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Voorwoord

Voor u ligt het meerjarenbeleidskader van de stichting
Bevolkingsonderzoek Midden-West voor de beleidsperiode
2016–2019.
Dit wordt de opvolger van het meerjarenbeleid dat gold
voor de periode van 2013 tot en met 2015. Het thema van
de afgelopen beleidsperiode was ‘In balans’. Daarbij hebben
we onderscheid gemaakt tussen vier perspectieven: cliënten,
medewerkers, bedrijfsprocessen en financiën. Uit de interne
analyse kwam toentertijd, in 2012, naar voren dat het
perspectief van de cliënten en de financiën al een stevige
basis hadden binnen de organisatie. Om in balans te komen
is extra geïnvesteerd in de bedrijfsvoering en de
medewerkers.
Vele bedrijfsprocessen waaronder het kwaliteitsbeleid
hebben onder de loep gelegen en zijn doorontwikkeld.
Tevens is gericht aandacht besteed aan de medewerkers door
intensivering van de interne communicatie middels
bijvoorbeeld de aanpassing van de organisatie- en
overlegstructuur, een tweewekelijkse nieuwsbrief en
afdelings- en organisatie brede bijeenkomsten.
Natuurlijk hebben we niet stilgezeten voor wat betreft het
cliënten- en financieel perspectief en zijn hier ook
verbeteringen doorgevoerd. De organisatie is er met de inzet
van velen in geslaagd om beter in balans te komen.

Ondertussen zijn de externe en interne ontwikkelingen
onverminderd in hoog tempo doorgegaan. Tijd voor een
nieuw meerjarenperspectief. Daarbij hebben we wederom
eerst de blik naar buiten gericht en de externe ontwikke
lingen in kaart gebracht. Daar hebben we onze missie, visie
en strategie tegenaan gelegd. We hebben geconstateerd dat
onze missie en strategie niet alleen houdbaar zijn binnen de
veranderende omgeving, maar zeker ook nog voldoende
richting geven en ambitie in zich dragen voor de komende
beleidsperiode.
De ambitie is om samen verder te gaan op de ingeslagen weg.
Wie samenwerkt, presteert beter. Dit vindt ook zijn weerslag
in het bekende gezegde ‘Alleen ga je sneller, samen kom je
verder’. Dit ‘Samen verder’ is dan zowel gericht op het
stimuleren van de interne gezamenlijkheid en saamhorigheid,
als wel op het samen optrekken met de andere screenings
organisaties en het samen neerzetten van de drie bevolkings
onderzoeken met de ketenpartners.
Op deze wijze streeft Bevolkingsonderzoek Midden-West
vol trots naar een optimale organisatie en uitvoering van
haar opdracht: de vroegtijdige opsporing van kanker.
Tot slot dank ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd
aan de totstandkoming van dit meerjarenbeleidskader.
E.J.C. Bongers MBA
Raad van Bestuur
1 september 2015
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1 Inleiding

Dit meerjarenbeleidskader schetst de belangrijkste ontwikke
lingen en ambities van Bevolkingsonderzoek Midden-West
voor de periode 2016-2019. Aan de hand van de ontwikke
lingen is bepaald wat de vraagstukken van Bevolkingsonder
zoek Midden-West zijn en waar de accenten de komende
beleidsperiode liggen. Het meerjarenbeleidskader zet de
koers uit en vormt de leidraad voor de activiteiten in
de komende jaren. Vanuit dit meerjarenbeleidskader worden
jaarplannen opgesteld waarin de acties en opgaven jaarlijks
geconcretiseerd worden.
Dit hoofdstuk beschrijft de opbouw van het beleidskader en
de wijze waarop het tot stand is gekomen.

Wat beschrijven we in het beleidskader?
Hoofdstuk 2 gaat in op de externe omgeving van
Bevolkingsonderzoek Midden-West en de belangrijkste
relevante bewegingen daarin. In hoofdstuk 3 staan de missie,
visie, strategie en kernwaarden van de organisatie centraal.
Hoofdstuk 4 gaat in op het model van de Balanced Score
Card dat gehanteerd wordt bij de uitwerking van het
meerjarenbeleid. Per perspectief van dit model staan de
belangrijkste thema’s en ambities beschreven waar
Bevolkingsonderzoek Midden-West zich de komende jaren
op gaat richten. In de bijlagen zijn opgenomen: een lijst van
geïnterviewde personen, de geraadpleegde documenten en
een afkortingenlijst.

Hoe is het beleidskader tot stand gekomen?
Voor het opstellen van het meerjarenbeleidskader is
documentenonderzoek uitgevoerd. Daarnaast is op de
medewerkersbijeenkomst van 17 maart 2015 door middel van
workshops aandacht besteed aan het meerjarenbeleidskader.

Bevolkingsonderzoek Midden-West

Tijdens deze bijeenkomst is met de medewerkers nagedacht
over de sterkten en zwakten van de organisatie en de kansen
en bedreigingen die we op ons af zien komen. Deze middag
heeft het managementteam waardevolle informatie
opgeleverd. Voorbeelden van onderwerpen die zijn genoemd
en een plek hebben gekregen in het meerjarenbeleidsplan
zijn: medisch-technologische ontwikkelingen, arbeidsmarkt
problematiek, ICT en bezuinigingen in de gezondheidszorg.
Wat opviel was dat sommige ontwikkelingen door de één als
sterkte werden gezien, terwijl de ander deze juist noemde als
zwakte. Dit was ook te zien bij de kansen en bedreigingen.
De één zag bijvoorbeeld de technologische ontwikkelingen
en concurrentie als bedreigingen, terwijl de ander deze juist
zag als kansen voor de organisatie.
Vervolgens heeft het managementteam in een bijeenkomst
gebrainstormd over de externe - en interne ontwikkelingen
die relevant zijn voor de komende beleidsperiode.
Tot slot zijn er aanvullend gesprekken gevoerd met vertegen
woordigers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM; Centrum voor Bevolkingsonderzoek), het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS;
directie Publieke Gezondheid), de Nederlandse Vereniging
van Ziekenhuizen (NVZ), PricewaterhouseCoopers (PwC)
en andere deskundigen op het gebied van kankerscreening
en ICT.
Vervolgens zijn de voorlopige bevindingen gepresenteerd
aan de diverse geledingen binnen de organisatie, zoals de
ondernemingsraad, het managementteam en de raad van
toezicht. De daaruit voortkomende reacties en aanvullingen
hebben geresulteerd in dit meerjarenbeleidskader.
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2 Externe omgeving

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat de externe omgeving van Bevolkings
onderzoek Midden-West centraal. Het beschrijft de meest
relevante externe ontwikkelingen voor de activiteiten van
Bevolkingsonderzoek Midden-West in de komende
beleidsperiode. De ontwikkelingen zijn geïdentificeerd aan
de hand van interviews met externen (zie bijlage 1), interne
en externe documenten (zie bijlage 2) en de resultaten van
de medewerkersbijeenkomst. Op basis hiervan is een
omgevingsanalyse gemaakt van de politieke -, economische -,
sociaal-maatschappelijke - (inclusief demografie) en
technologische factoren (een zogenaamde PEST-analyse)
die van invloed zijn op de organisatie.
Na de beschrijving van deze ontwikkelingen op macroniveau
wordt er ook nog een vertaalslag gemaakt naar de mogelijke
betekenis en gevolgen van deze ontwikkelingen voor
Bevolkingsonderzoek Midden-West. Deze gevolgen zijn
niet altijd uniek voor onze organisatie, maar kunnen op deze
wijze ook gelden voor andere screeningsorganisaties of
organisaties binnen de gezondheidszorg in het algemeen.

2.2 Politieke ontwikkelingen
Kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg en het belang
van preventie
De overheid blijft sturen op een vermindering van de
zorgkosten en op verbetering van de kwaliteit van zorg.
De vraag naar zorg neemt de komende decennia sterk toe
door de vergrijzing en doordat steeds meer mensen één of
meer chronische aandoeningen hebben.
Om de enorme stijging van de zorgkosten te stoppen en
het aantal gezonde levensjaren te laten stijgen, worden in
Nederland in toenemende mate initiatieven ontplooid die
inzetten op preventie. Het kabinet onderstreept in de
landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’
het grote belang van preventie1. De bevolkingsonderzoeken
vallen onder secundaire preventie en kunnen op langere
termijn bijdragen aan het dalen van de zorgkosten.

De minister van VWS heeft namens het kabinet een
alternatief pakket maatregelen gepresenteerd, waarmee
langs de weg van kwaliteitsverbetering een aanzienlijke
besparing op de zorgkosten kan worden gerealiseerd. De
minister wil het voor verzekeraars aantrekkelijker maken om
goede, samenhangende zorg in te kopen. Slecht presterende
zorgverleners wordt de pas afgesneden. Eén van de
voorgestelde maatregelen is dat verzekeraars de mogelijk
heid krijgen om hun verzekerden een korting op het eigen
risico te geven wanneer deze naar gecontracteerde
zorgaanbieders gaan. Daarnaast komen er strengere
kwaliteitseisen aan zorgverleners. Verzekeraars gaan zorg
inkopen aan de hand van de vastgestelde kwaliteitseisen.
Doordat verzekeraars scherper op kwaliteit en prijs kunnen
inkopen, blijft de zorg betaalbaar2.
Gevolgen voor Bevolkingsonderzoek Midden-West:
•	
Er liggen kansen om in samenwerking met de overheid
verder in te zetten op de preventieve functie en de
uitbreiding van de (kanker)screening om de zorgkosten
op langere termijn te laten dalen.
•	
Binnen de curatieve zorg zal een verschuiving optreden
van curatieve naar preventieve gezondheidszorg met als
gevolg een andere dynamiek in de samenwerking met de
screeningsorganisaties.
•	
De voorgestelde maatregelen van de minister zullen leiden
tot een ander krachtenspel tussen de zorginstellingen/
ziekenhuizen en zorgverzekeraars.
•	
Bij een selectieve zorginkoop wordt het, binnen de huidige
systematiek, verwijzen van deelnemers aan het bevolkings
onderzoek darmkanker naar coloscopiecentra
ingewikkelder, omdat deze cliënten mogelijk bij een niet
gecontracteerd ziekenhuis terechtkomen.
•	
Voor deelnemers aan de bevolkingsonderzoeken
borstkanker en baarmoederhalskanker zal voorlichting
over de kosten van het vervolgtraject na de verwijzing
belangrijker worden.
•	
Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker moeten
coloscopiecentra en PA-laboratoria aan hoge kwaliteitseisen
voldoen. Dit geeft verzekeraars handvatten bij hun inkoop.

	Primaire preventie is gericht op activiteiten die voorkomen dat gezonde mensen een bepaald gezondheidsprobleem, ziekte of ongeval krijgen. Secundaire preventie richt zich op
de opsporing van ziekten of afwijkingen in een vroeg stadium bij personen die ziek zijn, die een verhoogd risico lopen of een bepaalde genetische aanleg hebben. De ziekte kan
daardoor eerder worden behandeld, zodat deze eerder geneest of niet erger wordt. Bij tertiaire preventie is er al sprake van een ziekteproces of handicap en worden complicaties
en ziekteverergering voorkomen. Bron: Capita Selecta Ontwikkelingen Gezondheidszorg, 2012, PWC.
2
Nieuwsbericht www.rijksoverheid.nl, 6 februari 2015 en Kamerbrief minister Schippers van VWS ‘Kwaliteit loont’, 6 februari 2015.
1
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Transparantie en financiële verantwoording
Steeds vaker moet aantoonbaar gemaakt worden dat de
screeningsorganisaties voldoen aan een toenemend aantal
en strakker geformuleerde kwaliteitseisen. Er is een
toenemende vraag naar transparantie en verantwoording:
zijn de ontvangen gelden juist besteed en hebben de
screeningsorganisaties tijdig hun informatie aangeleverd?
Gevolgen voor Bevolkingsonderzoek Midden-West:
•	
Toenemend belang van planning & control en
verantwoording.
•	
Door de toenemende controledruk, ingegeven door de
maatschappij en overheid, zullen de externe rapportage
werkzaamheden complexer worden en in hoeveelheid
toenemen. Dit zal leiden tot meer benodigde capaciteit
om de externe financiële verantwoording te realiseren.

Goed bestuur en toezicht
De maatschappelijke discussie over goed bestuur in de zorg
en signalen uit het veld hebben de minister van VWS ertoe
gebracht nog eens kritisch te kijken naar de gewenste balans
tussen regelgeving door de overheid en de eigen verant
woordelijkheid van zorgaanbieders.
De primaire verantwoordelijkheid voor de inrichting van
het bestuur en intern toezicht hoort bij de zorgaanbieder
zelf thuis. De borging van publieke belangen als kwaliteit,
betaalbaarheid en toegankelijkheid vereisen goed bestuur
binnen de zorgsector. Daar is volgens de minister een
professionaliseringsslag nodig. De minister benadrukt in
haar brief aan de Tweede Kamer3 dat goed bestuur vooral
te maken heeft met een open cultuur van transparantie,
aanspreekbaarheid en verantwoordelijkheid binnen
instellingen. Dit is in eerste instantie een opdracht voor
bestuurders en interne toezichthouders. Onderling moeten
zij op structurele basis het debat daarover voeren, elkaar
scherp houden en daarbij ook een open werkcultuur binnen
de organisatie bevorderen.
Gevolgen voor Bevolkingsonderzoek Midden-West:
•	
Voor de screeningsorganisaties geldt ook als bestuurlijke
opgave de borging van de kwaliteit, betaalbaarheid en
toegankelijkheid van de bevolkingsonderzoeken.
Bevolkingsonderzoek Midden-West zal dit beleid van VWS
koppelen aan haar doelen voor de organisatiecultuur
(zie hoofdstuk 4 meerjarenbeleid).
•	
Screeningsorganisaties dienen niet alleen verantwoording
af te leggen aan hun opdrachtgever, maar hebben ook een
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

3
4
5
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Wet op het bevolkingsonderzoek: vergunningplicht
total body scan
Health checks zijn medische onderzoeken die gericht zijn op
vroege opsporing van aandoeningen, zonder dat daarvoor
een medische indicatie bestaat. Een bekend voorbeeld is een
total body scan. Ze worden vaak als nuttig gezien omdat zo
eventuele ziektes in een vroeg stadium ontdekt worden.
Wetenschappelijk zijn de voordelen echter niet gemakkelijk
aan te tonen. Een deel van de health checks valt onder de
Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) en kan alleen met
een vergunning worden aangeboden. De minister van VWS
overweegt afschaffing van de vergunningplicht en wil onder
bepaalde omstandigheden de commerciële preventieve
bodyscans toestaan4. Op verzoek van de minister van VWS
heeft de Gezondheidsraad op 5 maart 2015 advies uit
gebracht over het gebruik van health checks.
De Gezondheidsraad schrijft in zijn rapport ‘Doorlichten
doorgelicht: gepast gebruik van health checks’ dat de
overheid mensen moet blijven beschermen tegen de risico’s
van total body scans. Daarom blijft een vergunningplicht
noodzakelijk. De kans dat een total body scan kan voldoen
aan de criteria voor verantwoord screenen is klein5.
Bovendien blijkt uit de ‘Beleidsdoorlichting Ziektepreventie’
dat Panteia in opdracht van het ministerie van VWS (maart,
2015) heeft uitgevoerd, dat de huidige bevolkings
onderzoeken naar kanker doeltreffend en doelmatig zijn,
de deelname hoog is en dat deze bevolkingsonderzoeken
zorgen voor gezondheidswinst tegen acceptabele kosten.
Gevolgen voor Bevolkingsonderzoek Midden-West:
•	
Indien de WBO wordt aangepast heeft dit grote gevolgen
voor de bedrijfsvoering van de screeningsorganisaties.
De consequentie kan zijn dat andere partijen zich in het
werkveld gaan begeven. De screeningsorganisaties kunnen
inzetten op hun kracht dat zij voor weinig kosten een
kwalitatief goed preventief bevolkingsonderzoek kunnen
uitvoeren.

2.3 Economische ontwikkelingen
Economische groei
Uit de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB)6 blijkt de
economische groei in 2015 sneller aan te trekken en in 2016
op 1,8 procent uit te komen. De lage energieprijzen en lage
inflatie geven een impuls aan de binnenlandse bestedingen.
De loonontwikkeling is gematigd, maar doordat de inflatie
nog aanzienlijk lager is, neemt de koopkracht toe.
Hoewel de werkgelegenheid aantrekt, blijft de werkloosheid
hoog. De werkgelegenheid in de marktsector groeit, maar
deze groei wordt gedeeltelijk ongedaan gemaakt door de
negatieve ontwikkeling van de werkgelegenheid in de zorg
en bij de overheid.

Kamerbrief minister van VWS, Beantwoording vragen naar aanleiding van de brief Goed Bestuur In de zorg, 22 januari 2015.
Advies Gezondheidsraad ‘Doorlichten doorgelicht: gepast gebruik van health checks’, 5 maart 2015.
Persbericht Skipr Redactie ‘Handhaaf vergunningplicht total body scan’, 5 maart 2015.
Persbericht Centraal Planbureau ‘Gestaag herstel zet door’, 5 maart 2015.
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Volgens het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van het kabinet
Rutte-Asscher zal per 1 januari 2016 het OVA-convenant
opgeschort worden. Het convenant voor de overheids
bijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de zorg (OVA)
regelt hoe de overheid de jaarlijkse bijdrage voor de
arbeidskosten voor de zorg vaststelt. De opschorting geeft
het kabinet de mogelijkheid om in gesprek te gaan met
de zorgsector om afspraken te maken over incidentele
loonontwikkeling c.q. de groei in de arbeidsvoorwaarden af
te remmen parallel aan de loonontwikkeling (de zogeheten
‘nullijn’) binnen de andere delen van de collectieve sector.
Het doel is dat de medewerkers in de zorgsector ook een
bijdrage leveren aan het herstel van de overheidsfinanciën.
Onzeker is welke vorm dit beleidsvoornemen uit 2013 gaat
krijgen in de context van de aantrekkende economie.
Gevolgen voor Bevolkingsonderzoek Midden-West:
•	
Economische groei met een lage inflatie zal voor de
organisatie weinig gevolgen hebben.
•	
Als met de economische groei ook de inflatie toeneemt,
zullen prijzen en lonen stijgen. De stijging van de lonen
wordt deels gecompenseerd, maar de prijsstijgingen niet.
Daardoor zullen de materiële kosten toenemen.
•	
De jaarlijkse indexatie van de tarieven voor de bevolkings
onderzoeken vloeit voort uit de OVA. Mogelijke
bezuinigingen kunnen het gevolg zijn van het verminderen
van de OVA in 2016 en volgende jaren, aangezien de
inkomsten dan niet meer meestijgen met de kosten.

Herschikking en fusies in de zorg
De verwachting is dat de fusiegolf in de zorg voorlopig nog
doorzet. Het gehele landschap binnen de zorg verandert.
Medisch specialisten en vakgroepen worden samengevoegd
en specialistische behandelingen worden steeds meer
geconcentreerd op één locatie7. Steeds meer ziekenhuizen
verzelfstandigen hun medische laboratoria en voegen ze
samen. De gedachte is dat schaalvergroting aanzienlijke
kostenbesparingen in de zorg oplevert. Door te concentreren
is voordeel te behalen uit efficiënter gebruik van apparatuur
en gespecialiseerd personeel8. Een neveneffect van de fusies
kan volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het risico
van prijsstijgingen in de zorg zijn9.
Gevolgen voor Bevolkingsonderzoek Midden-West
•	
De herschikking door fusies en de concentratie van vooral
specialistische zorg kunnen leiden tot een spreiding over
het land van deze specialismen. Dit kan gevolgen hebben
voor de follow-up van de bevolkingsonderzoeken en voor
het relatiemanagement met de betreffende organisaties.

7
8
9

Internationalisering
Door de internationalisering zijn ontwikkelingen en
onderzoeksuitkomsten van andere landen snel bekend en
beschikbaar. Daarmee is de vergelijking met de kanker
screening in andere landen snel na publicatie mogelijk.
Daarnaast kunnen de internationale onderzoeksuitkomsten
op het gebied van kankerscreening gebruikt worden voor
innovatie in de kankerscreening.
Een mogelijk nadelig effect is dat scoringsdrang bij media
onzorgvuldige berichtgeving en onjuiste vergelijking met
buitenlandse onderzoeken met zich meebrengen. Dit kan
imagoschade tot gevolg hebben voor de bevolkingsonder
zoeken (zie ook medialisering).
Naast de toegang tot (nieuwe) kennis en onderzoeks
methoden uit andere landen, biedt de internationalisering
ook toegang tot nieuwe markten, over de landsgrenzen.
De Europese wetgeving schrijft regels en procedures voor
om deze markten bij aanbestedingen niet uit te sluiten.
Gevolgen voor Bevolkingsonderzoek Midden-West
•	
Innovaties in de kankerscreening op basis van voort
schrijdende wetenschappelijke inzichten.
•	
Bij Europese aanbestedingstrajecten bestaat de kans dat
de opdracht bij buitenlandse leveranciers terecht komt
waarmee in het kader van samenwerking nog weinig
ervaring mee is opgedaan.
•	
De leveranciers ten behoeve van de screening op
baarmoederhalskanker en darmkanker bevinden zich ook
over de landsgrenzen. Ook binnen het primaire proces en
de ketenzorg kunnen de screeningsorganisaties (als gevolg
van internationalisering en aanbestedingsrecht) in de
toekomst gaan samenwerken met buitenlandse
leveranciers en ketenpartners, zoals laboratoria en
coloscopiecentra.

2.4 Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen
Individualisering
De individualisering zet door. Deze individualisering van
de maatschappij gaat gepaard met het verlangen naar
meer persoonlijk maatwerk. De maatschappelijke trend van
‘bediening op maat’ heeft op verschillende manieren zijn
weerslag op de bevolkingsonderzoeken. Met name binnen
het bevolkingsonderzoek borstkanker gaat de vraag naar
personalized screening een rol spelen. Ook vertaalt zich het
verlangen naar maatwerk in de wens van de cliënt om meer
rekening te houden met het levensritme van de cliënt: het
zelf kunnen verzetten van afspraken en een verruiming van
de openingstijden van de onderzoekscentra voor borst
kankerscreening (zie ook 4.3).

B. Kiers, ‘Niemand stopt de fusiegolf’, 21 april 2015.
Zorgvisie, ‘Fusiegolf onder ziekenhuislabs’ 14 juli 2011.
NZA: toets bij zorgspecifieke fusietoets op betaalbaarheid en toegankelijkheid, 17 april 2015.
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Juridisering van de samenleving
Burgers zijn steeds mondiger, kritischer en veeleisender
geworden. Dat uit zich onder meer in een gevoel van ‘recht
hebben op’. Cliënten stellen hoge eisen aan de kwaliteit van
zorg. Tegelijkertijd is er sprake van een afnemende tolerantie
ten opzichte van het maken van fouten. Bij grote inkoop
trajecten en aanbestedingen waar de financiële en
commerciële belangen groot zijn, is een tendens van
juridisering te constateren. Steeds vaker worden menings
verschillen of ongewenste uitkomsten uitgevochten bij de
rechter.

Medialisering
Door de snelle berichtgeving via de sociale media is nieuws
snel openbaar en algemeen bekend. Het staat direct online,
al dan niet met beeldmateriaal, en bereikt een groot aantal
mensen in zeer korte tijd. Dit heeft grote voordelen, omdat
informatie voor velen direct toegankelijk is. Opinies worden
snel gevestigd en gedeeld met een groot publiek, terwijl de
onderbouwing van deze opinies en de vraag hoe betrouwbaar
de informatie is, niet altijd ter zake doet waardoor de
zorgvuldigheid aangetast kan worden.
De berichtgeving via sociale media en de directe
beschikbaarheid van informatie dragen bij aan een kritische
houding van cliënten ten opzichte van de bevolkings
onderzoeken.

Arbeidsmarkt
Een belangrijke maatschappelijke trend is de opkomst
van het aantal ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel).
Het aantal ZZP’ers in Nederland groeit explosief10 en de
verwachting is dat deze groei nog doorgaat11. ZZP’ers zijn
flexibel inzetbaar. Een ontwikkeling die hiermee samenhangt
is dat arbeidsrelaties korter en vluchtiger worden.
Voor een organisatie is het binden en boeien van
medewerkers belangrijk. Het is niet meer zo vanzelfsprekend
dat medewerkers zich voor lange tijd verbinden aan een
organisatie. Wanneer er keuze is op de arbeidsmarkt laten
mensen, en met name jongeren, zich vooral boeien door de
inhoud van het werk en de werkomgeving. Het ‘boeien’ staat bij
hen voorop en de ‘binding met de werkgever’ in mindere mate.
Het is een uitdaging om de mensen bewust te laten kiezen
voor een organisatie, omdat ze graag willen bijdragen aan het
succes van die organisatie door de inzet van hun talenten en
competenties.

Vergrijzing
Het aantal ouderen zal de komende decennia blijven
toenemen. Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het
aantal 65-plussers tot 2041 groeien. De vergrijzing heeft
ook zijn weerslag op de werkzame beroepsbevolking.

De gemiddelde leeftijd van de mensen die werken stijgt en
het percentage werkende ouderen neemt toe.
Gevolgen voor Bevolkingsonderzoek Midden-West:
•	
Deelname aan de bevolkingsonderzoeken wordt beïnvloed
door mogelijkheden van screening op maat. In hoeverre kan
de organisatie inspelen op de ontwikkelingen op het vlak
van personalized screening?
•	
Het is zaak om bij de organisatie van de bevolkingsonder
zoeken aan te sluiten bij de wensen van de cliënten voor
zover mogelijk bij populatiescreening en de strategie van
‘operational excellence’.
•	Risico op imagoschade voor de bevolkingsonderzoeken door
onzorgvuldige berichtgeving in de media.
•	
Noodzaak tot regie in de informatie die naar buiten wordt
gebracht.
•	
Bewust zijn van de juridische context die aan de orde is bij
vragen van cliënten, bijvoorbeeld over bescherming van
persoonsgegevens en angst voor identiteitsfraude.
•	
Bij aanbestedingen en inkooptrajecten rekening houden
met de mogelijkheid van juridische procedures die worden
aangespannen door belanghebbenden.
•	
De toename van het aantal aanbestedingen zal beslag
leggen op de personele en financiële middelen.
•	
Een toenemende doorstroming van laboranten en jongeren
in combinatie met de vergrijzing kan leiden tot een krappe
arbeidsmarkt voor laboranten.
•	
Door de toename van het aantal ouderen zal het aantal uit
te nodigen deelnemers aan de bevolkingsonderzoeken
toenemen (grotere doelgroep).

2.5 Medisch-technologische ontwikkelingen
Screening op prostaatkanker
Er zijn inmiddels resultaten bekend van een grote Europese
studie over de effecten van het screenen op prostaatkanker12.
Hierbij meet een PSA-test de hoeveelheid Prostaat Specifiek
Antigeen (PSA) in het bloed. Als mannen in de leeftijd van
55 tot 59 jaar elke twee jaar gericht worden gecontroleerd op
prostaatkanker, kan dat driehonderd doden per jaar schelen.
Met dit ontwerp voor een bevolkingsonderzoek naar
prostaatkanker worden volgens hoogleraar De Koning de
nadelen (met name overdiagnose en overbehandeling)
overtroffen door de voordelen. Jaarlijks sterven in Nederland
2.500 mannen aan deze ziekte. Er is een doorrekening gemaakt
met gegevens van ruim 220.000 Europese mannen tussen de
50 en 74 jaar. Ruim 100.000 van hen werden elke vier jaar
uitgenodigd voor een bloedtest, de anderen niet. In de
gescreende groep werd prostaatkanker veel eerder gevonden.
De studie is inmiddels aangeboden aan het ministerie van VWS 13.

	In 2014 zijn er in totaal ruim 65 duizend bedrijven bijgekomen, in het eerste kwartaal van 2015 waren dat er bijna 12 duizend. Hiermee is er nu een recordaantal van bijna 1,5
miljoen bedrijven in Nederland. De stijging wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een toename van de eenmanszaken. Persbericht CBS, 15 april 2015.
11
ING: aantal ZZP’ers zal flink blijven groeien. Publicatie ING, 5 februari 2015.
12
	Heijnsdijk EAM, de Carvalho TM, Auvinen A et al. Cost-effectiveness of Prostate Cancer Screening: A Simulation Study Based on ERSPC Data. J. Natl Cancer Inst (2015) 107 (1): dju366.
13
‘Screening op prostaatkanker scheelt 300 doden per jaar’, Skipr, 23 januari 2015.
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Screening op longkanker

ICT-ontwikkelingen

De komende beleidsperiode worden de resultaten verwacht
van een grote Europese studie onder leiding van het Erasmus
MC naar de opbrengst en kosteneffectiviteit van de screening
naar longkanker. Naast de vraag of de voordelen van een
bevolkingsonderzoek de nadelen overtreffen, speelt bij deze
vorm van kanker ook de beeldvorming een rol, aangezien
longkanker voornamelijk door roken wordt veroorzaakt en
daarmee wordt geassocieerd met een vrijwillig gekozen
levensstijl. Deze keuzevrijheid wordt door onder andere
patiëntenorganisaties en longartsen ter discussie gesteld
vanwege het verslavende karakter van tabaksartikelen.
Daarnaast wordt longkanker vaak aangetroffen bij mensen
die gestopt zijn met roken. Voorstanders van screening geven
aan dat met de screening niet zozeer ‘rokers worden beloond’
maar juist mensen die gestopt zijn met roken.

Ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan onverminderd door.
Duidelijk is dat het belang van data- en informatiemanagement
en daarmee ook de informatiebeveiliging toeneemt. Daarbij zal
centralisering van het beheer van de IT-systemen en landelijke
uniformering de tendens zijn.
Empowerment van de cliënten is ook een belangrijke beweging
die ervoor zorgt dat de toegankelijkheid van de eigen medische
gegevens een voorwaarde gaat worden bij de bouw van
ICT-systemen in de gezondheidszorg (zogenaamde ‘blue button’).
Daarnaast zullen steeds meer apps worden ontwikkeld op het
gebied van gezondheid en welzijn. De verwachting is dat de
komende jaren accreditatietrajecten ontwikkeld worden voor
deze apps, waardoor duidelijk wordt welke apps gebruikt kunnen
gaan worden door zorgprofessionals en organisaties.

Leeftijdsverlaging bij borstkankerscreening
Het blijkt dat zich bij een toenemend aantal vrouwen in de
leeftijd tussen de 40 en 49 jaar in Nederland borstkanker
ontwikkelt. De discussie rondom een mogelijke leeftijds
verlaging van de borstkankerscreening wordt gevoed door
deze gegevens en is nog steeds gaande. Een kosten
effectiviteitsstudie14 van borstkankerscreening vóór de
leeftijd van 50 jaar van het Erasmus MC en Radboudumc
heeft als uitkomst dat deze screening kosteneffectief is.
Onder de experts houden de voor- en tegenstanders van
leeftijdsverlaging elkaar internationaal gezien in evenwicht.
Bevolkingsonderzoek Midden-West volgt de ontwikkelingen
nauwgezet.

Andere ziektebeelden
Medisch-technologische ontwikkelingen bieden potentiële
kansen om preventieve screening toe te passen op andere
ziektebeelden dan kanker, bijvoorbeeld hart- en vaatziekten.

Aanvulling en vernieuwing onderzoeksmethoden
Diverse medisch-technologische ontwikkelingen richten zich
op nieuwe en aanvullende methoden van onderzoek die van
belang kunnen zijn voor de huidige bevolkingsonderzoeken.
Denk aan innovaties, zoals het gebruik van biomarkers in de
screening.
Gevolgen voor Bevolkingsonderzoek Midden-West:
•	
Mogelijkheden voor screening op prostaatkanker als
bevolkingsonderzoek.
•	
Positionering van de screeningsorganisaties in de
screening op andere ziektebeelden. Deelname aan
wetenschappelijke onderzoeken gericht op screening
op andere ziektebeelden.
•	
Deelname aan wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe
en aanvullende (cliëntvriendelijke) screeningsmethoden
voor de huidige bevolkingsonderzoeken.

14
15

Naast deze ontwikkelingen is er ook sprake van technologische
doorbraken die in de komende vijf tot tien jaar een belangrijke
impact hebben op organisaties en cliënten. PwC zet de focus op
elf technologieën die een substantiële verandering teweeg gaan
brengen, te weten: big data, cloud computing, dna-sequencing,
energieopslag, geavanceerde robottechnologie, internet of
things, kunstmatige intelligentie, mobiel internet, mobile
payments, nanotechnologie en 3D-printing15.
Gevolgen voor Bevolkingsonderzoek Midden-West:
•	
Ontwikkelingen in IT-systemen en het beheer en
management daarvan vraagt om landelijke samenwerking
tussen de vijf screeningsorganisaties.
•	
Vergaande automatisering van bedrijfsprocessen zorgt
voor het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit in de
kankerscreening, zowel bij de screeningsorganisatie als bij
leveranciers en ketenpartners. Het vergroot de invloed
van de cliënten op de bedrijfsprocessen en verhoogt het
algemeen welzijn door nieuwe producten en diensten.
Daarnaast vraagt het andere en nieuwe expertise om
deze ontwikkelingen te implementeren en in goede
banen te leiden. Voorbeelden in onze sector zijn: de
geautomatiseerde verwerking van de ontlastingtest bij
de darmkankerscreening, de geautomatiseerde hrHPVscreening bij de baarmoederhalskankerscreening, de
ontwikkeling van de CAD technologie en tomosynthese
bij de borstkankerscreening, de geautomatiseerde
beelduitwisseling met de ziekenhuizen, het AVI-systeem,
de ontwikkeling van het datawarehouse voor de ontsluiting
en koppeling van big data binnen de kankerscreening, betere
digitale procesondersteuning voor de huisartsen, uitbreiding
van rapportages en benchmarking van zowel proces- als
uitkomstindicatoren van de coloscopiecentra, de inzet van
ICT voor de kwaliteitsborging van de werkprocessen van
radiologen en laboranten, het gebruik van DigiD bij de
bevolkingsonderzoeken darmkanker en baarmoederhals
kanker en de toegang tot persoonlijke gegevens
(ontwikkeling van de pagina “mijn bevolkingsonderzoek”).

H.J. de Koning, presentatie ‘Kosten effectiviteit van screening voor de leeftijd van 50 jaar’, medewerkersbijeenkomst Bevolkingsonderzoek Midden-West , 15 september 2015.
I. Linnemeijer, Workshop ‘In welke richting beweegt de technologie?’ PwC, 20 mei 2015.
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•	
Door het inrichten van het Datawarehouse Kanker
screening (DHW BVOK) zijn ‘big data’ beschikbaar op
het gebied van borst-, baarmoederhals- en darmkanker
screening. Het datawarehouse is een samenwerkings
verband van Palga, DICA, IKNL, FSB, RIVM en de
screeningsorganisaties. Doel is het genereren van de
indicatoren en de rapportages ten behoeve van deze
landelijke programma’s. Deze data kunnen onder
bepaalde voorwaarden ook gebruikt gaan worden
voor wetenschappelijk onderzoek.
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3 Strategisch beleid

3.1 Inleiding
De missie en visie dienen als leidraad voor de strategische
beleidsontwikkeling van Bevolkingsonderzoek Midden-West.
Daarnaast komt in dit hoofdstuk de strategie aan de orde
waarmee de missie en visie vormgegeven gaat worden.
Vervolgens worden de kernwaarden van de organisatie
toegelicht.

3.2 Missie en visie
De vijf screeningsorganisaties in Nederland hebben gekozen
voor een gezamenlijke missie.
Deze missie luidt:
“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”.
De kernwoorden zijn: ‘kwalitatief hoogwaardig bevolkings
onderzoek’ en ‘vroegtijdige behandeling’. Kwalitatief
hoogwaardig betekent dat Bevolkingsonderzoek MiddenWest streeft naar een state of the art screeningsonderzoek.
Dat vraagt om state of the art kennis en competenties van
medewerkers en uitvoering van het bevolkingsonderzoek.
Ook vraagt dat om kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare
bijdragen van ketenpartners in de keten screeningdiagnostiek-behandeling bij een ongunstige
screeningsuitkomst.
Vroegtijdige behandeling wordt mogelijk gemaakt door
vroegtijdige opsporing door Bevolkingsonderzoek MiddenWest. Bevolkingsonderzoek Midden-West streeft er dan
ook naar om een zo groot mogelijk bereik te hebben in de
screeningen. Belangrijk daarin is de geïnformeerde keuze van
de cliënt. Dit vraagt om betrouwbare, actuele en complete
informatie en planningen die zijn afgestemd op de persoonlijke
preferenties van groepen cliënten. De visie van Bevolkings
onderzoek Midden-West is dat zij vanuit een zelfstandige
positie hoogwaardige screeningen kan uitvoeren, coördineren
en organiseren die kostenefficiënt zijn.

16
17

Daarnaast draagt Bevolkingsonderzoek Midden-West zorg
voor een goede ketenkwaliteit bij een ongunstige uitslag van
de screening zowel naar haar samenwerkingspartners toe als
naar de cliënt.

3.3 Operational Excellence als strategie
In het vorig meerjarenbeleid heeft Bevolkingsonderzoek
Midden-West ‘operational excellence’16 gekozen als strategie
om de missie en visie vorm te geven.
Gezien de opdracht van de screeningsorganisaties om grote
aantallen mensen te screenen op een zo uniform mogelijke
wijze, die voldoet aan een door de overheid vastgestelde
kosten-batenverhouding, ligt de keuze voor de strategie
van operational excellence voor de hand. De externe
ontwikkelingen, waarin een toename van het aantal
screeningen wordt verwacht ten gevolge van de vergrijzing
in combinatie met de sturing van de overheid op een
vermindering van de zorgkosten, onderstrepen een
voortzetting van de keuze voor operational excellence als
dominante strategie.
Operational excellence zorgt in de context van bevolkings
onderzoeken voor een probleemloze screening bij
borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker en een
goede organisatie van de keten. Dit tegen de laagste kosten,
hoogste snelheid en met een maximum aan gemak voor de
cliënt. Er is sprake van een hoge mate van standaardisatie,
een strakke (centrale) beheersing van processen en een
gelijke behandeling van cliënten. Het managementsysteem
is gericht op efficiency in de bedrijfsvoering en op een
organisatie die zich richt op kosten- en tijdbesparing.
Tegelijkertijd moeten de screeningen van de hoogste
kwaliteit zijn en dient bij een ongunstige uitslag de
benadering van de cliënt persoonlijk en zorgvuldig te zijn.

3.4	Kernwaarden Bevolkingsonderzoek
Midden-West
De kernwaarden van Bevolkingsonderzoek Midden-West zijn:
deskundig, zorgvuldig en bewezen effectief17.

Deze strategie is gebaseerd op het model van Tracey en Wiersema (1997).
Communicatiekompas, BOS, 24 maart 2015.
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De kernwaarde deskundig heeft betrekking op de deskundig
heid van de medewerkers en de hoge kwaliteitseisen die de
organisatie stelt aan het werken bij de screeningsorganisatie
zelf en de ketenpartners die bij het bevolkingsonderzoek
betrokken zijn.
De zorgvuldige handelwijze van medewerkers uit de
organisatie vertaalt zich naar de verantwoordelijkheid die
genomen wordt in de relatie tot de zorg voor de cliënt
(directe aansluiting met het vervolgonderzoek) en de
samenwerking in de keten van zorg (verbondenheid in
de keten van zorg).

Bevolkingsonderzoek Midden-West

De bevolkingsonderzoeken worden tenslotte uitgevoerd op
basis van wetenschappelijk onderzoek (bewezen effectief).
De kernwaarden vormen het DNA van de organisatie en
gelden zowel intern en extern, voor publiek, deelnemers,
medewerkers, bestuurders en andere doelgroepen. Deze
kernwaarden vormen de basis waarop de toekomstige
(communicatie) activiteiten gericht zijn. Zij vormen als
het ware de fundering van de screeningsorganisatie.
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4 Meerjarenbeleid

4.1 Inleiding
Dit hoofdstuk schetst de interne ontwikkelingen en opgaven
waar Bevolkingsonderzoek Midden-West (BOMW) de
komende periode haar beleid op gaat richten. Daarbij wordt
evenals in de vorige beleidsperiode het model van de
Balanced Score Card (BSC) gehanteerd. Per perspectief volgt
een beschrijving van de belangrijkste ambities die
Bevolkingsonderzoek Midden-West zich de komende drie
jaar stelt.

4.2 Vier perspectieven
De Balanced Score Card18 onderscheidt een viertal perspec
tieven waarin de resultaten van een organisatie worden
ingedeeld, te weten: het cliëntperspectief, het financieel
perspectief, het medewerkersperspectief en het bedrijfs
perspectief19. Hieronder worden de vier perspectieven
toegelicht.
Financieel
perspectief
Bereiken we
acceptabele
kosten voor
opdrachtgevers?

Cliëntperspectief
Hoe bedienen
we onze cliënten
het beste?

Missie en visie van
Bevolkingsonderzoek
Midden-West
Strategie van
operational
excellence

Medewerkers
perspectief
Is de organisatie in
staat om te
innoveren en te
verbeteren?

Bedrijfsperspectief
Wat zijn de kritische
bedrijfsprocessen
waarop we moeten
excelleren?

18
19

Het cliëntperspectief: hoe kunnen cliënten het beste worden
bediend. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de
uitkomsten van cliënttevredenheidsonderzoeken. Vanuit dit
perspectief zal Bevolkingsonderzoek Midden-West zich in de
beleidsperiode onder andere richten op het verbeteren van
de klantgerichtheid en de productieplanning.
Het financieel perspectief: in hoeverre worden acceptabele
kosten gerealiseerd voor de opdrachtgevers. Het accent
hierbij zal liggen op gedegen managementinformatie en de
tariefbepaling en kostenstructuur van de
bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker
en darmkanker.
Het medewerkersperspectief: in hoeverre is de organisatie
en zijn de medewerkers in staat om te innoveren en te
verbeteren. Anders gezegd, in hoeverre is de organisatie in
staat om te leren en deze leerervaringen om te zetten in
verbeteringen? Periodiek wordt een medewerkers
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd dat gebruikt wordt
voor het aanbrengen van verbeteringen in de organisatie.
Daarnaast zal de nadruk liggen op de interne communicatie,
resultaatgerichtheid, wendbaarheid en flexibiliteit.
Het bedrijfsperspectief: wat zijn kritische bedrijfsprocessen
waarop moet worden geëxcelleerd. Met kritisch wordt
bedoeld die processen die bepalend zijn voor de kwaliteit en
kosten van de dienstverlening en medewerkerstevredenheid.
Vanuit dit perspectief zal de nadruk liggen op de uitrol van
het bevolkingsonderzoek darmkanker, de vernieuwing van
het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, het
opstellen van een ICT-meerjarenbeleid en de verdere
implementatie van het nieuwe kwaliteitssysteem.

4.3 Cliëntperspectief
Bij het cliëntperspectief heeft BOMW de volgende ambities:
• Verhogen klantgerichtheid
• Continueren van cliënttevredenheidsonderzoek
•	
Verbeteren productieplanning bevolkingsonderzoek
borstkanker
• Introduceren wijkgerichte aanpak
• Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek

Model van Kaplan en Norton (1992)
Het medewerkersperspectief heet in het originele BSC-model leer- en groeiperspectief.
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Klantgerichtheid
Om deelname aan het bevolkingsonderzoek te stimuleren en
zo mogelijk te verbeteren, is klantgerichtheid van de organi
satie een belangrijk aspect. Dit geldt zowel voor het hoofd
kantoor als decentraal in de onderzoekscentra. Naast een
klantvriendelijke bejegening naar de cliënten, is ook een
klantgerichte benadering van de organisatie essentieel. Daarbij
valt te denken aan de toegankelijkheid en laagdrempeligheid
van deelname aan de bevolkingsonderzoeken, maar ook aan
de wens van cliënten naar meer maatwerk. Cliënten willen
graag dat bij de screeningen rekening wordt gehouden met
hun levensritme: het zelf kunnen verzetten van afspraken, een
avond- en zaterdagopenstelling van de onderzoekcentra voor
borstkankerscreening en een locatie (standplaats) die
gemakkelijk bereikbaar is. Dat vraagt een grotere flexibiliteit
in de planning.
Screeningsorganisaties krijgen ook te maken met de vraag
naar ‘screening op maat’ (personalized screening); screening
waarbij rekening wordt gehouden met de kans die een
individuele vrouw heeft om borstkanker te krijgen. Er zijn
diverse initiatieven gaande die de mogelijkheden van
risicostratificatie binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker
onderzoeken. Bevolkingsonderzoek Midden-West volgt de
ontwikkelingen nauwlettend en participeert in diverse
wetenschappelijke onderzoeken.

Cliënttevredenheidsonderzoek
Cliënttevredenheidsonderzoeken vormen een bron van
informatie om vanuit het cliëntperspectief de dienst
verlening te verbeteren en zaken in stand te houden die de
cliënt waardeert. Driejaarlijks vinden deze onderzoeken
plaats bij het bevolkingsonderzoek borstkanker en vijfjaarlijks
bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De
verwachting is dat binnen deze beleidsperiode ook voor het
bevolkingsonderzoek darmkanker een cliënttevredenheids
onderzoek zal plaatsvinden.

Productieplanning bevolkingsonderzoek borstkanker
In 2012 is voor het bevolkingsonderzoek borstkanker gestart
met de opzet van een tweejaars planningsinstrument om
zodoende de standplaatsplanning met de daarbij behorende
uitnodigingsintervallen te monitoren en waar nodig bij te
sturen. De intervallen voor de uitnodigingen voor het
bevolkingsonderzoek borstkanker zijn leidend voor de
planning. De norm is een interval van 22 – 26 maanden.
Vanwege het belang van een juist uitnodigingsinterval en de
weerbarstigheid van de praktijk om te komen tot een goede
planning waarin de cliënt centraal staat, blijft het verbeteren
ervan een belangrijk uitgangspunt voor de organisatie.

Wijkgerichte aanpak
Er zijn signalen die duiden op een lagere opkomst bij het
bevolkingsonderzoek naar borstkanker in specifieke wijken in
Amsterdam. Wijken waar veel allochtone en laaggeletterde
vrouwen wonen.

Bevolkingsonderzoek Midden-West

Het vermoeden bestaat dat bij deze vrouwen veel minder
sprake is van een geïnformeerde keuze dan bij autochtone
vrouwen, omdat zij een achterstand in kennis over het
bevolkingsonderzoek hebben. Bevolkingsonderzoek
Midden-West wil in de beleidsperiode onderzoeken hoe voor
de regio Midden-West de toegankelijkheid om deel te nemen
aan het bevolkingsonderzoek borstkanker voor deze groep
verbeterd kan worden. Dit sluit goed aan op een belangrijke
conclusie van de Beleidsdoorlichting Ziektepreventie dat
onderzoek nodig is naar de mate waarin individuen uit de
doelgroepen een goed geïnformeerde keuze kunnen maken
of zij wel of niet willen deelnemen .

Wetenschappelijk onderzoek
Door de uitvoering van bevolkingsonderzoeken hebben de
screeningsorganisaties grote hoeveelheden data tot hun
beschikking. Deze ‘big data’ kunnen relevant zijn voor
wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot verbetering van de
kankerscreening; natuurlijk met inachtneming van de wet- en
regelgeving in het algemeen en de privacybescherming in het
bijzonder. Samenwerking met (academische) onderzoeks
centra leidt tot product- en procesinnovatie binnen de
bevolkingsonderzoeken.
Bevolkingsonderzoek Midden-West zal ook in de beleids
periode deelnemen aan verschillende wetenschappelijke
onderzoeken voor zover deze studies inpasbaar zijn in de
bedrijfsprocessen en de continuïteit van de bestaande
bevolkingsonderzoeken niet belemmeren.

4.4 Financieel perspectief
Bij het financieel perspectief heeft BOMW de volgende
ambities:
• Managementinformatie toekomstgericht maken
• Financiering bevolkingsonderzoeken borgen
•	
Impact vaststellen van tariefbepaling
bevolkingsonderzoeken borstkanker en
baarmoederhalskanker
• Financiering bevolkingsonderzoek darmkanker aanpassen
• Aanpassen opleidingsbudget

Managementinformatie
De beleids- en begrotingscyclus vormt bij Bevolkingsonder
zoek Midden-West een stevig en betrouwbaar sturingskader.
Het meerjarenbeleidskader vormt het uitgangspunt van het
jaarlijks beleids- en begrotingsproces. Dit proces start met
het opstellen van de kaderbrief. Daarin worden de beleids
afspraken uit het meerjarenbeleidskader nader omschreven
aan de hand van de actuele ontwikkelingen en wordt het
financiële kader voor de begroting gegeven. Ook vindt
halverwege het jaar een evaluatie plaats van de resultaten
van het lopende jaarplan.
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Aan de hand van de kaderbrief en de evaluatie worden het
jaarplan en de begroting van het volgende jaar opgesteld. Per
kwartaal worden managementreviews uitgevoerd waarbij
belangrijke prestatie-indicatoren door het managementteam
nauwlettend gevolgd worden gedurende het jaar. Door deze
aanpak is het mogelijk tijdig knelpunten te signaleren en
waar nodig bij te sturen.
Bevolkingsonderzoek Midden-West is voornemens in de
managementreviews nog een slag te maken door deze meer
prospectief op te stellen. De huidige reviews geven inzicht in
de behaalde resultaten per prestatie-indicator. Ze omvatten
ook kwalitatieve analyses en een toelichting op de resultaten
in relatie tot de normen per prestatie-indicator. In de
beleidsperiode wordt de mogelijkheid onderzocht of ook
meer toekomstgerichte informatie opgenomen kan worden
in de managementreviews op basis van het doorrekenen van
scenario’s.

Financiering bevolkingsonderzoeken
Het ministerie van VWS stelt de financiering voor de
uitvoering van de bevolkingsonderzoeken beschikbaar op
basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid. Het gaat
hier om begrotingsgefinancierde zorg - in tegenstelling tot
de gepremieerde zorg in de ziekenhuizen. Dat wil zeggen dat
de bevolkingsonderzoeken onderdeel zijn van de begroting
van VWS en rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van
de minister vallen. Het ministerie heeft het Centrum voor
Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM gemandateerd
de Subsidieregeling uit te voeren daar waar het de
bevolkingsonderzoeken betreft. Het CvB zorgt voor de
landelijke aansturing en regie op de uitvoering van de
bevolkingsonderzoeken. De komende periode (2016)
evalueert het ministerie van VWS de Subsidieregeling
Publieke Gezondheid. Bevolkingsonderzoek Midden-West zal
eventuele (wets)wijzigingen in dit kader op de voet volgen.
Het al eerder genoemde rapport Beleidsdoorlichting
Ziektepreventie concludeert dat de drie bevolkings
onderzoeken kosteneffectief zijn en maakt duidelijk dat er te
weinig financiële ruimte is om te bezuinigen zonder afbreuk
te doen aan de kwaliteit van de bevolkingsonderzoeken.

Tariefbepaling bevolkingsonderzoeken borstkankeren baarmoederhalskanker
Onder leiding van het CvB wordt periodiek onderzoek
gedaan naar de tarieven van de uitvoeringskosten van de
screeningsorganisaties die gehanteerd worden voor de
bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhals
kanker. De reden om dit onderzoek periodiek uit te voeren
heeft te maken met de regelmatige wijzigingen in de opzet
en de kosten(structuur) van deze bevolkingsonderzoeken.
Zo is op basis van het laatst uitgevoerde onderzoek met
ingang van 1 januari 2015 een nieuwe kostenstructuur
ingevoerd om benchmarking tussen de screenings
organisaties mogelijk te maken.

Bevolkingsonderzoek Midden-West

Het CvB zal in de beleidsperiode wederom een traject van
tariefsherijking uitvoeren voor de bevolkingsonderzoeken
borstkanker en baarmoederhalskanker. Op basis van de
resultaten zal het ministerie van VWS opnieuw de tarieven
voor beide bevolkingsonderzoeken herijken en vaststellen.
Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker krijgt te
maken met een vernieuwing in de uitvoering die financiële
consequenties zal hebben. Bevolkingsonderzoek MiddenWest zal waar mogelijk de financiële implicaties van de
veranderingen vooraf doorrekenen.

Financiering bevolkingsonderzoek darmkanker
Het bevolkingsonderzoek darmkanker is begin 2014 gestart.
Gedurende de startfase is bij dit bevolkingsonderzoek sprake
van lumpsumfinanciering. De financiering vindt plaats op
basis van nacalculatie van de daadwerkelijk gemaakte kosten.
De verwachting is dat in de beleidsperiode een wijziging zal
plaatsvinden van lumpsumfinanciering naar output
financiering. Dat wil zeggen dat de financiering voor het
bevolkingsonderzoek darmkanker op dezelfde manier zal
plaatsvinden als voor de bevolkingsonderzoeken borstkanker
en baarmoederhalskanker. Bevolkingsonderzoek MiddenWest zal hierop haar financieel beleid aanpassen.

Opleidingsbudget
In de cao Ziekenhuizen 2014-2016 is opgenomen dat de
werkgever, rekening houdend met de specifieke situatie van
de instelling, jaarlijks een percentage van drie procent van de
loonsom beschikbaar houdt voor functiegerichte scholing,
employabilitygerichte scholing en scholing die bijdraagt
aan ‘van-werk-naar-werk-trajecten’. Bevolkingsonderzoek
Midden-West zal ervoor zorgdragen dat het opleidingsbudget
hiermee in de pas loopt.

4.5 Medewerkersperspectief
Bij het medewerkersperspectief heeft BOMW de volgende
ambities:
• Verbeteren n.a.v. medewerkerstevredenheidsonderzoek
• Resultaatgerichtheid bevorderen
• Stimuleren wendbaarheid en flexibiliteit

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Om de drie jaar vindt een medewerkerstevredenheids
onderzoek plaats binnen Bevolkingsonderzoek Midden-West.
De laatste meting heeft plaatsgevonden in 2014. Het
onderzoek vormt een belangrijke informatiebron voor het
aanbrengen van verbeteringen in de organisatie. Zo heeft
het vorig onderzoek geresulteerd in een aantal verbeter
trajecten om gesignaleerde verbeterpunten op te pakken.
Het streven is om medewerkers trots te laten zijn op hun
organisatie. In de beleidsperiode zal een nieuw medewerkers
tevredenheidsonderzoek plaatsvinden.
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Resultaatgerichtheid
De huidige organisatiecultuur is onder andere door de groei
van de organisatie en de instroom van nieuwe medewerkers
in beweging. Van oudsher is er veel aandacht voor de
onderlinge relaties. Deze zijn van groot belang voor de
binding en verbinding binnen de organisatie. Dat proces
krijgt in een steeds groter wordende organisatie met steeds
meer nieuwe mensen een andere vorm. Daarnaast is er door
de toenemende eisen die aan het werk gesteld worden en de
verantwoording die daarover afgelegd moet worden een
groeiende behoefte en noodzaak aan meer resultaatgerichtheid
en planmatig werken (zie ook paragraaf 2.2). Voor het
neerzetten van resultaten is samenwerking essentieel en
hiervoor is het maken en nakomen van afspraken een
voorwaarde. Dit betekent dat de cyclus van besprekenafspreken-aanspreken binnen de organisatie verder aandacht
verdient.
Naar aanleiding van de uitkomsten van het medewerkers
tevredenheidsonderzoek in 2014 heeft de cyclus van besprekenafspreken-aanspreken in de organisatie breed aandacht
gekregen. De komende beleidsperiode zal Bevolkingsonderzoek
Midden-West verder vorm en inhoud gegeven aan dit proces.
Leidinggevenden vervullen hierin een voorbeeldfunctie.
Dit betekent naast het motiveren en stimuleren van mede
werkers ook het aanspreken op afspraken en resultaten.

Wendbaarheid en flexibiliteit
De externe ontwikkelingen doen een beroep op het
vermogen van Bevolkingsonderzoek Midden-West zich aan
te passen aan de veranderende omgeving of veranderende
behoeften van de klant.
Dit betekent dat de organisatie wendbaar en flexibel moet
zijn. Dit vraagt om flexibele medewerkers, maar ook om een
voortdurend kritisch kijken naar de inrichting van de
organisatie (type functies en benodigde competenties) en de
competenties van de huidige medewerkers. Zitten de juiste
mensen op de juiste plek, zijn er gezien de veranderende
omgeving andersoortige functies en/of andere competenties
nodig? Bevolkingsonderzoek Midden-West stuurt op
kwaliteiten en competenties van medewerkers, zodat de
juiste medewerker op de juiste plek terechtkomt. Dit is
belangrijk voor de effectiviteit van het werk en de loyaliteit
van de medewerkers.

4.6 Bedrijfsperspectief
Bij het bedrijfsperspectief heeft BOMW de volgende
ambities:
• Uitrollen bevolkingsonderzoek darmkanker
• Vernieuwen bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
• Ontwikkelen ICT-beleid
• Doorontwikkelen kwaliteitsmanagement
• Introduceren eigen regiemodel
• Evalueren postverwerking
• Interne en externe communicatie doorontwikkelen

Bevolkingsonderzoek Midden-West

• Meerjarige visie op huisvesting ontwikkelen
• Radiologische dienstverlening evalueren
• Uitvoeren groot onderhoud mobiele onderzoekscentra
• Bijdragen aan aanbesteding mammografen
• Vernieuwen contracten
•	
Landelijke samenwerking screeningsorganisaties
bevorderen

Uitrol bevolkingsonderzoek darmkanker
Op 13 januari 2014 is het bevolkingsonderzoek darmkanker
landelijk gestart. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld voor
iedereen van 55 tot 75 jaar. Deze groep mensen ontvangt
elke twee jaar een uitnodiging. Door de invoering van het
bevolkingsonderzoek zullen op langere termijn jaarlijks
2.400 minder mensen overlijden aan darmkanker. Vanwege
de grootte van de doelgroep (4,4 miljoen mensen) wordt
het bevolkingsonderzoek tot 2019 gefaseerd ingevoerd. Een
goede uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker
gaat de komende jaren onverminderd veel tijd en aandacht
vragen van Bevolkingsonderzoek Midden-West, Facilitaire
Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB, zie landelijke
samenwerking), ketenpartners en leveranciers. In het kader
van de kwaliteitsborging zullen de kwaliteitseisen rondom de
audits doorontwikkeld worden. Verder blijkt dat het managen
van de capaciteit van de coloscopiecentra ook een centrale
rol zal spelen bij de verdere uitrol. Door de onverwacht hoge
deelname (in het eerste jaar 70%) blijft de coloscopie
capaciteit in sommige gebieden achter bij de vraag. Zowel
de screeningsorganisaties, de coloscopiecentra, het RIVM
als overige bij het bevolkingsonderzoek betrokken partijen
werken aan diverse oplossingen voor de betreffende
problematiek. Mocht het aanbod van coloscopiecapaciteit
achterblijven dan zal op grond van scenarioanalyse bekeken
worden of de kaders van het bevolkingsonderzoek aangepast
dienen te worden.
Daarnaast zal de uitrol van het bevolkingsonderzoek ook
voor de interne bedrijfsvoering van Bevolkingsonderzoek
Midden-West een geleidelijke groei van de werkzaamheden
betekenen.

Vernieuwing bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker
Het ministerie van VWS heeft in oktober 2013 besloten tot
vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhals
kanker. In de uitvoeringstoets is een aantal wijzigingen
opgenomen die grote consequenties hebben voor
verschillende partijen betrokken bij dit bevolkingsonderzoek.
De primaire screening zal gaan plaatsvinden op basis
van hrHPV-bepaling op de uitstrijkjes en niet meer op basis
van een cytologische beoordeling. Gevolg hiervan is een
concentratie van de benodigde capaciteit bij de laboratoria.
De hrHPV-bepaling en de eventueel noodzakelijke
cytologsiche beoordeling zullen worden ondergebracht bij
vijf laboratoria.
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Naast de andere wijze van screening komt een zelfafnameset
beschikbaar als vrouwen geen gehoor geven aan de eerste
oproep voor deelname aan het bevolkingsonderzoek.
De screeningsorganisaties zullen alle uitnodigingen en
herinneringen gaan verzorgen met als gevolg dat de
zelfuitnodigende huisarts verdwijnt. Begin 2014 is gestart
met de voorbereidingstijd van twee jaar. De transitie vraagt
heel veel afstemming op landelijk niveau met de andere
screeningsorganisaties en ketenpartners.
Zowel op landelijk niveau als binnen bevolkingsonderzoek
Midden-West is een projectorganisatie ingericht om de transitie
strategisch, tactisch en operationeel gestalte te geven.
In relatie met de afbouw van het aantal laboratoria is borging
van de continuïteit van het lopende bevolkingsonderzoek
van groot belang. Bevolkingsonderzoek Midden-West zal de
doorlooptijden nauwlettend monitoren en zo nodig
maatregelen nemen om de leveringszekerheid te borgen.

ICT-beleid
In samenwerking met de andere screeningsorganisaties
zijn de afgelopen jaren zowel in het primaire proces van de
bevolkingsonderzoeken als in de ondersteuning omvangrijke
werkprocessen geautomatiseerd. Nieuw is het ICT-systeem
ter ondersteuning van het primaire proces van het
bevolkingsonderzoek darmkanker. Dit systeem is in januari
2014 in productie gegaan.
Met de komst van het nieuwe systeem is bekeken in hoeverre
de drie bevolkingsonderzoeken op eenzelfde platform
gebouwd moesten worden. Na een gedegen risico-analyse
is besloten dat een aantal modules binnen dit nieuwe
ICT-systeem voor de drie bevolkingsonderzoeken gaat
werken. Een aantal modules (met data en werkprocessen)
wordt gescheiden en gebouwd per bevolkingsonderzoek,
zodat bij eventuele storingen de problemen niet automatisch
overslaan van het ene naar het andere bevolkingsonderzoek.
De automatisering die op allerlei gebieden in de maat
schappij plaatsvindt, biedt kansen en mogelijkheden om
efficiënter te werken en bedrijfsprocessen te optimaliseren.
Dat vraagt om een planmatige en systematische planning
van de ICT-werkzaamheden en het opstellen van een
ICT-meerjarenbeleid voor Bevolkingsonderzoek MiddenWest. Daarin worden drie aandachtsgebieden onderscheiden:
ICT ten behoeve van het primaire proces (integreren en
inrichten landelijke ICT-systemen), ICT ten behoeve van
de ondersteunende processen en kantoorautomatisering.
Halverwege 2017 loopt het contract van de kantoor
automatisering af en zal onderzocht worden welk aanbod
het beste aan de interne behoeften voldoet.

Kwaliteitsmanagement
In 2015 heeft Bevolkingsonderzoek Midden-West besloten
voor alle drie de bevolkingsonderzoeken over te gaan van
HKZ-certificering naar certificering volgens de ISO voor de
Zorg (norm NEN 15224).

Bevolkingsonderzoek Midden-West

Deze keus is mede ingegeven door de eis van het RIVM het
bevolkingsonderzoek darmkanker volgens de ISO voor de
Zorg te certificeren. Het gelijktrekken van de certificering
voor de drie bevolkingsonderzoeken geeft helderheid en de
ondersteunende processen die voor de drie bevolkingsonder
zoeken gelden, voldoen in één keer aan de eisen van de ISO
voor de Zorg.
Het grootste verschil in het certificatieschema van ISO voor
de Zorg in vergelijking met de HKZ-certificering betreft
het risicomanagement. Een belangrijk onderwerp in het
kwaliteitsbeleid is risico-inventarisatie en -analyse en het
koppelen van de resultaten hiervan aan de elf kwaliteits
kenmerken die genoemd zijn in ISO voor de Zorg.

Eigen regiemodel
Op 1 september 2015 is gestart met een nieuwe arbodienst
verlener die aansluit bij de wensen van Bevolkingsonderzoek
Midden-West op verzuimbegeleiding. Uitgangspunt bij de
arbodienstverlening is het eigen regiemodel. De leiding
gevende is de casemanager en verantwoordelijk voor de
verzuimbegeleiding en houdt de regie over alle acties.
De uitwerking van het eigen regiemodel zal de komende
beleidsperiode verder aandacht vragen.

Print en postverwerking
In de vorige beleidsperiode heeft een traject plaatsgevonden
van procesoptimalisatie van de verwerking (‘print en mail’)
van uitnodigings- en uitslagbrieven voor de drie bevolkings
onderzoeken. Middels een Europees aanbestedingstraject
heeft Bevolkingsonderzoek Midden-West een nieuwe
leverancier gecontracteerd die voldoet aan de kwalitatieve,
wettelijke en efficiëntie-eisen, hetgeen ook een kosten
reductie heeft opgeleverd. In de komende beleidsperiode zal
het contract geëvalueerd worden en een besluit genomen
worden over contractverlenging.

Interne en externe communicatie
Een communicatiekompas is ter beschikking gesteld dat de
kernwaarden deskundig, zorgvuldig en bewezen effectief
formuleert als uitgangspunten voor de communicatie en
vormgeving. Dit communicatiekompas dient als leidraad
om gericht aan een consistent landelijk imago te werken.
De maatschappelijke belangstelling voor de bevolkings
onderzoeken neemt toe. Bevolkingsonderzoek Midden-West
is steeds op zoek naar een positieve profilering van de
bevolkingsonderzoeken.
Crisissituaties en/of negatieve berichtgeving in de media
kunnen leiden tot een piek aan negatieve publiciteit die de
deelnamegraad (tijdelijk) in grote mate kan verlagen. Op een
goede wijze reageren op media-aandacht is van groot belang
om juiste informatie aan potentiële deelnemers van de
bevolkingsonderzoeken en de geïnformeerde keuze te
waarborgen.
Naast de communicatie naar buiten is aandacht voor de
interne communicatie essentieel voor de organisatie.
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Bevolkingsonderzoek Midden-West gaat zich in de beleids
periode inzetten om de communicatie tussen de afdelingen
onderling en vanuit het management kwalitatief te
verbeteren.

Meerjarige visie op huisvesting
In 2017 loopt de huurperiode af van het vaste onderzoeks
centrum in Utrecht en het hoofdkantoor in Amsterdam.
Wat betreft de locatie in Utrecht is de verwachting dat een
verhuizing noodzakelijk is vanwege de grootschalige renovatie
van Hoog Catharijne.
De groei van Bevolkingsonderzoek Midden-West door het
bevolkingsonderzoek naar darmkanker gaat gepaard met
een toenemende vraag naar het aantal werkplekken op het
hoofdkantoor. In 2013 is op het hoofdkantoor gestart met
een uitbreiding van het aantal werkplekken. In 2017 wordt
vanuit de ontwikkelde visie op huisvesting een beslissing
genomen over een mogelijke verhuizing van het hoofdkantoor.
Een complicerende factor in het besluitvormingsproces is
de aanwezigheid van de twee bekijkeenheden borstkanker
screening.
Omdat het gaat om langdurige verplichtingen en
beleidskeuzes die gepaard gaan met een intensief
voorbereidingstraject is een meerjarig beleid aangaande
huisvesting noodzakelijk.

Radiologische dienstverlening
De radiologische dienstverlening binnen het bevolkings
onderzoek borstkanker vindt plaats door drie
gecontracteerde radiologengroepen. Besluitvorming over
een mogelijke verlenging van de lopende overeenkomsten,
vindt plaats na evaluatie. Wanneer sprake is van aflopende
contracten zal onderzocht worden hoe deze dienstverlening
voor de komende jaren ingekocht kan worden.

Groot onderhoud mobiele onderzoekscentra
In 2015 is voor het onderhoud van de mobiele onderzoeks
centra een Europese aanbestedingstraject afgerond. Er is een
contract gesloten voor de revisie en het onderhoud van de
mobiele onderzoekscentra. Vanaf 1 januari 2016 gaan alle
onderzoekscentra van Bevolkingsonderzoek Midden-West in
revisie. Het plan is dit onderhoud voor de veertien onder
zoekscentra in een jaar af te ronden.

Bij de inzet van drukgeleide paddles in het borstkanker
onderzoek worden mammografieën gemaakt onder
drukgeleide compressie. Uit onderzoek is naar voren
gekomen dat bij drukgeleide compressie extreme pijn minder
vaak voorkomt dan bij de huidige standaard krachtgeleide
compressie. Daarnaast biedt de inzet van deze paddles
betere mogelijkheden om de compressie te standaardiseren
rekening houdend met de grootte en stevigheid van de borst.

Contracten
Een aantal grote contracten loopt in de beleidsperiode af en
zal vernieuwd moeten worden. Bij het aangaan van nieuwe
grote contracten, zoals voor postbezorging en kantoor
automatisering, krijgt Bevolkingsonderzoek Midden-West
steeds meer te maken met aanbestedingstrajecten.

Landelijke samenwerking screeningsorganisaties
Bevolkingsonderzoek Midden-West werkt samen met
de andere screeningsorganisaties in de FSB (Facilitaire
Samenwerking Bevolkingsonderzoeken). Deze samenwerking
is van groot belang om uniformiteit en kwaliteit te bewerk
stelligen voor alle deelnemers aan de bevolkingsonderzoeken.
De ontwikkelingen en uitvoering van bevolkingsonderzoeken
stellen hoge eisen aan de screeningsorganisaties. Voortdurend
is de vraag aan de orde wat er op vergelijkbare of dezelfde
wijze moet worden uitgevoerd en wat een regio-specifieke
aanpak vraagt. Het uitgangspunt is: ‘landelijk wat moet,
regionaal wat kan’. Deze continue vraag maakt afstemming
wenselijk en noodzakelijk.
De toenemende landelijke sturing op de bevolkings
onderzoeken door het CvB van het RIVM zal intensivering
en verdere vormgeving van de samenwerking tussen de
screeningsorganisaties op landelijk niveau vragen. Ook de
ontwikkelingen binnen de laboratoria en andere keten
partners nopen tot intensivering van de samenwerking.
Contracten zullen meer op landelijk niveau worden
afgesloten. Daarnaast zal de uniformiteit van beleid gericht
op landelijk uniforme output noodzakelijker worden.
Daarentegen blijven regionale inbedding en borging van
de ketenkwaliteit essentiële aandachtspunten binnen de
afzonderlijke screeningsorganisaties.

Landelijke trajecten
Aanbesteding mammografen
De leverings- en onderhoudsovereenkomst van de mammo
grafen in het bevolkingsonderzoek borstkanker loopt in de
beleidsperiode af. Dat betekent dat een nieuw Europees
aanbestedingstraject voor de mammografen zal plaatsvinden.
Het moment van de aanschaf wordt gebruikt om innovaties
in de screening, zoals tomosynthese en drukgeleide paddles,
te onderzoeken en in de Europese aanbesteding mee te
nemen. Tomosynthese is een nieuwe techniek die het
mogelijk maakt om aanvullend op het reguliere twee
dimensionale mammogram als het ware driedimensionale
foto’s van de borst te maken.

Bevolkingsonderzoek Midden-West

In 2014 is de landelijke samenwerking tussen de vijf
screeningsorganisaties reeds geïntensiveerd door een viertal
landelijke trajecten: de start van het bevolkingsonderzoek
darmkanker, de ontwikkeling van het IT-systeem voor dit
bevolkingsonderzoek, de voorbereidingen voor de
vernieuwing van de bestaande IT-systemen en de start van
het project vernieuwing bevolkingsonderzoek baarmoeder
halskanker.
Informatiebeveiliging en privacybescherming worden steeds
belangrijker vanwege de toenemende data en het feit dat
de nieuwe externe ICT-systemen met meer partijen
communiceren en data uitwisselen.
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In FSB verband is gestart met het project informatie
beveiliging. Uitgangspunt van het project is dat de ICT
binnen de FSB en de screeningsorganisaties zo spoedig
mogelijk voldoet aan de NEN7510 en de vereisten van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
Het aantal projecten binnen FSB-verband zal de komende
beleidsperiode onverminderd veel aandacht vragen. Dit vraagt
enerzijds sturing op de samenhang en wisselwerking tussen
de diverse projecten, maar anderzijds op het stellen van
prioriteiten indien de beschikbare middelen dit noodzakelijk
maken.

Bevolkingsonderzoek Midden-West
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Bijlage 1
Geïnterviewde deskundigen
Naam			

Functie en organisatie

Mr. M.G. Kleefkens		

senior beleidsmedewerker screeningen en bevolkingsonderzoek, ministerie van VWS

S.M.C. Potting		

senior beleidsmedewerker screeningen en bevolkingsonderzoek, ministerie van VWS

Dr. B. Hoebee		

hoofd Centrum voor Bevolkingsonderzoek, RIVM

Dr. ir. N. de Jong		
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Afspraak verzetten via internet
Balanced Score Card
Bevolkingsonderzoek Midden-West
Computer Assisted Diagnostic system
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Planbureau
Centrum voor Bevolkingsonderzoek
Dutch Institute for Clinical Auditing
Digitale Identiteit
Datawarehouse Kankerscreening (bevolkingsonderzoeken kanker)
Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
Hoog risico Humaan Papillomavirus
Integraal Kankercentrum Nederland
International Organization for Standardization
Nederlandse Norm
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Nederlandse Zorgautoriteit
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de zorg
Pathologisch Anatomisch
Pathologisch anatomisch landelijk geautomatiseerd archief
Prostaat Specifiek Antigeen
PricewaterhouseCoopers
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet op het Bevolkingsonderzoek
Zelfstandige zonder personeel
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