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Inleiding

De externe en interne ontwikkelingen waarmee Bevolkings
onderzoek MiddenWest te maken heeft, vragen om een 
nieuw meerjarenbeleidskader. De interne ontwikkelingen 
hebben betrekking op diverse aspecten van onze eigen 
organisatie en samenwerking met de andere screenings
organisaties in ons land. Allereerst volgt een schets van de 
externe ontwikkelingen. 

Externe ontwikkelingen

1. Politieke ontwikkelingen
De overheid stuurt op vermindering van zorgkosten en 
verbetering van de kwaliteit van zorg. Preventie komt hierbij 
steeds nadrukkelijker op de agenda te staan en dit schept 
kansen voor uitbreiding van de (kanker)screening. Wel 
moeten we inspelen op de steeds strengere eisen die worden 
gesteld aan het afleggen van verantwoording over de 
meerwaarde en kwaliteit van de screeningen. Onze externe 
rapportagewerk zaamheden worden dus veelvuldiger en 
complexer. We moeten de kwaliteit, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van de bevolkingsonderzoeken borgen. 
Tegelijkertijd kan het vervolgtraject na screening ingewikkel
der worden als zorgverzekeraars meer inzetten op selectieve 
zorginkoop en verzekerden dus niet meer terecht kunnen  
in coloscopiecentra die hun zorgverzekeraar niet hebben 
gecontracteerd. Voor deelnemers aan de bevolkings onder
zoeken wordt voorlichting over de kosten van het vervolg
traject na de verwijzing belangrijker. 

Een ander gegeven om rekening mee te houden is dat het 
ministerie van VWS overweegt commerciële preventieve 
bodyscans toe te staan. Dit kan leiden tot de komst van 
nieuwe partijen in het werkveld, hetgeen gevolgen kan 
hebben voor de bestaande screeningsorganisaties. 

2. Economische ontwikkelingen
In 2016 zal het convenant voor de overheidsbijdrage in de 
arbeidskostenontwikkeling in de zorg worden opgeschort.  
Dit heeft waarschijnlijk gevolgen voor de jaarlijkse indexatie 
van de tarieven voor de bevolkingsonderzoeken, omdat de 
inkomsten dan niet meer meestijgen met de kosten. 

Een andere ontwikkeling waarvan Bevolkingsonderzoek 
MiddenWest gevolgen kan ondervinden, is de voortzetting 
van de fusiegolf in de zorg. De veranderende spreiding van 
specialismen over het land die hieruit voortvloeit, kan 
immers invloed hebben op de followup van de bevolkings
onderzoeken en op het relatiemanagement met de 
betreffende organisaties. 

En we hebben te maken met internationalisering, iets 
waarvan de gevolgen ook voor het bevolkingsonderzoek 
merkbaar zullen worden. 

Internationale onderzoeks uitkomsten van kanker screening 
kunnen worden gebruikt voor innovatie in de kanker
screening. Ook is vergelijking met de kankerscreening in 
andere landen mogelijk. We moeten ervoor waken dat 
scoringsdrang van de media leidt tot onzorgvuldige bericht
geving en onjuiste vergelijking met buitenlandse onder
zoeken. Goede communicatie over de waarde van het 
Nederlandse bevolkingsonderzoek is dus relevanter dan ooit.
 
Daarnaast zorgt de internationalisering c.q. het aan
bestedings recht ervoor dat Europese aanbestedingen ertoe 
kunnen leiden dat opdrachten bij buitenlandse leveranciers 
en ketenpartners terechtkomen waarmee nog weinig 
ervaring bestaat. 

3. Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen
De roep om maatwerk wordt in de hele maatschappij groter  
en heeft ook gevolgen voor de bevolkingsonderzoeken. 
Vooral bij het bevolkingsonderzoek borstkanker gaat 
personalized screening een grotere rol spelen. De burger  
wil verder meer vrijheid in het moment van screening en  
in het bepalen van het eventuele vervolgtraject. De rol van  
de (social) media in de beeldvorming rond het bevolkings
onderzoek wordt steeds belangrijker, wat vraagt om regie  
in de informatievoorziening. 

Verder is er de toename van het aantal ZZP’ers om rekening 
mee te houden. De flexibele inzet van mensen maakt 
arbeids relaties korter en vluchtiger, zodat meer aandacht 
moet worden gegeven aan het binden en boeien van mensen. 
Tegelijkertijd vergrijst de beroepsbevolking, hetgeen – vooral 
voor laboranten – kan leiden tot krapte op de arbeidsmarkt.

4. Medisch-technologische ontwikkelingen
Inmiddels zijn de resultaten bekend van een grote Europese 
studie naar de effecten van het screenen op prostaatkanker. 
We weten dat tweejaarlijkse screening van mannen in de 
leeftijd van 55 tot 59 jaar driehonderd doden per jaar kan 
schelen. Binnenkort worden de resultaten verwacht van een 
grote Europese studie onder leiding van het ErasmusMC  
naar de opbrengsten en kosteneffectiviteit van screening 
naar longkanker. Mogelijk zullen dus in de toekomst deze 
screeningen aan het al bestaande palet aan screeningen 
worden toegevoegd. Verder is uit onderzoek duidelijk 
geworden dat een toenemend aantal vrouwen in de leeftijd 
tussen 40 en 49 jaar in Nederland borstkanker krijgt. Dit leidt 
mogelijk tot een leeftijdsverlaging voor deze screening.

Ook zijn er de ontwikkelingen op ICTgebied om rekening 
mee te houden. Deze vragen om landelijke samenwerking 
tussen de vijf screeningsorganisaties. De vergaande 
automatisering van bedrijfsprocessen zorgt voor vergroting 
van de efficiency en effectiviteit in de kankerscreening,  
zowel bij de screenings organisaties als bij leveranciers en 
ketenpartners. Dit vergt nieuwe expertise van deze partijen. 
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Tot slot is er het onderwerp van big data om rekening mee te 
houden. De beschikbaarheid van data uit de screeningen 
speelt een rol in het ontwikkelen van indicatoren voor deze 
screeningen en in de verantwoording, en mogelijk ook in 
wetenschappelijk onderzoek.

Vertaling naar het meerjarenbeleid van 
Bevolkingsonderzoek Midden-West

Al deze externe ontwikkelingen hebben gevolgen voor 
Bevolkingsonderzoek MiddenWest en dienen dus 
geadresseerd te worden in het meerjarenbeleid voor de 
komende periode. Dit is er nu, voor de jaren 20162019.  
Het beleid is gebaseerd op de missie en visie die de vijf 
screenings organisaties in Nederland gezamenlijk delen: 
“Screeningsorganisaties dragen door middel van kwalitatief 
hoogwaardig bevolkingsonderzoek substantieel bij aan een 
vroegtijdige behandeling van ziekten waaronder kanker, met 
als doel gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te 
dringen”. Met dit als uitgangspunt werkt Bevolkingsonder
zoek MiddenWest op basis van drie kernwaarden: deskundig, 
zorgvuldig en bewezen effectief, die als een rode draad door 
het meerjarenbeleid voor de komende vier jaar heenlopen.

Voor haar meerjarenbeleid hanteert Bevolkingsonderzoek 
MiddenWest het model van de Balanced Score Card, dat vier 
perspectieven hanteert: het cliëntperspectief, het financieel 
perspectief, het medewerkersperspectief en het bedrijfs
perspectief. 

1. Cliëntperspectief
Bevolkingsonderzoek MiddenWest heeft hierbij duidelijke 
ambities voor de komende jaren. Ten eerste willen we de 
klantgerichtheid verhogen door ervoor te zorgen dat 
deelname aan de bevolkingsonderzoeken laagdrempelig  
en toegankelijk is en door maatwerk te bieden. We zorgen 
ervoor dat de planning voor de borstkankerscreening zo 
flexibel mogelijk is en we willen aansluiten bij de 
toenemende mogelijkheden voor screening op maat. 
Cliënt tevredenheidsonderzoek blijft een belangrijke bron van 
informatie over hoe goed wij ons werk doen voor de cliënt.

Verder verbeteren we continu de productieplanning voor  
het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, op basis van het 
in 2012 geïntroduceerde tweejaars planningsinstrument. 
Ook intro duceren we een wijkgerichte aanpak, omdat we 
constateren dat de opkomst bij het bevolkingsonderzoek 
lager is in wijken met veel allochtone en laaggeletterde 
mensen. En, we participeren in wetenschappelijk onderzoek, 
mede vanwege de grote hoeveelheid data die de uitvoering 
van bevolkings onderzoeken ons oplevert.

2. Financieel perspectief
De managementinformatie die Bevolkingsonderzoek 
MiddenWest nu hanteert als basis voor haar jaarbegroting, 
gaat vooral uit van de behaalde resultaten per prestatie
indicator. We willen nu de slag maken naar het opnemen  
van meer toekomstgerichte informatie in de management
reviews, om tot nog betere financiële sturing te komen. 
De eventuele wetswijzigingen op het gebied van de  
Subsidie regeling Publieke Gezondheid – waaruit 
Bevolkingsonder zoek MiddenWest financiering ontvangt – 
volgen we op de voet. De bevolkingsonderzoeken zijn 
effectief en er is weinig financiële ruimte om te bezuinigen 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van deze onder
zoeken. Het is dus essentieel deze subsidie te borgen.  
Zeker nu het ministerie van VWS de tarieven voor de 
bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhals
kanker weer zal herijken. Ook de financiering van het 
bevolkingsonderzoek darmkanker vraagt onze aandacht.  
Tot nu toe zijn hiervoor alle daadwerkelijke kosten vergoed, 
maar net als bij de andere twee screeningen zal de omslag 
worden gemaakt naar outputfinanciering. Het financieel 
beleid van Bevolkingsonderzoek MiddenWest moet hierop 
aansluiten. Tot slot houdt het opleidingsbudget gelijke tred 
met de cao ziekenhuizen, zodat voldoende middelen ter 
beschikking staan voor functiegerichte en employability
gerichte scholing.

3. Medewerkersperspectief
Trotse medewerkers vormen een belangrijke pijler voor 
Bevolkingsonderzoek MiddenWest. Het medewerkers
tevreden heidsonderzoek speelt een belangrijke rol in onze 
activiteiten voor kwaliteitsverbetering. We willen onze 
medewerkers motiveren en stimuleren, maar we stellen ook 
eisen aan hun verantwoordelijkheidsgevoel, onder andere  
op het punt van het nakomen van afspraken. We zullen dan 
ook het proces van bespreken, afspreken en aanspreken de 
komende jaren verder vorm geven. 

De veranderende behoeften van onze klanten vragen om 
flexibiliteit van onze medewerkers en om een kritische blik 
op de inrichting van onze organisatie. Medewerkers horen  
op de juiste plek te zitten en over de juiste competenties te 
beschikken en daarop sturen we dus actief. Dit komt zowel 
hun loyaliteit aan de organisatie als de effectiviteit van het 
werk ten goede.

4. Bedrijfsperspectief
Het bevolkingsonderzoek darmkanker, landelijk gestart in 
2014, wordt gefaseerd ingevoerd. De komende jaren zal hierbij 
veel aandacht blijven uitgaan naar een goede uitvoering van 
het onderzoek. De deelname aan het onderzoek in het eerste 
jaar was onverwacht groot en heeft in sommige gebieden  
in het land tot capaciteitsproblemen geleid. Naar oplossingen 
wordt gezocht, maar mocht de coloscopiecapaciteit 
structureel achterblijven, dan is aanpassing van de kaders  
voor het bevolkingsonderzoek een optie. 
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In 2013 is besloten het bevolkingsonderzoek baarmoeder
halskanker te vernieuwen. De benodigde capaciteit bij de 
nieuwe wijze van primaire screening wordt geconcentreerd 
bij vijf laboratoria. Voor vrouwen die geen gehoor geven  
aan de eerste oproep voor het onderzoek komt een zelf
afnameset beschikbaar. De rol van de zelfuitnodigende 
huisarts komt te vervallen, omdat de screeningsorganisaties 
alle uit nodigingen en herinneringen gaan verzorgen. 

Bevolkingsonderzoek MiddenWest heeft, samen met de 
andere screenings organisaties, een projectorganisatie 
ingericht om de verandering in goede banen te leiden. 
Na risicoanalyse is besloten dat de drie bevolkingsonder
zoeken voor een aantal modules binnen het nieuwe ICT
systeem op hetzelfde platform gaan werken. Andere modules 
(met data en werkprocessen) worden gescheiden en worden 
gebouwd per bevolkingsonderzoek om ze bij storingen 
minder kwetsbaar te maken. Het ICTmeerjarenbeleid 
onderscheidt drie aandachts gebieden: ICT voor het primaire 
proces, ICT voor de onder steunende processen en kantoor
automatisering. Op alle drie deze fronten kijken we naar 
mogelijkheden om efficiënter te werken. 

Andere aspecten van het meerjarenbeleid vanuit bedrijfs
perspectief hebben betrekking op de overstap van  
HKZcertificering naar certificering volgens ISO voor de zorg 
voor de drie bevolkingsonderzoeken, doorontwikkeling van 
het kwaliteitsmanagement, evaluatie van de postverwerking, 
doorontwikkeling van de in en externe communicatie en 
uitvoering van groot onderhoud op de mobiele onderzoeks
centra. We evalueren de radiologische dienstverlening en 
dragen bij aan de aanbesteding van de mammografen.  
We vernieuwen contracten waar nodig en we bevorderen  
de landelijke samenwerking tussen de screenings
organisaties. Ook ontwikkelen we een meerjarige visie  
op onze huisvesting. 

Tot slot

Het bovenstaande maakt duidelijk dat alle interne en externe 
factoren die van invloed zijn op de werkzaamheden en de 
toekomst van Bevolkingsonderzoek MiddenWest hun weg 
hebben gevonden naar het meerjarenbeleidskader 20162019. 
De ambitie is om verder te gaan op de ingeslagen weg en 
daarbij open te staan voor samenwerking met alle partijen 
die een rol kunnen spelen om deze ambitie waar te maken. 
Wie samenwerkt, presteert beter.




