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VOORWOORD
In de afgelopen beleidsperiode
is er veel gebeurd in en rondom
onze organisatie. Na de juridische fusie in 2011, was met de
gezamenlijke huisvesting aan
de Zorgboulevard in Rotterdam
van de voormalige locaties in
Vlaardingen en Leiden in mei
2012 de samenvoeging een feit.
In 2014 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid-West de start van het
landelijke bevolkingsonderzoek
darmkanker meegemaakt;
momenteel staan de herziening
van de baarmoederhalskankerscreening en diverse ICTprojecten hoog op de agenda.
De speerpunten van het voorgaande strategisch beleidsplan
‘Krachtig… Prachtig’ hebben
vorm gekregen. Veel concrete
acties rondom deze speerpunten hebben tot successen
geleid, zodat deze min of meer
als afgerond kunnen worden
beschouwd. Een aantal speerpunten blijft echter ook voor de
komende termijn belangrijk.

gekomen met inbreng van een
verscheidenheid aan mensen
binnen en buiten onze organisatie. We spraken onder andere
met de Raad van Toezicht, (regio)coördinatoren, radiologen,
maag-darm-leverartsen, patholoog-anatomen, leden van het
managementteam, wetenschappers, het LRCB en het RIVM.
We danken een ieder die een
bijdrage heeft geleverd hartelijk
voor hun input, in het bijzonder
de leden van de projectgroep
Strategieontwikkeling. Door
hun enthousiaste advisering en
ondersteuning in het strategisch
beleidsvormingsproces, hebben
we een strategisch beleidsplan
voor 2016 t/m 2020 kunnen
opstellen dat is gebaseerd
op veel kennis, ervaring en
betrokkenheid en dat kan
rekenen op een breed draagvlak.
Het plan dat voor u ligt, is het
eindresultaat.

Pauline van den Broek
en Wolfert Spijker

Dit strategisch beleidsplan
‘Koers 2020’, is tot stand

Raad van Bestuur

1. INLEIDING
Tijdens en direct na de fusie is
hard gewerkt aan het inrichten
van de nieuwe organisatie en
het harmoniseren van werkprocessen. Direct daarna werd
de voorbereiding en invoering
van het bevolkingsonderzoek
darmkanker ter hand genomen.
Na deze dynamische periode is
nu een tijd aangebroken waarin
meer ruimte is voor ambitie en
groei.
Met het strategisch beleidsplan
‘Koers 2020’, maakt Bevolkingsonderzoek Zuid-West
haar ambities voor de periode
2016 t/m 2020 kenbaar in vijf
strategische doelstellingen. Zij
vormen het richtsnoer voor de
jaarplannen voor de komende
jaren, waarin deze doelstellingen verder zullen worden geconcretiseerd. Elke doelstelling
is gericht op en draagt bij aan de
primaire kerntaak van Bevolkingsonderzoek Zuid-West: het
zo goed mogelijk uitvoeren van
de drie bevolkingsonderzoeken
naar kanker.
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2. MISSIE, VISIE EN
K E R N WA A R D E N
Met onder andere concrete
projecten en een bijbehorende
(multidisciplinaire) projectenorganisatie zal aan de realisatie
van deze strategie gewerkt
worden. Hiervoor wordt de
kennis en expertise van verschillende medewerkers gebundeld
ingezet.

MISSIE
De kern van wat Bevolkingsonderzoek Zuid-West doet en wat
de organisatie wil bereiken,
staat in de missie:
Bevolkingsonderzoek
Zuid-West draagt door middel
van kwalitatief hoogwaardig
bevolkingsonderzoek substantieel bij aan een vroegtijdige
opsporing van ziekten, waaronder kanker, met als doel
gezondheidswinst te realiseren
en sterfte terug te dringen.
Bevolkingsonderzoek ZuidWest organiseert en voert de
bevolkingsonderzoeken naar
borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker uit in
de provincies Zuid-Holland
en Zeeland.
VISIE
De mogelijkheden voor vroege
opsporing en behandeling
nemen door de medischtechnologische ontwikkelingen
in snel tempo toe. Daarnaast

worden mensen zich steeds
bewuster van het feit dat
interventies op het gebied van
primaire (lifestyle) en secundaire preventie (screening) de
eigen gezondheid beïnvloeden.
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
biedt in dit maatschappelijk veld
screeningsprogramma’s aan die
voldoen aan de geldende hoge
kwaliteitsstandaarden die cliënten mogen verwachten.
KERNWAARDEN
De drie kernwaarden die de
screeningsorganisaties gezamenlijk hebben geformuleerd
zijn:
Deskundig - Zorgvuldig Bewezen effectief
Deskundig
De bevolkingsonderzoeken
naar borst-, baarmoederhals- en
darmkanker zijn wetenschappelijk bewezen effectief. De vijf
screeningsorganisaties hebben
als enige in Nederland een
vergunning van de overheid om
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3. EXTERNE EN INTERNE
ONTWIKKELINGEN
EXTERNE ONTWIKKELINGEN

te screenen op kanker. Bevolkingsonderzoek Zuid-West en
haar collega-screeningsorganisaties hebben zich in de loop
der jaren ontwikkeld als experts
in de uitvoering van deze drie
bevolkingsonderzoeken. De
uitvoering wordt regelmatig
getoetst met audits.
Zorgvuldig
De screeningsorganisaties zijn
zorgvuldig in de omgang met
cliënten, relaties en collega’s. De
medewerkers bejegenen cliënten met respect, nemen reacties
van anderen serieus en reageren
binnen gestelde termijnen.
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
en haar collega-screeningsorganisaties voeren het werk
met zorg uit. Door regelmatige
audits, verplichte ISO-certificering en door te voldoen aan wet-
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en (privacy)regelgeving biedt
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
de cliënt een verantwoord
onderzoek aan.
Bewezen effectief
De bevolkingsonderzoeken
naar kanker leveren bewezen
effectieve gezondheidswinst op.
Daarnaast zijn ze kosteneffectief: vroegtijdige opsporing en
behandeling zorgt voor lagere
kosten in het zorgtraject. De
uitvoering van bevolkingsonderzoek borstkanker voorkomt jaarlijks 775 sterftegevallen. Het bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker voorkomt jaarlijks 225 sterftegevallen en het bevolkingsonderzoek darmkanker jaarlijks
naar verwachting 2.400 wanneer
het volledig is ingevoerd.

Landelijke samenwerking
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
werkt op landelijk niveau samen
met de vier collega-screeningsorganisaties. Gezamenlijk
hebben de bestuurders van
de screeningsorganisaties in
2010 een landelijke coöperatie
facilitaire samenwerking bevolkingsonderzoek (FSB) opgericht. De afgelopen jaren krijgt
in FSB-verband de landelijke
samenwerking tussen de vijf
screeningsorganisaties steeds
meer vorm en inhoud, bijvoorbeeld in het contractbeheer met
landelijke leveranciers, bij projectcontrolling en als gezamenlijk ICT-platform. De FSB draagt
bij aan een versterking van de
doelmatigheid en doeltreffendheid van de activiteiten in de
screeningsorganisaties.

De samenwerking met de
andere screeningsorganisaties
was in het vorige strategisch
beleidsplan een belangrijk
speerpunt. Het fundament voor
een robuuste samenwerking is
nu gelegd. De komende jaren
zal deze samenwerking (en een
eventuele taakverdeling) worden uitgebreid.
Demografische ontwikkeling
Voor de bevolkingsonderzoeken
darmkanker en borstkanker
wordt in de beleidsperiode
2016-2020 een demografische
groei tussen 5 en 10 procent van
de doelgroep in Zuid-Holland en
Zeeland verwacht.
De doelgroep voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker blijft naar verwachting
stabiel in deze periode. Op
langere termijn zal deze
doelgroep wel dalen, omdat
in het vernieuwde bevolkingsonderzoek het merendeel van
de vrouwen nog maar vijf in
plaats van zeven keer worden
uitgenodigd. Dit nieuwe uitno-
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digingsschema zal echter pas na
2020 volledig zijn ingevoerd.
Incidentie en sterfte in Nederland en wereldwijd
Wereldwijd is borstkanker de
meest voorkomende kankersoort bij vrouwen, met bijna
1,7 miljoen nieuwe patiënten in
2012 (Nationaal Kompas, 2015).
De incidentie en sterfte van
borstkanker is in Nederland
hoog vergeleken met andere
landen wereldwijd (incidentie:
131 op de 100.000 vrouwen in
2012; sterfte: 26 op de 100.000
vrouwen in 2012). Nederland
staat op de derde plaats in de
top 20 van hoogste incidentiecijfers wereldwijd. De precieze
oorzaak van de relatief hoge
incidentie is niet bekend.
Opvallend is dat een aantal
risicofactoren voor het krijgen
van borstkanker in Nederland
veel voorkomt.
In Nederland daalde de sterfte
sterk (> 20 procent) in de afgelopen decennia. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de
vroege opsporing vanwege het
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bevolkingsonderzoek en een
betere behandeling met hormonale therapie (anti-oestrogenen)
en chemotherapie. Door het
bevolkingsonderzoek borstkanker
wordt borstkanker in een eerder
stadium ontdekt en kan kanker
eerder behandeld worden
(Nationaal Kompas, 2015). Het
doel is om een kwalitatief zo
hoog mogelijk onderzoek aan te
bieden aan de gehele doelgroep,
zodat jaarlijks ongeveer 775
vrouwen minder sterven aan
borstkanker.
De incidentie en sterfte van
baarmoederhalskanker is in
Nederland laag vergeleken
met andere landen wereldwijd
(incidentie: 8 op de 100.000
vrouwen in 2012; sterfte: 2 op de
100.000 vrouwen in 2012). Ter
illustratie: ongeveer 84 procent
van baarmoederhalskanker
komt voor in minder ontwikkelde landen. Zo ligt in veel
Afrikaanse landen (bijvoorbeeld
in Malawi en Mozambique) de
incidentie rond de 60 tot 70
patiënten per 100.000 vrouwen.
Het lage sterftecijfer in Neder-

land is grotendeels een gevolg
van de invoering van effectieve
screeningsprogramma’s
(Nationaal Kompas, 2015).
Met de invoering van het vernieuwde bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker wordt
verwacht dat jaarlijks 75 extra
vrouwen opgespoord worden
met (een voorstadium van)
baarmoederhalskanker en dat
er 18 extra sterfgevallen worden
voorkomen (RIVM, 2015). De
verwachting is dan ook dat
de sterftecijfers, zoals boven
beschreven, nog verder zullen
dalen.
Dikkedarmkanker is de derde
meest voorkomende kankersoort wereldwijd, met bijna 1,4
miljoen nieuwe patiënten in
2012. De incidentie en sterfte
aan darmkanker is in Nederland
hoog vergeleken met andere
landen wereldwijd (incidentie:
60 op de 100.000 mensen in
2012; sterfte: 21 op de 100.000
mensen in 2012). Ter illustratie:
Nederland staat op de vijfde
plaats van hoogste incidentie-

cijfers wereldwijd. De afgelopen decennia (vanaf 1997) is
de sterfte aan darmkanker in
Nederland net als in veel Westen Noord-Europese landen
afgenomen. De daling in sterfte
komt waarschijnlijk door verbetering in vroege diagnose en
de kwaliteit van de behandeling
(Nationaal Kompas, 2015).
Met de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker is
de verwachting dat het sterftecijfer (van circa 5.000 mensen
per jaar) nog verder zal dalen
met gemiddeld 2.400 per jaar.
ICT / Open data
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) hecht veel waarde aan
het beschikbaar stellen van
informatie aan burgers en/of
andere partijen, de zogenoemde
‘open data’. Voor Bevolkingsonderzoek Zuid-West betekent
dit onder andere dat cliënten
(online) toegang zullen krijgen
tot hun (medische) informatie,
via een cliëntenportaal. Hierop
wordt geanticipeerd door deze

- 11 -

functionaliteit in te bouwen in
ScreenIT, het ICT-systeem dat
door de screeningsorganisaties
momenteel wordt ontwikkeld.
Bij het ontsluiten en openbaar
maken van data moet de privacy
goed bewaakt worden. Daarom
is bij open data vaak sprake
van bewerkte data in plaats
van brondata. Om de privacy te
beschermen, is een project Informatiebeveiliging gestart met
als doel te voldoen aan normen,
zoals de NEN 7510.
Wet op het Bevolkingsonderzoek
De Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) is in 1996 van
kracht geworden. Het doel van
deze wet is om de Nederlandse
bevolking te beschermen tegen
vormen van bevolkingsonderzoek die een bedreiging voor de
psychische of fysieke gezondheid van individuen kunnen
vormen. Voor risicovolle screeningen is daarom een WBO-vergunning vereist. Inmiddels heeft
de overheid aangegeven aan
dat de WBO verouderd is en
dat de naleving van deze wet
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moeilijk controleerbaar is voor
de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast overweegt
VWS, vanwege het stimuleren
van marktwerking in de zorg,
het vrijgeven van commerciële
preventief medische onderzoeken (health scans) in Nederland.
In de komende beleidsperiode wordt meer duidelijkheid
verwacht over een mogelijke
aanpassing van de WBO.
Innovatie
De ERSPC-studie (Schröder et al.
2009) naar de effecten van het
screenen van prostaatkanker
toont aan dat door screening 20
procent afname van prostaatkankersterfte mogelijk is bij
mannen tussen 55 en 70 jaar.
Daartegenover staat echter ook
een aantal negatieve effecten.
Er is op dit moment nog geen
consensus voor invoering van
screening voor deze doelgroep.
Wel is er bewijs dat screening
gericht op een specifieke subgroep een positief nut-risicoverhouding heeft. In de komende
beleidsperiode worden meer
resultaten verwacht van studies

naar prostaatkankerscreening.
Deze uitkomsten leiden mogelijk tot een uitvoeringsbesluit
voor een pilot bevolkingsonderzoek prostaatkanker.
Innovatie van screeningsmethodes vindt voortdurend
plaats. Het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) rapporteert jaarlijks
over diverse innovatieve onderzoeksmethodes en lopende studies in de borstkankerscreening
in haar Annual Science Rapport.
Zo worden bijvoorbeeld voor
het optimaliseren van de borstkankerscreening drukgestuurde
paddles vergeleken met de
standaardpaddles. Ook wordt
de kwaliteit van tomosynthese
(3D-beeld) onderzocht, de klinische beeldkwaliteit geoptimaliseerd en onderzoek gedaan
naar de pijnbeleving tijdens het
borstonderzoek. Resultaten van
deze studies kunnen een grote

bijdrage leveren aan het verder
optimaliseren van het bevolkingsonderzoek borstkanker.
Voor de baarmoederhalskankeren darmkankerscreening lopen
eveneens diverse, innovatieve
studies.
Opkomst
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
biedt de bevolkingsonderzoeken
borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker aan alle
inwoners van Zuid-Holland en
Zeeland aan die behoren tot de
doelgroep. Ten behoeve van de
effectiviteit van een screeningsprogramma wordt een zo hoog
mogelijke opkomst nagestreefd.
De afgelopen jaren is er echter
sprake van een daling in de
opkomst, vooral bij het bevolkingsonderzoek borstkanker
(tabel 1).
Voor het bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker ligt de

TABEL 1. Opkomst borstkankerscreening 2009-2014
Opkomst
Na 15 maanden

2009
78,8%

2010
78,8%

2011
78,4%

2012
76,1%

2013
76,6%

2014
75,4%
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TABEL 2. Opkomst baarmoederhalskankerscreening 2009-2014
Opkomst
Na 15 maanden
Na 27 maanden
Na 39 maanden

2009
61,1%
65,7%
66,4%

landelijke norm voor de opkomst op 60 procent, gemeten
in april ná het jaar van uitnodiging. De afgelopen jaren heeft
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
deze landelijke norm gehaald
(tabel 2).
Voor het bevolkingsonderzoek
darmkanker verwachtten we op basis van de resultaten van
het proefbevolkingsonderzoek dat de opkomst rond de 60
procent zou zijn. De opkomst in
het eerste jaar van dit bevolkingsonderzoek liet echter een
opkomst van 68 procent zien.
INTERNE ONTWIKKELINGEN
Landelijke samenwerking
Medio 2015 is Bevolkingsonderzoek Zuid-West een
stabiele organisatie, met een
hoofdkantoor aan de Zorgboulevard
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2010
59,7%
64,8%
65,5%

2011
60,7%
65,2%
65,9%

2012
60,3%
65,0%
65,7%

2013
61,5%
64,8%
-

2014
60,0%
-

in Rotterdam en drie vaste en elf
mobiele borstonderzoekscentra
in Zeeland en Zuid-Holland.
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
heeft circa 220 medewerkers in
dienst en overeenkomsten met
vier maatschappen waarbinnen ongeveer 32 screeningsradiologen werkzaam zijn.
Verder werken twee Regionaal
Coördinerend MDL-artsen en
twee Regionaal Coördinerend
Pathologen in opdracht van
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
aan de kwaliteitsborging in de
regio. De ambitie ligt hoog, de
komende jaren zullen dan ook in
het teken staan van de doorontwikkeling van de organisatie en
verdere professionalisering.
Kwaliteitsmanagement
Kwaliteit van de dienstverlening
aan cliënten staat hoog in het
vaandel. Bevolkingsonderzoek

Zuid-West en daarmee alle drie
de bevolkingsonderzoeken zijn
sinds januari 2015 gecertificeerd
voor ‘ISO voor de zorg’ (NENEN 15224). De keuze voor één
kwaliteitssysteem voor de drie
bevolkingsonderzoeken heeft
als voordeel dat de werkprocessen zijn gestroomlijnd, het
eenduidigheid brengt en daarmee efficiëntie in de primaire
processen wordt bewerkstelligd.
De organisatie is bijzonder trots
op dit kwaliteitscertificaat. Het
leveren van hoge kwaliteit is
een blijvende ambitie.
Projectmatig werken
De samenwerking tussen de
screeningsorganisaties heeft in
de afgelopen jaren steeds meer
vorm gekregen. Dit heeft tot gevolg dat in toenemende mate regio-overstijgende vraagstukken
gezamenlijk worden opgepakt.
Dit maakt het noodzakelijk om,
naast onderlinge afstemming,
ook taken uit te voeren in multidisciplinaire verbanden. Dit
vereist een projectmatige manier van werken. De komende
periode zal de organisatie deze

werkwijze verder implementeren en faciliteren.
ScreenIT
Met de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker
in 2014 is ScreenIT (voorheen
ColonIS) als landelijk uniform
ICT-systeem geïntroduceerd. Bij
de invoering van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in 2016 zal
ScreenIT ook het ICT-systeem
CIS, dat circa tien jaar heeft gefunctioneerd, gaan vervangen.
In de jaren daarna zal na vijftien
jaar IBOB (het ICT-systeem voor
borstkankerscreening) worden
vervangen, zodat alle drie de
bevolkingsonderzoeken eenzelfde ICT-systeem gebruiken. Met
name de overgang van IBOB
naar ScreenIT in 2017 zal veel
voorbereidings- en implementatietijd vergen; hierdoor
is op dit moment nog geen
precieze planning te maken.
Wel is duidelijk dat de ontwikkeling van ScreenIT de komende
jaren leidend zal zijn voor de
ICT-infrastructuur van
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
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en de andere screeningsorganisaties. Voor de interne bedrijfsvoering worden verschillende
ondersteunende applicaties
gebruikt.
Digitale gegevensuitwisseling
(in de zorgketen)
In de afgelopen jaren is veel
energie gestoken in de uitwisseling van röntgenbeelden
(mammografieën) tussen de
screeningsorganisaties en
ziekenhuizen. Het project
MammoXL heeft het mogelijk
gemaakt dat Bevolkingsonderzoek Zuid-West sinds 2014 röntgenbeelden en medische data
digitaal naar
medisch
specialisten
in ziekenhuizen en
andere
medische
instellingen
kan sturen.
De komende
jaren zal
MammoXL een vervolg krijgen,
met als doel om andersom de
medische data van ziekenhui-
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zen en medische instanties ook
beschikbaar te krijgen voor
Bevolkingsonderzoek Zuid-West.
Papierloos werken
Verdere digitalisering van zowel
de primaire als de ondersteunende werkprocessen staat in
de komende jaren hoog op de
agenda. Bevolkingsonderzoek
Zuid-West streeft naar zoveel
mogelijk papierloos werken en
het eenmalig invoeren van gegevens bij de bron. Een voorbeeld
daarvan is de implementatie van
YouForce, waarbij digitalisering
van personeelsdossiers en de
bijbehorende werkprocessen
wordt gerealiseerd. Ook in de
financiële administratie wordt
verder gedigitaliseerd door
de invoering van een geautomatiseerd facturatiesysteem.
De kantoorautomatisering is
uitgerust om in toenemende
mate gebruik te maken van
portable devices (laptop, tablet
en smartphone).
Informatiebeveiliging
Bij bovengenoemde ICT-onderwerpen is en wordt de informa-

tiebeveiliging steeds belangrijker. Bevolkingsonderzoek
Zuid-West zal deze beleidsperiode aandacht schenken aan
een privacy-assessment, waarbij
wordt onderzocht wat de zwakke plekken zijn in de privacybescherming van gegevens van
cliënten en medewerkers.
Medewerkersonderzoek
Het medewerkersonderzoek
2014 (respons van 65 procent)
en de workshops die naar aanleiding daarvan zijn gehouden,
hebben inzicht geboden in de
verbeterpunten voor de organisatie, vanuit het perspectief van
de medewerkers van Bevolkingsonderzoek Zuid-West.
Sommige verbeteringen konden
direct worden doorgevoerd.
Andere vereisen meer aandacht
en voorbereiding.
De komende jaren zal de organisatie inzetten op zelforganisatie,
verdere ontwikkeling van leiderschap en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Tevreden medewerkers en verdere
professionalisering staan ons
daarbij voor ogen.

Kwaliteit van de borstkankerscreening
Het maken van kwalitatief
goede borstfoto’s door de
MBB’ers is een van de kerntaken
van de organisatie en daarmee
een ‘core’-vaardigheid. Het is
derhalve uitermate belangrijk
dat de kwaliteit van deze foto’s
op het juiste niveau blijft. De
afgelopen jaren hebben alle
onderzoekscentra dit gewenste
niveau bereikt. De ambitie voor
de komende jaren is om de
kwaliteit zo hoog mogelijk te
brengen en te houden, zodat we
de cliënten een zo goed mogelijk screeningsresultaat kunnen
aanbieden.
Naast bovengenoemde kwaliteitsindicator heeft Bevolkingsonderzoek Zuid-West
diverse andere kwaliteitsindicatoren waarop, intern en extern,
gemonitord wordt. Het LRCB
toetst driejaarlijks de screeningsradiologen en de MBB’ers
op specifieke kwaliteitsnormen.
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Basisscholing Cervixscreening
Met de grootste groep ketenpartners van Bevolkingsonderzoek Zuid-West, de huisartsen
en huisartsassistenten, wordt
steeds intensiever samengewerkt. Vanaf 2013 worden de
assistenten uitgenodigd voor de
Basisscholing Cervixscreening.
In deze opleiding wordt aandacht besteed aan de techniek
van het maken van een uitstrijkje. Het uiteindelijke doel van de
scholing is om de kwaliteit van
de baarmoederhalskankerscreening te borgen en te verbeteren,
door het aantal niet-meetbare
resultaten van uitstrijkjes te
verkleinen.
Referentiefunctionarissen
darmkankerscreening
Voor de kwaliteitsborging van
de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker en
de aansluitende diagnostiek zijn
verschillende regionale referentiefunctionarissen aangesteld:
twee Regionaal Coördinerend
MDL-artsen (RCMDL) en een
Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP). Zij voeren samen
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met een kwaliteitsfunctionaris
namens Bevolkingsonderzoek
Zuid-West periodiek onafhankelijke kwaliteitsbeoordelingen
van de onderzoekscentra uit,
afgestemd op de visitaties van
hun beroepsgroep.
Financieel gezond
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
is financieel gezond. Ultimo
2014 is de egalisatiereserve
maximaal, tot de toegestane
grens van 10 procent. De verwachting voor de komende
jaren is dat de begroting
sluitend is. Het streven voor
de komende beleidsperiode is
om financieel gezond te blijven,
mede door onze middelen zo
efficiënt mogelijk in te zetten.
Daarnaast kan de financiële
ruimte van de egalisatiereserve
deels ingezet worden voor het
behalen van de strategische
doelstellingen.

SAMENVATTING EXTERNE ONTWIKKELINGEN

De samenwerking tussen de vijf screeningsorganisaties intensiveert.
De doelgroep van Bevolkingsonderzoek Zuid-West neemt toe.
Door screening op borst-, baarmoederhals- en darmkanker neemt de
sterfte aan deze ziekten af.
Onze cliënten krijgen toegang tot hun medische informatie (open data).
De Wet op het Bevolkingsonderzoek zal de komende jaren worden
aangepast.
Studies zullen uitwijzen of een pilot-onderzoek prostaatkanker zinvol is;
nieuwe onderzoeksmethoden voor het screeningsprogramma
borstkanker worden onderzocht.
De opkomst voor het bevolkingsonderzoek borstkanker daalt; de
opkomst voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is
volgens de norm; de opkomst voor het bevolkingsonderzoek
darmkanker ligt hoger dan verwacht.
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4. STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN
SAMENVATTING INTERNE ONTWIKKELINGEN

De komende jaren staan in het teken van doorontwikkeling van de
eigen organisatie.
Het leveren van hoge kwaliteit is een blijvende ambitie.
Werkzaamheden zullen steeds vaker projectmatig worden aangepakt.
ScreenIT zal in gebruik worden genomen voor de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en borstkanker.
Uitwisseling van medische gegevens zal steeds vaker digitaal mogelijk
worden.
Verdere digitalisering staat hoog op de agenda.
Privacybescherming wordt steeds belangrijker en heeft de volle
aandacht.
Bevolkingsonderzoek Zuid-West wil de organisatie verder professionaliseren en de medewerkerstevredenheid vergroten.
De ambitie is om de kwaliteit van de mammografieën zo hoog mogelijk
te houden.
Met scholingen verkleint Bevolkingsonderzoek Zuid-West het aantal
niet-meetbare uitstrijkjes.
De kwaliteit van het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt geborgd
met onafhankelijke beoordelingen door referentiefunctionarissen.
Bevolkingsonderzoek Zuid-West is financieel gezond en streeft efficiënte
inzet van financiële middelen na.
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De analyse van interne sterktes
en zwaktes en externe kansen
en bedreigingen en de relatie
daartussen is de onderlegger
voor de strategische keuzes voor
de komende jaren. Door middel
van input vanuit medewerkers,
externe partijen en (wetenschappelijke) documentatie is
een duidelijk beeld ontstaan van
de ontwikkelingen en thema’s
die voor Bevolkingsonderzoek
Zuid-West belangrijk zijn. Dit
heeft geleid tot vijf strategische doelstellingen; hierop
zal de organisatie haar pijlen
gaan richten. In dit hoofdstuk
worden deze doelstellingen voor
de komende beleidsperiode
uiteengezet.
SPEERPUNT 1: De cliënt is belangrijkste schakel in de keten
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
is als uitvoeringsorganisatie
sterk gehouden aan kaders en
doet een standaardaanbod. Het
belangrijkste uitgangspunt is om
de cliënten binnen deze kaders
centraal te stellen en hun belang

steeds voor ogen te houden. De
cliënten die Bevolkingsonderzoek Zuid-West bedient, kennen
een diversiteit aan kenmerken.
Zo zal een cliënt uit een kleine
gemeente in Zeeland wellicht
andere verwachtingen hebben
van de bevolkingsonderzoeken
dan een cliënt uit Rotterdam of
Den Haag. Deze beleidsperiode
zal de organisatie actief naar
de mening of ervaring van haar
cliënten vragen, bijvoorbeeld
in spiegelgesprekken of met
cliëntentevredenheidsmetingen.
Een analyse van de aard van de
cliëntreacties geeft concrete
input voor verbetering. De aanpak van mogelijke verbeteringen
krijgt prioriteit binnen de organisatie. Ook kijkt de organisatie
kritisch naar de verbetering van
de dienstverlening en service
aan de cliënt. Daarbij denken
we bijvoorbeeld aan het verruimen van openingstijden
en het optimaliseren van de
locaties van de (mobiele)
borstonderzoekscentra. Voor
het bevolkingsonderzoek
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darmkanker heeft voldoende
beschikbare capaciteit in de
coloscopiecentra de hoogste
prioriteit: we sturen onze cliënten immers pas een thuistest als
zij bij eventueel nader onderzoek binnen redelijke termijn bij
een coloscopiecentrum niet al
te ver van huis terecht kunnen.
Is dit niet mogelijk, dan loopt
hun deelname aan het bevolkingsonderzoek vertraging op.
Wat betreft de communicatie en
informatievoorziening zullen in
de beleidsperiode nieuwe communicatiemogelijkheden op het
gebied van onder andere social
media worden verkend.
Een goede samenwerking met
andere partijen en ketenpartners (huisartsen, ziekenhuizen,
laboratoria) is essentieel om
cliënten een hoge kwaliteit van
dienstverlening te kunnen bieden. Het streven is om de cliënt,
die in sommige gevallen patiënt
wordt, snel te kunnen voorzien
van de juiste informatie en
effectief door de zorgketen te
leiden. Het optimaliseren van
de relaties met onze keten-
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partners is een belangrijke
voorwaarde bij dit speerpunt.
Opkomst
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
wil graag haar dienstverlening
naar cliënten optimaal houden
en onderzoeken welke facetten
verbeterd kunnen worden om
de deelnamegraad te verhogen.
De pijlen voor 2016-2020 zijn
gericht op opkomstbevordering;
we gaan op zoek naar manieren
om de drempel voor deelname
voor cliënten te verlagen en de
achterliggende oorzaken van de
‘non-respons’ onder specifieke
doelgroepen onderzoeken. We
streven een opkomst van
minimaal 78 procent na.
In 2016 wordt de herziening
van de baarmoederhalskankerscreening (zie speerpunt 2)
van kracht. De herziening heeft
onder andere als doel om de
actieve participatie van cliënten
te vergroten, bijvoorbeeld door
de drempel voor deelname te
verlagen.
De opkomst in het eerste

jaar van de darmkankerscreening (2014) was hoger dan de
verwachting was (68 procent).
Belangrijk is om de meerjarenontwikkeling van de opkomst, in
zowel grootstedelijk gebied en
de kleine gemeenten, te volgen
en te onderzoeken welke factoren de opkomst beïnvloeden en
kunnen bevorderen.
De doelstellingen voor 20162020 zijn:
De cliënt (nog meer) centraal
te stellen in de zorgketen,
bijvoorbeeld door middel van
openingstijden verruimen
van de screeningsunits;
Voor bevolkingsonderzoek
borstkanker 78 procent
opkomst te bereiken en te
behouden;
Voor bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker de
opkomst goed monitoren in
verband met de invoering
van de herziening baarmoederhalskanker in 2016;
Voor bevolkingsonderzoek
darmkanker 70 procent
opkomst te bereiken en te
behouden;

Onderzoeken van de oorzaken van non-respons van
alle drie de bevolkingsonderzoeken in zowel grootstedelijk gebied en in de kleine
gemeenten;
Drempelverlagende activiteiten ontwikkelen om de
opkomst te bevorderen.
Het verstevigen van de band
met ketenpartners door
activiteiten gericht op het
verbeteren van de totale
keten.
SPEERPUNT 2: Invoeren
vernieuwing bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
volgens planning
In oktober 2013 heeft de
minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport besloten het
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te herzien. Deze
verandering vraagt om een
zorgvuldige, landelijke en regionale voorbereiding van circa
twee jaar. De planning is dat het
vernieuwde bevolkingsonderzoek in de loop van 2016 wordt
ingevoerd in regio Zuid-West en
bij de vier collega-screenings-
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organisaties. Het uitstrijkje
wordt in de toekomst onderzocht op de aanwezigheid van
het hoog risico humaan papillomavirus (hrHPV) hetgeen het
risico op baarmoederhalskanker
bepaalt. Deze test heeft een hogere sensitiviteit dan de huidige,
cytologische test. De verwachting is dat hiermee jaarlijks 75
extra vrouwen opgespoord
worden met (een voorstadium
van) baarmoederhalskanker en
hiermee 18 extra sterfgevallen
worden voorkomen.
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
komt in de beleidsperiode 20162020 voor een aantal veranderingen in het primaire proces
te staan. Zo wordt het uitnodigingsinterval gedeeltelijk aangepast en is er een zelfafnameset
ontwikkeld waarmee vrouwen
thuis de test kunnen afnemen
wanneer zij liever niet direct een
uitstrijkje willen laten maken
bij de huisarts. De herziening
zal een aantal gevolgen hebben
op onze organisatie én op onze
ketenpartners. Zo zal de impact
voor de pathologielaboratoria
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groot zijn. Zij zullen directe
consequenties ervaren voor de
personele capaciteit, aangezien
landelijk slechts vijf laboratoria worden gecontracteerd,
ten opzichte van meer dan 40
laboratoria anno 2015. Daarnaast zullen aanzienlijk minder
uitstrijkjes worden aangeboden
voor cytologische beoordeling
door het bevolkingsonderzoek,
namelijk nog maar circa vijf procent van het aantal uitstrijkjes
in 2015 en daarvoor.

FIGUUR 1. Schematische weergave van het proces van de vernieuwde
baarmoederhalskankerscreening

Een interne projectgroep Vernieuwing baarmoederhalskanker bereidt deze vernieuwingen
voor, om de inbedding zo soepel
mogelijk in de organisatie en
bij onze ketenpartners te laten
verlopen.

de ingebruikname van ScreenIT
voor baarmoederhalskanker.
De inbedding van de primaire
processen, de omschakeling
van CIS naar ScreenIT en het
doorvoeren van andere, administratieve aanpassingen zullen
naar verwachting twee jaar in
beslag nemen. Eind 2018 wordt
de invoering van de vernieuwing
van dit bevolkingsonderzoek
(met bijbehorende processen)
geëvalueerd.

De verwachting is dat de
vernieuwing in 2018 volledig is
ingebed binnen Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Het jaar
2015 en een gedeelte van 2016
staan in het teken van de voorbereidingen. In 2016 vindt de
daadwerkelijke omslag plaats,
met bijbehorende processen en

De doelstellingen voor 20162020 zijn:
Invoering van het vernieuwde bevolkingsonderzoek in
de loop van 2016 in regio
Zuid-West;
De vernieuwing in 2018
volledig geïmplementeerd te
hebben in de organisatie;

De ketenpartners goed informeren en betrekken bij de
transitie naar het vernieuwde
bevolkingsonderzoek.
SPEERPUNT 3: Bijdragen aan
innovatie en wetenschappelijk
onderzoek
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
wil een bijdrage leveren aan
innovatie en wetenschappelijk
onderzoek waarmee mogelijkheden voor vernieuwing van
screeningsprogramma’s worden
verkend. Met ‘innovatie’ als
speerpunt, spreekt Bevolkingsonderzoek Zuid-West de ambitie uit
om mee te werken aan trials en
pilotstudies en zich te willen verdiepen in relevante, innovatieve
onderzoeksmethoden. De aanbevelingen van de Gezondheidsraad
gelden daarbij als uitgangspunt.
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Bevolkingsonderzoek Zuid-West
verwacht dat de komende jaren
wetenschappelijke onderzoeksresultaten verschijnen waarin
nieuwe screeningsprogramma’s
worden aanbevolen.
Naast de lopende studies heeft
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
de ambitie om bij (nieuwe)
pilots of studies van de regionale academische centra (Erasmus
MC en LUMC) of het LRCB
(Landelijke Referentie Centrum
Borstkanker) aan te sluiten of
deze te initiëren.
De doelstellingen voor 20162020 zijn:
Het nauwlettend volgen van
wetenschappelijk onderzoek
en innovatieve ontwikkelingen;
Aansluiten bij of initiëren
van innovatieve projecten of
wetenschappelijke studies;
(Landelijke) projecten initiëren die de mogelijkheden van
screening-op-maat verder
verkennen.
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SPEERPUNT 4: Verder ontwikkelen van ScreenIT en digitale
gegevensuitwisseling.
Voor Bevolkingsonderzoek
Zuid-West, de collega-screeningsorganisaties en het FSB is
de totstandkoming van ScreenIT
(voorheen ColonIS) in 2013 een
belangrijke aanleiding geweest
om één overkoepelend, landelijk
uniform systeem te ontwikkelen
voor alle drie de bevolkingsonderzoeken. De komende jaren
zullen naast het bevolkingsonderzoek darmkanker, ook de
bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en borstkanker gebruik gaan maken van het
systeem. ScreenIT zal daarmee
de verouderde ICT-systemen
CIS (voor baarmoederhalskankerscreening) en IBOB (voor
borstkankerscreening) vervangen. Daarbij wordt landelijke
uniformiteit in systemen en
werkprocessen nagestreefd, wat
op regionaal niveau effect zal
hebben op de eigen organisatie.
Het ministerie van VWS hecht
veel waarde aan het beschikbaar
stellen (aan de juiste personen

of instanties) van informatie, de zogenoemde
open data. Het RIVM
verwacht dat Bevolkingsonderzoek ZuidWest de komende jaren
cliënten inzicht moet
kunnen bieden in hun medische
gegevens, bijvoorbeeld met een
beveiligd cliëntenportaal. Ook is
de verwachting dat de organisatie geanonimiseerde studieresultaten, die verkregen zijn met
overheidskapitaal, beschikbaar
moet stellen aan onderzoekers
die deze data willen analyseren. Dit vergt veel (landelijke)
inzet van de medewerkers:
zo zal een geschikt platform
en een zeer goed beveiligde
ICT-infrastructuur gerealiseerd
moeten worden. Het landelijke
projectteam Datawarehouse
(in samenwerking met IKNL)
heeft onder andere als opdracht
om een dergelijk platform te
ontwikkelen.
Daar waar de mammograaf
in verbinding staat met het
netwerk, zoals bij de vaste
screeningsunits, verloopt het

transport van beelden via de
infrastructuur vlekkeloos.
Vanuit de mobiele units vindt
transport van beelden dagelijks
via disks met een koerier plaats.
Met de huidige technologie zijn
de beeldbestanden te groot
om draadloos te sturen. Zodra
technologische ontwikkelingen
het mogelijk maken om beelden
anders dan fysiek te versturen,
willen we die mogelijkheden in
een proef onderzoeken.
Tenslotte onderzoeken Bevolkingsonderzoek Zuid-West en
de andere screeningsorganisaties de mogelijkheden van de
dataopslag van de medische
gegevens, en dan specifiek de
beelden van de borstkankerscreening en de methoden voor
veilige uitwisseling met medisch
specialisten. Als gegevens voor
diverse medische groepen in
te zien zijn, wordt hierdoor
de samenwerking in de keten
bevorderd, wat ten goede komt
aan de cliënten van Bevolkingsonderzoek Zuid-West.
De LBO (Landelijke Beheer
Organisatie) groeit. In vervolg
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op de (externe) aanbevelingen
voor professionalisering van het
LBO heeft er een wijziging in de
organisatiestructuur en aansturing daarvan plaatsgevonden.
Ook is er een overlegstructuur
voor de regionale screeningsorganisaties gevormd. Bevolkingsonderzoek Zuid-West
wil de komende jaren tot een
duidelijke taakverdeling en een
Service Level Agreement (SLA)
met het LBO komen.
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
beschikt over een modern en
toekomstbestendig datacenter
en infrastructuur en de daarvoor
benodigde expertise op het
gebied van systeembeheer. De
komende jaren zullen faciliteiten om tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken steeds
meer de norm bepalen. Door
middel van moderne technieken streven we ernaar om onze
medewerkers op basis van
hun functie zo laagdrempelig
mogelijk toegang te geven tot
onze systemen en informatieen communicatievoorzieningen.
Daarbij hoort een gedegen en
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actief informatiebeveiligingsbeleid. Op ons intranet worden
bestanden en informatie voor
medewerkers op overzichtelijke, gestructureerde manier
aangeboden.
Bevolkingsonderzoek Zuid-West
heeft met de
samenstelling
van het team
ICT-medewerkers gedegen
kennis in huis
van de huidige
drie (primaire)
applicaties. We willen weten
in hoeverre de verdere ontwikkeling van ScreenIT gevolgen
heeft voor de benodigde kennis
en capaciteit van onze ICT-afdeling, zodat we daar eventueel
tijdig op kunnen anticiperen.
Dit hangt nauw samen met de
gewenste SLA met het LBO.
De beschikbaarheid van de
benodigde ICT-kennis en
-capaciteit bij zowel het LBO
en in de regio is een belangrijke
voorwaarde voor het welslagen
van het project ScreenIT.

In verschillende ondersteunende applicaties zijn selfserviceworkflows ingericht. Dit
houdt in dat een willekeurig
werkproces van de interne
bedrijfsvoering digitaal gestart
wordt en over verschillende
afdelingen kan verlopen. Dit
bespaart dubbel werk, mogelijke
(herhaling van) handmatige
fouten en gebruik van papier.
In selfservice-systemen hebben
gebruikers verschillende rollen
en taken. De komende jaren
willen we de werkprocessen die
hiervoor geschikt zijn, omzetten
naar selfservice-workflows.
De doelstellingen voor 20162020 zijn:
De transitie van CIS naar
ScreenIT in 2016 voor het
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker;
De transitie van IBOB naar
ScreenIT in 2017 voor het
bevolkingsonderzoek borstkanker;
Een goed beveiligd cliëntenportaal op landelijk niveau
ontwikkelen en implementeren;

Een optimale samenwerking in
de zorgketen bewerkstelligen,
met behulp van (beveiligde)
gegevensuitwisseling en opslag van medische gegevens;
Taakverdeling tussen het
LBO en de screeningsorganisatie en SLA’s realiseren.
SPEERPUNT 5: Versterken van
leiderschap en eigen verantwoordelijkheid
De organisatie van Bevolkingsonderzoek Zuid-West is in
de vorige beleidsperiode - mede
in het kader van de fusie - vormgegeven. In de jaren daarna
hebben de harmonisatie en optimalisatie van de werkprocessen
veel aandacht gevergd. Tevens
werd het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker voorbereid,
ingevoerd en in de organisatie
belegd. Bevolkingsonderzoek
Zuid-West is nu in een fase
waarin ruimte is om zichzelf
op een hoger plan te tillen, de
organisatie-inrichting verder
te ontwikkelen en daarin een
nieuwe balans te vinden.
Leiderschap en eigen verantwoordelijkheid zijn hierbij de
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leidende principes. Deze vormen
de basis voor de invoering van
‘zelforganisatie’.
De score van een 7,0 uit het
medewerkersonderzoek in 2014
is ruim voldoende, maar geeft
ook ruimte voor verbetering. De
workshops, die naar aanleiding
van het tevredenheidsonderzoek onder externe begeleiding
zijn georganiseerd, hebben veel
suggesties voor verbeteringen
opgeleverd. Daarnaast werd
duidelijk dat de medewerkers
enorm trots zijn op hun werk.
Het contact met de cliënten en
het belang van het werk geeft
hen energie. Deze betrokkenheid en bevlogenheid willen
we koesteren en verder tot zijn
recht laten komen door meer
ruimte te geven voor en appèl te
doen op eigen verantwoordelijkheid. De organisatie zal zich dan
ook meer gaan richten op zelforganisatie van teams, waarbij de
teams zelf verantwoordelijkheid
nemen voor het realiseren
van resultaten. Teams krijgen
bevoegdheid en verantwoordelijkheid om hun werkzaamheden
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te organiseren, zodoende de
werkdruk te reguleren en de
afgesproken resultaten te behalen binnen de gestelde kaders.
Het HRM-beleid zal gericht zijn
op verdere leiderschapsontwikkeling, professionalisering c.q.
scholing en talentontwikkeling.
Het beleid is tevens gericht op
het creëren van een meer evenwichtige personeelsopbouw.

De verbeterpunten van het
medewerkersonderzoek waar
mogelijk implementeren in
de organisatie;
Een hoger cijfer voor de
medewerkerstevredenheid
behalen in het volgende
medewerkersonderzoek;
Diversiteit en evenwichtige
personeelsopbouw.

De doelstellingen voor 20162020 zijn:
Het door ontwikkelen van
goed leiderschap, ondersteund met een management
development programma;
Het stimuleren van zelforganiserende teams die, binnen
de gestelde kaders, hun
werkzaamheden op resultaten sturen;
Competentieontwikkeling
en –management; de juiste
persoon op de juiste plek,
uitgerust met de daarvoor
benodigde kennis en competenties;
Het borgen van een structureel opleidingsprogramma
per afdeling;
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