ontlasting kan te maken hebben met darmkanker, maar ook andere oorzaken hebben. Er is
vervolgonderzoek nodig om dit vast te stellen.
De uitslag
Na ongeveer twee weken krijgt u een brief thuisgestuurd met de uitslag.
U beslist zelf of u wel of niet meedoet
Deelname aan het bevolkingsonderzoek is vrijwillig. Het onderzoek is gratis, het wordt door de overheid
aangeboden en betaald. Uw zorgverzekering vergoedt het eventuele vervolgonderzoek. Afhankelijk van
het eigen risico van uw zorgverzekering, moet u misschien een deel van de kosten zelf betalen.

2_151113
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Wanneer kunt u beter niet meedoen?
In de folder leest u wanneer u beter niet aan het bevolkingsonderzoek kunt meedoen. Dit kunt u ook
bespreken met uw huisarts. Als u niet meedoet, vragen wij u wel om op het antwoordformulier vraag 1 en
vraag 5 tot en met 7 in te vullen en het formulier terug te sturen in de retourenvelop.
Digitaal informatie aanleveren
In het cliëntenportaal op <website_ cliëntenportaal> kunt u het antwoordformulier digitaal invullen. Om in
te loggen heeft u uw DigID nodig. Via het portaal kunt u zich ook afmelden voor het bevolkingsonderzoek.
Wilt u meer informatie?
In de folder leest u meer over het bevolkingsonderzoek. U kunt ook kijken op
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl. Op deze website vindt u onder andere antwoorden op
veelgestelde vragen over het bevolkingsonderzoek.
Heeft u vragen over uw gezondheid? Neem dan contact op met uw huisarts. Voor andere vragen kunt u
bellen met de informatielijn van «_SO_NAAM», «_SO_TEL» (van maandag tot en met vrijdag van 09:00
tot 17:00 uur). Onze medewerkers staan u graag te woord.
Met vriendelijke groet,
<SO_NAAM_BESTUURDER>
bestuurder
Bijlagen:
x folder ‘Bevolkingsonderzoek darmkanker’
x gebruiksaanwijzing
x antwoordformulier
x buisje
x zakje
x retourenvelop

2_151113
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Bijlage 4. Antwoordformulier
Dit antwoordformulier is aan verandering onderhevig. De meest recente versie is terug te vinden op
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/huisarts.

Bijlage 4. Antwoordformulier

<<_CLIENT_NAAM>>
<<_CLIENT_ADRES>>
<<_CLIENT_POSTCODE>> <<_CLIENT_WOONPLAATS>>
Geboren op <<_CLIENT_GEBOORTEDATUM>>
Burgerservicenummer <<_CLIENT_BSN>>

Ga naar <<_URL_ONLINE>>
Klik op Mijn Bevolkingsonderzoek, log in met uw DigiD.

2_151113
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Bijlage 5. Gebruiksaanwijzing
Deze gebruiksaanwijzing is aan verandering onderhevig. De meest recente versie is terug te vinden op
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/huisarts.

Bijlage 5. Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing
Bij de uitnodiging zit een buisje, de zelfafnametest. U prikt op vier
verschillende plaatsen in uw ontlasting. Dit doet u met het staafje dat
aan de groene dop zit van de zelfafnametest. Het is voldoende als er
een klein beetje ontlasting aan het het staafje blijft zitten. Er is weinig
ontlasting nodig om het onderzoek goed te doen. In deze gebruiksaanwijzing staat stap voor stap beschreven hoe u dit doet.

Het buisje
Aan het buisje zit een groen dopje en een
doorzichtig dopje. U mag alleen aan het groene
dopje draaien!
Als het buisje aan het doorzichtige gedeelte wordt
opengemaakt, loopt de vloeistof eruit. Het buisje
is dan niet meer bruikbaar. De heldere vloeistof is
een onschuldige zoutoplossing. Dit is nodig om uw
ontlasting goed te kunnen onderzoeken.

Hoe voert u de test uit?
1 Belangrijk: uw ontlasting mag niet in aanraking
komen met urine of met het water in het toilet.
Leg daarom voldoende velletjes toiletpapier in
het toilet.

Bevolkingsonderzoek darmkanker | 1
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Antwoorden op veelgestelde vragen
Tot wanneer kan ik het buisje gebruiken?
De uiterste houdbaarheidsdatum staat
op het buisje aangegeven (jaar, maand).
Ik moet het buisje op maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag of vrijdag vóór
17.00 uur versturen. Waarom is dit?
Op deze dagen is de tijd tussen het
versturen van het buisje en de aankomst in het laboratorium zo kort
mogelijk. Hoe sneller het onderzoek in
het laboratorium uitgevoerd kan
worden, hoe beter. Als u op vrijdagavond, zaterdag of zondag het buisje
opstuurt, komt dit pas op dinsdag aan
in het laboratorium.
Ik ben het buisje kwijt/ het buisje is
beschadigd. Wat moet ik nu doen?
Als u het buisje kwijtraakt of als er
bijvoorbeeld per ongeluk vloeistof uit
het buisje is gelopen, dan kunt u een
nieuw buisje aanvragen. U kunt
hiervoor bellen met de informatielijn
van de screeningsorganisatie.

Er is iets fout gegaan. Wat kan ik nu
doen?
Is er iets niet goed gegaan met het
buisje of het verzamelen van
ontlasting? Bel dan de informatielijn
van de screeningsorganisatie.
Waarom moet ik het buisje met ontlasting
in de koelkast bewaren totdat ik het op de
post doe?
Als er bloed in uw ontlasting zit, blijft
dat beter aantoonbaar met het
onderzoek in het laboratorium als het
gekoeld wordt bewaard.
Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Kijk op de website hoe u op de juiste
manier ontlasting in het buisje doet.
Ook vindt u er antwoorden op veelgestelde vragen. U kunt bellen met
de informatielijn van de screeningsorganisatie. Het telefoonnummer en
de website van de screeningsorganisatie
in uw regio vindt u in de brief of via
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl.

Fabrikant buisje: Sentinel CH. SpA.
Via Robert Koch, 2 20152 – Milano – Italy

Andere talen/other languages
U kunt deze informatie lezen in het Arabisch / Engels / Turks op:
This information is available in English at:
Bu bilgiyi Türkçe olarak şu internet sitesinde okuyabilirsiniz:

004706 Januari | 2014

www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl
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2 U kunt ook een prop toiletpapier gebruiken.

3 Ga naar het toilet.

4 Draai het groene dopje los. Aan het dopje zit een
staafje vast met aan het uiteinde een geribbeld
gedeelte.

1 2 3 4

5 Prik met het geribbelde gedeelte op vier
verschillende plaatsen in uw ontlasting voor het
onderzoek. Het is voldoende als er een klein beetje
ontlasting aan het geribbelde gedeelte blijft zitten.

6 Een heel klein beetje ontlasting aan het staafje is
voldoende om het onderzoek goed uit te voeren.
Als er te veel ontlasting in het buisje wordt gedaan,
is deze niet meer bruikbaar.

7 Stop het staafje terug in het buisje. Draai het
groene dopje weer goed op het buisje vast. Het
staafje komt in het gedeelte van het buisje waar
vloeistof in zit. De vloeistof kan een beetje troebel
worden. Dit is normaal.

2 | Bevolkingsonderzoek darmkanker
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8 Stop het buisje in het bijgeleverde zakje. Dit is het
witte zakje met blauwe rand.

bevolkingsonderzoek

9 Vul het antwoordformulier in. Vergeet niet te
vermelden op welke datum u de ontlasting in
het buisje heeft gedaan.
Doe het zakje en het antwoordformulier in
de zilverkleurige retourenvelop.
10 Totdat u de retourenvelop in de brievenbus doet,
bewaart u deze in de koelkast.

11 Stuur het buisje en het antwoordformulier
binnen 24 uurr op in de retourenvelop.
U hoeft geen postzegel te plakken.

Belangrijk
• U kunt het buisje één keer gebruiken.
• Stuur het buisje en het antwoordformulier op in de retourenvelop.
• Het buisje is alleen bedoeld voor de persoon die een uitnodiging voor
dit onderzoek heeft ontvangen.
• Totdat u het buisje gebruikt, mag het buisje niet kouder dan 2 graden
worden en niet warmer dan 30 graden.
• U kunt de envelop op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag vóór 17.00 uur versturen. Van vrijdagavond tot en met zondagavond worden de brievenbussen niet geleegd. Verstuur de envelop
ook niet vlak voor een feestdag.

Bevolkingsonderzoek darmkanker | 3
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Bijlage 6. Uitslagbrief positieve iFOBT
Deze brief is aan verandering onderhevig. De meest recente versie is terug te vinden op
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/huisarts.

Uitslag deelnemer positieve iFOBT

Bijlage 6. Uitslagbrief positieve iFOBT

> Retouradres: Postbus «POSTBUS», «POSTCODE» «PLAATS»

«NAAM»
«ADRES»
«POSTCODE» «WOONPLAATS»

«PLAATS», «DATUM»
Betreft: uitslag bevolkingsonderzoek darmkanker

«_SO_NAAM»
Postbus «_SO_POSTBUSNR»
«_SO_POSTBUSPOSTCODE»
«_SO_POSTBUSPLAATS»
t «_SO_TEL»
f «_SO_FAX»
«_SO_WEBSITEADRES»
«_SO_EMAILADRES»

Geb. datum:
«GEBOORTEDATUM»
BSN: «_CLIENT_BSN»

«AANHEF»,
U heeft kortgeleden meegedaan aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.
Wat is de uitslag?
In uw ontlasting is bloed gevonden.
Wat betekent dit?
Bloed in de ontlasting wil niet meteen zeggen dat u darmkanker heeft. Het kan te maken hebben met
darmkanker of poliepen, maar kan ook andere oorzaken hebben. Dit is nog niet bekend. Om te
achterhalen of er sprake is van darmkanker of poliepen, is vervolgonderzoek in het ziekenhuis nodig. U
beslist zelf of u wel of niet meedoet aan dit vervolgonderzoek.
Vervolgonderzoek
Het vervolgonderzoek bestaat uit een inwendig kijkonderzoek, ook wel coloscopie genoemd.
In de bijgevoegde folder ‘Als er bloed in uw ontlasting is gevonden’ leest u hier meer over. Om te kijken of
een coloscopie bij u zinvol en/of mogelijk is, heeft u eerst een intakegesprek in het ziekenhuis. U krijgt
tijdens dit gesprek meer informatie over het onderzoek. Ook maakt u dan de afspraak voor de coloscopie.
Hoe nu verder?
Voor het intakegesprek is de volgende afspraak gemaakt:
Datum: «DATUM_INTAKE»
Tijd: «TIJDSTIP_INTAKE» uur
Plaats: «NAAM», «STRAAT» «HUISNUMMER», «POSTCODE» «PLAATS»
«LOKATIE»
Wat moet u meenemen naar het ziekenhuis voor het intakegesprek?
x Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart)
x Uw verzekeringsgegevens
x Als u al eerder in dit ziekenhuis bent geweest: uw ponsplaatje of patiëntenpas
x Uw medicijnen of lijst met medicijnen
Afspraak wijzigen?
Wilt u de afspraak afzeggen of verzetten, of wilt u liever naar een ander ziekenhuis? Geef dit dan ten
minste twee werkdagen voor de geplande afspraak door. U kunt dit op twee manieren doen:
x Via de informatielijn van «_SO_NAAM», telefoon «_SO_TEL» (maandag tot en met vrijdag van 09:00
uur tot 17:00 uur).
x In het cliëntenportaal. Ga naar «website_ cliëntenportaal» en log in met uw DigiD.

6_151113
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Contact met uw huisarts
Voor de coloscopie kunnen relevante gegevens over uw medische voorgeschiedenis belangrijk zijn. Wij
raden u aan om, als dit nog niet is gebeurd, contact op te nemen met uw huisarts. U kunt dan samen
bespreken welke gegevens nodig zijn voor de intake.
Ook met andere vragen over de uitslag en het bevolkingsonderzoek kunt u terecht bij uw huisarts. Uw
huisarts is geïnformeerd over de uitslag van het bevolkingsonderzoek, tenzij u hiertegen bezwaar heeft
gemaakt.
Kosten
Meedoen aan het bevolkingsonderzoek is gratis. Het vervolgonderzoek (intakegesprek en coloscopie)
maakt geen deel uit van het bevolkingsonderzoek. Uw zorgverzekeraar betaalt de kosten van het
onderzoek. Afhankelijk van uw eigen risico, moet u mogelijk zelf een deel betalen. Bespreek dit met uw
zorgverzekeraar als u hierover vragen heeft.
Heeft u vragen over het bevolkingsonderzoek?
x U kunt bellen met de informatielijn van de «_SO_NAAM», telefoon «_SO_TEL» (van maandag tot en
met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur).
x Op www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl vindt u antwoorden op veelgestelde vragen en overige
informatie.
Met vriendelijke groet,
Namens «_SO_NAAM»,
«_SO_RCMDL»
regionaal coördinerend maag-darm-leverarts

Bijlage: folder ‘Als er bloed in uw ontlasting is gevonden’
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Bijlage 7. Uitslagbrief negatieve iFOBT
Deze brief is aan verandering onderhevig. De meest recente versie is terug te vinden op
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/huisarts.

Uitslag deelnemer negatieve iFOBT

Bijlage 7. Uitslagbrief negatieve iFOBT

> Retouradres: Postbus «POSTBUS», «POSTCODE» «PLAATS»

«NAAM»
«ADRES»
«POSTCODE» «WOONPLAATS»

«PLAATS», «DATUM»
Betreft: uitslag bevolkingsonderzoek darmkanker

«_SO_NAAM»
Postbus «_SO_POSTBUSNR»
«_SO_POSTBUSPOSTCODE»
«_SO_POSTBUSPLAATS»
t «_SO_TEL»
f «_SO_FAX»
«_SO_WEBSITEADRES»
«_SO_EMAILADRES»

Geb. datum:
«GEBOORTEDATUM»
BSN: «_CLIENT_BSN»

«AANHEF»,
U heeft kortgeleden meegedaan aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.
Wat is de uitslag?
De uitslag is gunstig.
In het kader van het bevolkingsonderzoek is er geen aanleiding voor vervolgonderzoek in het ziekenhuis.
Hoe zeker is de uitslag?
Het bevolkingsonderzoek is een momentopname en biedt geen volledige zekerheid. Er is een kleine kans
dat u toch darmkanker heeft of kunt krijgen. Over twee jaar krijgt u opnieuw een uitnodiging voor het
bevolkingsonderzoek. Bent u dan ouder dan 75 jaar, dan krijgt u geen nieuwe uitnodiging.
Wat moet u doen?
Blijf letten op klachten, zoals bloed in de ontlasting of een onverklaarbare en aanhoudende verandering in
het ontlastingspatroon zoals verstopping of diarree. Heeft u dergelijke klachten? Wacht dan niet de
volgende uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek af en maak een afspraak met uw huisarts.
Heeft u nog vragen?
Stel uw vragen aan de informatielijn van «_SO_NAAM», telefoon «_SO_TEL» (van maandag tot en met
vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur). U kunt ook contact opnemen met uw huisarts. Op de website
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl vindt u onder andere antwoorden op veelgestelde vragen over
het bevolkingsonderzoek.
Met vriendelijke groet,
namens «_SO_NAAM»,
«_SO_RCMDL»
Regionaal coördinerend maag-darm-leverarts

Client uitslag gunstig_290813
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Bijlage 8. Bericht huisarts uitslag positieve iFOBT
Deze brief is aan verandering onderhevig. De meest recente versie is terug te vinden op
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/huisarts.

Bericht huisarts positieve iFOBT

Bijlage 8. Bericht huisarts uitslag positieve iFOBT

Aan: «NAAM HUISARTS»
Datum: «DATUM»

«_SO_NAAM»
Postbus «_SO_POSTBUSNR»
«_SO_POSTBUSPOSTCODE»
«_SO_POSTBUSPLAATS»
t «_SO_TEL»
f «_SO_FAX»
«_SO_WEBSITEADRES»
«_SO_EMAILADRES»

Betreft: uitslag bevolkingsonderzoek darmkanker
Geachte collega,
Uw patiënt, «NAAM», «GEBOORTEDATUM» heeft recentelijk een iFOBT ingestuurd in het kader van het
bevolkingsonderzoek darmkanker. De uitslag hiervan is positief, zodat er aanleiding is voor
vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek bestaat uit een coloscopie, voorafgegaan door een
intakegesprek.
Uw patiënt ontvangt de uitslag van het bevolkingsonderzoek twee dagen na verzending van dit bericht.
Ook ontvangt hij/zij een afspraak voor het intakegesprek bij een gecertificeerd coloscopiecentrum en een
folder met informatie over het intakegesprek en de coloscopie. Voor meer algemene informatie over de
coloscopie kan uw patiënt kijken op www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl.
Voor het coloscopiecentrum is het van belang te beschikken over relevante medische voorgeschiedenis
en over informatie over gebruik van medicatie. Daarom verzoeken we uw patiënt in de uitslagbrief contact
met u op te nemen. U kunt natuurlijk ook zelf contact met de patiënt opnemen. U kunt dan bespreken
welke gegevens van belang zijn voor de coloscopie en hoe ervoor gezorgd kan worden dat die bij het
coloscopiecentrum voorhanden zijn tijdens het intakegesprek.
Het intakegesprek is ingepland op «DATUM» om «TIJDSTIP» uur bij «NAAM», «STRAAT»
«HUISNUMMER » «POSTCODE» «PLAATS»
Wanneer het genoemde tijdstip uw patiënt niet schikt of deze liever naar een ander coloscopiecentrum wil
voor de intake en coloscopie, kan dat ook. Het wijzigen van de afspraak (tijd en/of plaats) kan op twee
manieren:
1) via de informatielijn van «_SO_NAAM», telefoon «_SO_TEL» (van maandag tot en met vrijdag
van 09:00 uur tot 17:00 uur).
2) In het cliëntenportaal via <website_cliëntenportaal>. Uw patiënt kan hier inloggen met zijn DigiD.
Verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek vindt alleen plaats naar gecertificeerde coloscopiecentra. Dit
houdt in dat deze centra voldoen aan de kwaliteitseisen die in het kader van het bevolkingsonderzoek
darmkanker worden gesteld aan coloscopiecentra en die een overeenkomst hebben met «_SO_NAAM»
Uit proef-bevolkingsonderzoeken is gebleken dat bij coloscopieën als gevolg van een verwijzing na een
positieve iFOBT-uitslag bij 8,2% van de mensen darmkanker wordt gevonden en bij 43,4% een
voortgeschreden adenoom (gevorderde poliep). Daarnaast wordt bij ongeveer een kwart van de
coloscopieën beginnende poliepen gevonden. Dit betekent dat bij ruim driekwart van de coloscopieën
poliepen of darmkanker wordt gevonden. Afhankelijk van de poliep vinden er surveillancecoloscopieën
plaats. U ontvangt schriftelijk de uitslag van de coloscopie en/of het PA-onderzoek met daarbij het
eventueel te volgen beleid.
Hoogachtend,
Namens «_SO_NAAM»,
«_SO_RCMDL»
regionaal coördinerend maag-darm-leverarts
NB. Op het door ons verstrekte BSN heeft geen WID controle plaats gevonden.
9_151113
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Bijlage 9. Proces en rolverdeling bevolkingsonderzoek

Proces

Bijlage 9. Proces en rolverdeling bevolkingsonderzoek

Selectie en uitnodigen
•
De screeningsorganisatie selecteert uit de GBA de doelgroep voor het bevolkingsonderzoek in het
betreffende jaar.
•
De screeningsorganisatie verwijdert uit deze selectie in vervolgronden de personen die zich eerder
hebben afgemeld en de personen die op grond van signalen uit diagnostiek en zorg kunnen worden
uitgesloten.
•
De screeningsorganisatie nodigt elk jaar de helft van de doelgroep uit om deel te nemen aan het
bevolkingsonderzoek darmkanker. Daarmee wordt elke twee jaar de gehele doelgroep uitgenodigd.
•
De doelgroep ontvangt naast een uitnodigingsbrief om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek
ook een folder over het doel en de werkwijze van het bevolkingsonderzoek met de voor- en nadelen en informatie over gegevensuitwisseling. Daarnaast ontvangt de doelgroep de ontlastingstest
(iFOBT), een gebruiksaanwijzing, een antwoordformulier, een zakje en een retourenvelop.
•
Personen die voor de eerste maal uitgenodigd worden, ontvangen voorafgaand aan de uitnodiging
een vooraankondiging.
•
Indien de genodigde niet binnen 8 weken heeft gereageerd, dan stuurt de screeningsorganisatie een
éénmalige herinnering. Reageert de genodigde wederom niet, dan volgt voor deze screeningsronde
geen nadere actie. Twee jaar later wordt de persoon weer uitgenodigd.
Screenen
•
De deelnemer neemt thuis zelf één fecesmonster af, vult de benodigde gegevens in op het antwoordformulier en stuurt vervolgens het monster met het antwoordformulier per reguliere post op
naar het laboratorium middels een antwoordnummer dat voorgedrukt staat op de retourenvelop.
•
Het laboratorium analyseert het monster op basis van de gestelde protocollen en stuurt de uitslag
naar de screeningsorganisatie.
Informeren en verwijzen
•
In geval van een gunstige uitslag stuurt de screeningsorganisatie de gescreende een brief met de uitslag.
•
In geval van een ongunstige uitslag (waarde iFOBT groter of gelijk aan de afkapwaarde) plant
de screeningsorganisatie een afspraak voor een intakegesprek bij een coloscopiecentrum. De
screeningsorganisatie stuurt de deelnemer een brief met de uitslag en een verwijzing voor een
intake voor coloscopie. In de brief staat de afspraak voor de intake van de coloscopie vermeld. Ook
wordt een folder met informatie over het vervolgonderzoek en de voor- en nadelen meegestuurd.
•
Twee dagen voordat de screeningsorganisatie de uitslag naar de deelnemer verstuurt, ontvangt de
huisarts de uitslag en het verwijsadvies van de screeningsorganisatie. Dit geeft de huisarts de gelegenheid om te besluiten zelf contact op te nemen met de deelnemer om deze te informeren over
de ongunstige uitslag en te bespreken welke relevante medische gegevens doorgestuurd moeten
worden naar het coloscopiecentrum. De cliënt kan ook zelf contact opnemen met diens huisarts.
•
De deelnemer kan via het cliëntenportaal of de screeningsorganisatie de intakeafspraak bij het
coloscopiecentrum wijzigen of afzeggen. De screeningsorganisatie bewaakt of de doorverwezen
deelnemer gevolg geeft aan het verwijsadvies; zo niet, dan stuurt de screeningsorganisatie de deelnemer een herinneringsbrief, waarin de deelnemer verzocht wordt zelf een nieuwe afspraak voor de
intake te maken. Als de deelnemer niet op de herinnering reageert, dan informeert de screeningsorganisatie alleen de huisarts. De huisarts kan de deelnemer wijzen op het belang van het opvolgen
van de verwijzing.
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•

Indien de deelnemer uiteindelijk niet reageert op de verwijzing naar de intake en de reden hiervan
niet bekend is, dan wordt de deelnemer na twee jaar nogmaals uitgenodigd voor een intake voor
coloscopie en niet voor het bevolkingsonderzoek (tenzij hij of zij ouder is dan 75 jaar).

Diagnostiek
•
Tijdens de intake voor de coloscopie wordt de patiënt geïnformeerd over de voorbereiding en de
coloscopie en wordt een afspraak voor de coloscopie gemaakt. Ook wordt tijdens het intakegesprek
een anamnese afgenomen.
•
Op de dag dat de coloscopie plaatsvindt, wordt de patiënt geïnstrueerd over het onderzoek en wordt
een roesje gegeven (indien met de patiënt afgesproken), waarna de coloscopie wordt uitgevoerd.
Het vervolgbeleid is afhankelijk van de bevindingen.
•
Indien er geen afwijkingen worden waargenomen, dan wordt de patiënt hierover direct mondeling en schriftelijk geïnformeerd. In de schriftelijke uitslag wordt de uitslag bevestigd en worden de
consequenties voor de screening benoemd. Binnen een maand na de coloscopie belt het coloscopiecentrum de patiënt om te informeren naar eventuele complicaties. Tevens wordt dan gecontroleerd of de bij de coloscopie verstrekte informatie is overgekomen (door het roesje kan de verstrekte
informatie zijn vergeten).
•
De bevindingen en uitslag van de coloscopie worden door het coloscopiecentrum (elektronisch)
doorgegeven aan de screeningsorganisatie. Hiermee is in het IT-systeem opgenomen dat de patiënt
pas na 10 jaar weer uitgenodigd hoeft te worden voor het bevolkingsonderzoek. Ook wordt de huisarts geïnformeerd over de bevindingen en het beleid.
•
Wanneer er bij een coloscopie afwijkingen worden gevonden, wordt – in principe – histologisch
materiaal afgenomen. Na de coloscopie wordt de patiënt mondeling geïnformeerd over de gevonden afwijkingen.
•
Het coloscopiecentrum stuurt het histologisch materiaal, samen met de relevante klinische gegevens, naar een pathologielaboratorium dat voldoet aan de voor het bevolkingsonderzoek gestelde
kwaliteitseisen. Het pathologielaboratorium beoordeelt de preparaten en geeft de uitslag (elektronisch) door aan het aanvragende coloscopiecentrum.
•
Indien een volledige coloscopie niet mogelijk blijkt, kan de patiënt doorverwezen worden voor een
CT-colografie bij een radiologie-afdeling die voldoet aan de voor het bevolkingsonderzoek gestelde
kwaliteitseisen. De radioloog rapporteert zijn/haar bevindingen aan het coloscopiecentrum die
vervolgens de patiënt, de huisarts en de screeningsorganisatie informeert.
•
Het coloscopiecentrum informeert de patiënt schriftelijk over de uitslag en plant, indien wenselijk,
een afspraak voor het bespreken van de uitslag en de pathologische bevindingen.
•
Het coloscopiecentrum zorgt zo nodig voor overdracht van de patiënt naar het door hem of haar
gewenste ziekenhuis voor verdere diagnostiek en behandeling en/of surveillance. De screeningsorganisaties en de huisarts worden door het coloscopiecentrum geïnformeerd over de bevindingen
en uitslag van de coloscopie, nadere diagnostiek en vervolgbeleid.
Behandeling en surveillance
•
Het coloscopiecentrum draagt zorg voor een goede overdracht van de patiëntengegevens aan de
desbetreffende specialist, indien behandeling en/of surveillance noodzakelijk is.
•
Het coloscopiecentrum meldt de uitvoering van een surveillance coloscopie en het vervolgbeleid, in termen van terugkeer naar bevolkingsonderzoek of nieuwe surveillance coloscopie aan de
screeningsorganisatie.
•
Na beëindiging van het surveillanceprogramma kunnen de patiënten, die de maximale leeftijdsgrens nog niet hebben bereikt, weer deelnemen aan het bevolkingsonderzoek.
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Rolverdeling
Direct bij de uitvoering betrokken partijen
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Betrokken partijen

Toelichting rol

Deelnemer

De deelnemer is verantwoordelijk voor de feitelijke deelname aan het bevolkingsonderzoek. Bij deelname is de deelnemer verantwoordelijk voor de afname van het fecesmonster, het invullen van gegevens en het zo spoedig mogelijk
versturen van het fecesmonster. Afhankelijk van de uitslag van de iFOBT zal de
deelnemer aan het bevolkingsonderzoek wel of niet deelnemer aan de diagnostiekfase worden en eventuele behandeling of surveillance krijgen.

Screeningsorganisatie

De vijf screeningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de regionale uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker en de verwijzing voor coloscopie
naar centra die voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Tevens is de regionale coördinatie van het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek
belegd bij de screeningsorganisaties.

Inpakcentrum

Het inpakcentrum is verantwoordelijk voor het samenstellen, inpakken en versturen van de uitnodigingspakketten met de zelfafnametests (iFOBT) en het op
voorraad houden van de daarvoor benodigde materialen.

iFOBT-laboratorium

De iFOBT-laboratoria ontvangen de retourenveloppen met fecesmonsters en
antwoordformulieren via PostNL. Zij zijn verantwoordelijk voor het verwerken
van de antwoordformulieren en het analyseren van de fecesmonsters m.b.v.
iFOBT en geven de uitslag door aan de screeningsorganisaties.

Huisarts

De huisarts is verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over het
bevolkingsonderzoek en het adviseren van deelnemers met een ongunstige
iFOBT-uitslag als patiënten daar om vragen.

Coloscopiecentrum

De coloscopiecentra (MDL-artsen, endoscopisten en ondersteunend personeel)
zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de intake, het uitvoeren van de
coloscopie en de coördinatie van diagnostiek, surveillance, en overdracht na
behandeling.

Pathologielaboratorium

Het pathologielaboratorium is verantwoordelijk voor het beoordelen van histologisch materiaal van coloscopie of vervolgbehandeling.

Radiologie-afdeling

Radiologie-afdelingen voeren CT-colografieën uit op verzoek van coloscopiecentra. Zij geven de uitslagen door aan het coloscopiecentrum dat het onderzoek heeft aangevraagd.
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Bij de kwaliteitsborging, monitoring en evaluatie betrokken partijen
Betrokken partijen

Toelichting rol

Zorgverlener

De zorgverlener is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van het
bevolkingsonderzoek en/of aansluitende zorg en houdt zich daarbij aan de landelijk, voor het bevolkingsonderzoek darmkanker, vastgestelde kwaliteitseisen, richtlijnen en protocollen. De zorgverlener of de organisatie waar de zorgverlener werkzaam is, heeft een intern kwaliteitssysteem ingericht en organiseert rondzendingen ter beoordeling van de kwaliteit en uniformiteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

Beroepsgroepen

Binnen de beroepsverenigingen organiseren visitatiecommissies visitatie van
het betreffende specialisme.

Screeningsorganisaties

De vijf screeningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging
van het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek. Kwaliteitsborging van de uitvoering vindt op regionaal niveau plaats door de referentiefunctie, ondergebracht in de screeningsorganisaties. De screeningsorganisaties
(WBO-vergunninghouders) contracteren laboratoria en sluiten samenwerkingsovereenkomsten met coloscopiecentra en daar werkzame endoscopisten die
aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. In de samenwerkingsovereenkomsten
wordt gewezen op het volgen van de richtlijnen en landelijke kwaliteitseisen.

Referentiefunctie

Voor de kwaliteitsborging van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek en de
aansluitende diagnostiek zijn verschillende referentiefunctionarissen aangesteld. Zij voeren namens de screeningsorganisaties periodiek onafhankelijke
kwaliteitsbeoordelingen uit, afgestemd op de visitaties van hun beroepsgroep.

RIVM-CvB

Stelt kaders voor kwaliteitsborging door, na advies van de LCIBD, de landelijke
kwaliteitseisen en protocollen/procedures kwaliteitsborging (opgesteld in
samenspraak met de betreffende beroepsgroepen) vast te stellen. Tevens is het
RIVM-CvB opdrachtgever van de evaluator (zie onder).

Evaluator

Verantwoordelijk voor de landelijke monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker in opdracht van RIVM-CvB.

IGZ

IGZ is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de zorg. IGZ is
opdrachtnemer (en onderdeel) van VWS.

Bijlage 9. Proces en rolverdeling bevolkingsonderzoek
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Overige betrokken partijen

36

Betrokken partijen

Toelichting rol

VWS

VWS is betrokken bij de gehele samenwerkingsketen en bepaalt het beleid en
stelt de financiële en juridische kaders m.b.t. het bevolkingsonderzoek darmkanker. De minister van VWS is politiek verantwoordelijk voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. De minister beslist over vergunningaanvragen (na advies
van de Gezondheidsraad) die de screeningsorganisaties op grond van de WBOaanvragen. VWS zorgt dat middelen beschikbaar gesteld worden voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek.
VWS is opdrachtgever van het RIVM-CvB, IGZ en de GR. VWS verleent de WBOvergunning aan de screeningsorganisaties.

RIVM-CvB

Het RIVM-CvB is betrokken bij de gehele samenwerkingsketen en is verantwoordelijk voor de landelijke regie op (invoering van) het bevolkingsonderzoek
darmkanker. Het RIVM-CvB:
• coördineert en regisseert betrokken organisaties, onder andere door het stellen van kaders en kwaliteitseisen en het faciliteren van betrokken partijen;
• financiert het bevolkingsonderzoek door subsidiëring vanuit de Subsidieregeling Publieke Gezondheid;
• stimuleert en borgt de kwaliteit en uniformiteit van de uitvoering;
• monitort en evalueert het bevolkingsonderzoek;
• communiceert met publiek, professionals en stakeholders;
• bundelt kennis en innoveert;
• adviseert en informeert beleidsmakers.
Het RIVM-CvB is opdrachtnemer (en onderdeel) van VWS. De landelijke aansturing en begeleiding van programmatische preventieprogramma’s door het RIVMCvB is per besluit van de minister van VWS vastgelegd in de Wet op het RIVM.

Gezondheidsraad (GR)

De Gezondheidsraad is betrokken bij de gehele samenwerkingsketen en is verantwoordelijk voor onafhankelijk wetenschappelijk advies over:
• wijzigingen in het bevolkingsonderzoek darmkanker;
• WBO-vergunningsaanvragen van de screeningsorganisaties.
De Gezondheidsraad is opdrachtnemer (en onderdeel) van VWS.

ZonMw

ZonMw is betrokken bij de gehele samenwerkingsketen en is verantwoordelijk
voor de financiering van innovatiegericht onderzoek (o.a. ten aanzien van preventieprogramma’s). ZonMw is opdrachtnemer van VWS.

Landelijke commissie
(invoering bevolkingsonderzoek) darmkanker

Advisering aan het RIVM-CvB over de opzet en organisatie van de invoering van
de gehele keten van het bevolkingsonderzoek darmkanker en daaruit voortkomende nadere diagnostiek en zorg rondom darmkanker. Voor elk van de partijen
die zijn vertegenwoordigd in de commissie (en/of onderliggende werkgroepen)
geldt daarom dat zij adviserend zijn aan het RIVM-CvB.

Patiëntenorganisaties, KWF
en MDL-Stichting

• Behartigen van belangen van patiënten.
• Informatievoorziening voor publiek.

Beroepsgroepen

• Inbreng (inhoudelijke) expertise en beroepsbelang voor landelijke afspraken.
• Informatievoorziening richting beroepsgroep.

Zorgverzekeraar

Financieren van de (uitslag)communicatie door de huisarts en de nadere diagnostiek en zorg na ongunstige iFOBT-uitslag. Verantwoordelijk voor de inkoop
van kwalitatief goede zorg.

Overige partijen, zoals
PALGA, IKNL, etc.

Gevraagd en ongevraagd adviseren aan RIVM-CvB van relevante partijen over
het bevolkingsonderzoek. Leveren van data voor monitoring en evaluatie.
IKNL: tevens inrichten datawarehouse voor koppeling ColonIS-data met behandelgegevens.
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