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Onze organisatie

Bevolkingsonderzoek Zuid-West organiseert de be-

volkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhals-

kanker en darmkanker in Zuid-Holland en Zeeland. 

JAN
Na jaren voorbereiding verstuurt 
Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
op 23 januari de eerste uitnodi-
ging voor het vernieuwd bevol-
kingsonderzoek baarmoederhals-
kanker. We vieren deze mijlpaal 
met alle medewerkers.

Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
organiseert voor de tweede keer 
een spiegelgesprek. Elf cliënten 
van het bevolkingsonderzoek 
borstkanker uit de regio Den Haag 
gingen met elkaar in gesprek. Er 
werd uitgebreid doorgepraat over 
de pijn die het onderzoek kan 
geven en de rol die bejegening 
daarin speelt. 

In 2017 is er een landelijk cliëntte-
vredenheidsonderzoek uitgevoerd 

onder 3.084 cliënten van het borst-
kankeronderzoek. De cliënten geven 

een algemeen tevredenheidscijfer van 
een 8,7. Dit is ver boven het algemene 

cliënttevredenheidscijfer in Nederland. 

Hoge cliënttevredenheid

Campagne Pas op 
Privacy!

In aanloop naar de eerste audit 
voor de NEN 7510, de Nederlandse 
norm voor informatiebeveiliging 
binnen de zorg, wordt er onder de 
medewerkers met een campagne 
structureel aandacht gevraagd 
voor informatieveiligheid. 

MEI

Vier inspirerende sprekers, o.a. werkzaam 
bij het Erasmus MC,  praten meer dan 65 
medewerkers van coloscopiecentra bij 
over de laatste ontwikkelingen binnen 
het bevolkingsonderzoek darmkanker. 
Ook werd deze jaarlijkse bijeenkomst 
benut om ervaringen uit te wisselen. 

Netwerkbijeenkomst 
darmkankerscreening

Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
verzorgt op het Scalda in Goes een 
les over de drie bevolkingsonderzoe-
ken naar kanker aan 30 leerlingen 
van de opleiding Doktersassistente. 

Gastcollege
Spiegelgesprek: 
oor voor cliënten

OKT

Na een succesvolle proef starten 
zes screeningsassistenten met de 
opleiding. Directe aanleiding om 
mbo-geschoolden te gaan opleiden 
als screeningsassistent is het 
dreigend tekort aan de hbo-geschool-
de screeningslaborant. De screenings-
assistenten gaan werken onder super-
visie van de laborant en vormen een 
waardevolle aanvulling binnen het 
team met het oog op duurzame inzet-
baarheid. Met de screeningsassisten-
ten kunnen we tevens de groeiende 
doelgroep het hoofd blijven bieden 
en onze cliënten blijven onderzoeken 
binnen de vastgestelde interval.

Zes screeningsassisten-
ten in opleiding

In het medewerkersondezoek 
beoordelen de medewerkers Bevol-
kingsonderzoek Zuid-West boven het 
branchegemiddelde in de Zorg en 
behaalt daarmee het keurmerk Beste 
Werkgever. Deze score is gebaseerd 
op zes elementen: werkgeverschap, 
organisatietrots, organisatierichting, 
waardering, werktrots & het benutten 
van talent. 

Keurmerk Beste 
werkgever

NOV

Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
ontvangt tweemaal bezoek uit 
het buitenland. Delegaties uit 

Duitsland en Taiwan laten zich 
informeren over het Nederlands 

bevolkingsonderzoek darmkanker. 

Volle inzet op 
personeelswerving

Het aantal cliënten neemt de komende 
jaren toe, terwijl veel screenings-
laboranten met pensioen gaan en/
of de organisatie verlaten. Het project 
Strategische Personeelsplanning (SPP) 
gaat aan de slag met het bedenken 
en uitvoeren van oplossingen om een 
stabiele en werkbare personeelsplan-
ning voor de borstkankerscreening te 
verwezenlijken. 
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Bevolkingsonderzoek Zuid-West spoort met deze kwalitatief 

hoogwaardige screeningsprogramma’s kanker of voorstadia 

van kanker op. Sinds 2014 is Bevolkingsonderzoek Zuid-West 

in het bezit van het kwaliteitscertifi caat NEN-EN 15224.

De bevolkingsonderzoeken zĳ n bedoeld voor mensen die 

geen gezondheidsklachten hebben die wĳ zen op kanker. Als 

kanker vroegtĳ dig gevonden wordt, is de kans op succesvol-

le genezing groter en de behandeling vaak minder ingrĳ -

pend. Onze kernwaarden ‘deskundig – zorgvuldig – bewe-

zen eff ectief’ vormen het fundament bĳ  de uitvoering van 

de bevolkingsonderzoeken.

In 2017 werken 198 medewerkers (135,61 fte) aan de uit-

voering van de drie bevolkingsonderzoeken, onder wie 103 

screeningslaboranten die de borstonderzoeken uitvoeren. 

APR

JUL

De gemiddelde leeftĳ d van onze medewerkers was in 2017 

50,3 jaar. In het laatst uitgevoerde medewerkerstevre-

denheidsonderzoek (2017) scoorde Bevolkingsonderzoek 

Zuid-West gemiddeld een 7,4. 

Voor onze werkzaamheden ontvangen we subsidie van het 

RIVM. Deze bedroeg in 2017 € 26.609.630. Het fi nanciële 

resultaat over 2017 is € 802.554 positief. 

JUN

DEC
We ontvingen 796 
reacties waaronder 
complimenten en klachten 
van onze cliënten van de 
bevolkingsonderzoeken.

De Informatiel� n ontving 168.685 
telefoontjes met vragen over 
de bevolkingsonderzoeken. 64 
procent daarvan ging over het 

bevolkingsonderzoek borstkanker. 

De twaalf mobiele 
borstonderzoekscentra 

stonden op 56 standplaatsen 
om het bevolkingsonderzoek 

borstkanker dicht b�  huis 
mogel� k te maken. 

We plaatsen 251 nieuwsberichten 
op ons intranet, dat is b� na één 
bericht per dag. 

We verstuurden in 2017 ruim 1,6 miljoen 
poststukken. Dat z� n gemiddeld 6.153 

enveloppen per dag. 

De ziekenhuizen downloadden 
in 2017 in MammoXL 23.168 
borstfoto’s van cliënten met 
een ongunstige uitslag na het 

borstonderzoek.

In 2017 loste de 
ICT-helpdesk 

zo’n 3.713 ict-
problemen op.

Op Facebook plaatsten 
we 137 berichten, 

waarmee we 86.214 
personen hebben 

bereikt. 

In 2017 z� n er zes colle-
ga’s opgeleid tot scree-
ningslaborant en zes tot 
screeningsassistent. 

We hebben 
21 vacatures 

uitgezet waarop 
645 sollicitanten 

reageerden.

We hebben 18 
presentaties gegeven 
om onze medewerkers 
bewust te maken van 
informatiebeveiliging. 

Start vernieuwd bevolkings-
onderzoek baarmoedehalskanker

Buitenlands bezoek 



Voorwoord

In 2017 hebben de medewerkers van Bevolkingsonder-
zoek Zuid-West opnieuw met veel inzet voor de bevol-
kingsonderzoeken gewerkt. De organisatie kan trots zijn 
op de wijze waarop de dienstverlening aan de cliënten is 
uitgevoerd in 2017. De goede uitkomsten van de tussen-
tijdse kwaliteitsaudit voor alle drie bevolkingsonderzoe-
ken, evenals de hoge scores in de cliëntentevredenheids-
onderzoeken worden gezien als een prachtig resultaat.

In 2017 is er veel gebeurd binnen Bevolkingsonderzoek 
Zuid-West. In de borstkankerscreening zijn alle zeilen bijge-
zet om, ondanks de personele krapte, alle cliënten die dit 
jaar tot de doelgroep behoorden, tijdig een borstonderzoek 
aan te bieden. De start van de vernieuwde baarmoederhals-
kankerscreening kende een aantal beginperikelen, die de 
betrokken medewerkers echter goed het hoofd wisten te 
bieden. Binnen de darmkankerscreening is veel en complex 
werk verzet bij de implementatie van de contracten met 
nieuwe leveranciers naar aanleiding van diverse aanbeste-
dingsprocedures. Daarnaast is een geweldige inspanning 
geleverd om vrijwel de hele doelgroep te kunnen uitnodi-
gen.

Door de hele organisatie heen liepen en lopen er meer pro-
jecten dan ooit. In het bijzonder noemen we het landelijke 
project BK2020, waarin Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
zeer actief participeert. Door de aanschaf van nieuwe ap-
paratuur is de organisatie in staat om de komende jaren een 
aantal mooie vernieuwingen binnen de borstkankerscree-
ning door te voeren. In de organisatie zien we dat zelforga-
nisatie op alle plekken van de grond komt of al volop gaande 
is. Ook hierin laat Bevolkingsonderzoek Zuid-West zien dat 
het een organisatie is die met de tijd meegaat. 

Het medewerkersonderzoek dat in het voorjaar 2017 werd 
gehouden, liet een stijging van de tevredenheid, betrokken-

heid en bevlogenheid zien. Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
werd met deze uitkomsten genomineerd als een van de  
beste werkgevers binnen de gezondheidszorg. 

Wij bedanken het management, de medewerkers en de  
ketenpartners hartelijk voor hun inzet in 2017.

Pauline van den Broek en Wolfert Spijker
Raad van Bestuur

Elke twee jaar worden vrouwen van 50 tot en met jaar dat zij 75  
worden, uitgenodigd om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. In een van onze twaalf mobiele of drie vaste onderzoeks-
centra worden standaard vier röntgenfoto’s gemaakt van de borsten 
door onze screeningslaboranten en -assistenten. Twee screeningsradio-
logen beoordelen vervolgens de borstfoto’s onafhankelijk van elkaar. De 
cliënt ontvangt de uitslag binnen tien werkdagen na het onderzoek. 

UITNODIGINGEN
Ten opzichte van de vorige onderzoeksronde nodigden we 
in 2017 ruim 3.500 meer vrouwen uit - de doelgroep blijft 
groeien. Het CBS becijfert dat in 2030 het percentage 65+-ers 
in onze regio zal stijgen tot 20-25 procent, waar dat nu nog 
15-20 procent is. 

OPKOMST
Sinds enkele jaren laat het bevolkingsonderzoek borstkan-
ker een daling in de opkomst zien. De opkomst onder de 
doelgroep die voor een eerste keer wordt uitgenodigd is het 
laagst, namelijk 68,5 procent en dit percentage daalt ook nog 
steeds. In de stedelijke gebieden blijft de opkomst achter bij 
de landelijke gebieden. 

VERWIJZINGEN
In vergelijking met 2015 hebben we in 2017 iets minder vrou-
wen verwezen. Het verwijzingspercentage daalde van 2,5  naar 
2,3 procent.

RESULTATEN
Het detectiecijfer is gedaald van 6,9 promille in 2015 naar 6,5 
promille in 2017. We hebben ongeveer even veel borstkankers 
gevonden in de drie stadia als in 2015. Deze cijfers zijn ook 
goed te vergelijken met de landelijke gemiddelden. 

311.198

Bevolkingsonderzoek 

borstkanker

231.848

74,5%

“Even zeggen: mijn complimenten voor de zorgvuldige 
en prettige manier waarop het onderzoek is gedaan. 
Aardige dames. En dit alles bij zo’n onderzoek, echt van 
belang. Dus: hartelijk dank!”

BORSTKANKER

5.287
2,3%

UITGELICHT
Na een grondige voorbereiding in 2016 hebben de vijf 
screeningsorganisaties in 2017, in het kader van het project BK2020, 
de aanbesteding mammografen uitgezet. Vijf verschillende 
leveranciers  hebben hierop ingetekend. De mammografen werden 
beoordeeld op een groot aantal technische criteria. Ook hebben 
dertig cliënten en tien laboranten uit alle regio’s de mammografen 
getoetst op comfort en ergonomie. Op alle fronten  kwam de Hologic 
Selenia Dimensions-mammograaf van de firma Tromp als beste uit 
(en dus in) de bus. Alle 78 mammografen in Nederland worden in 
2018 en 2019 vervangen voor dit nieuwe type.

Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen iedere 
twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darm-
kanker. Het in 2014 gestarte bevolkingsonderzoek wordt tot 2021 
geleidelijk ingevoerd. Het onderzoek bestaat uit een thuistest, 
waarmee in een laboratorium onderzocht wordt of de ontlasting 
bloed bevat. 

UITNODIGINGEN
In 2017 zijn de leeftijdscohorten 1942, 1944, 1956, 1958 en 1960 
uitgenodigd. De totale doelgroep bestond uit 441.740 per-
sonen. Hiervan heeft het merendeel een uitnodiging of een 
vooraankondiging ontvangen. 

OPKOMST
Van de cliënten die zijn uitgenodigd stuurde 69,4 procent de 
ontlastingstest met het bijbehorende formulier terug. Hier-
van waren 304.278 tests (99,2 procent) beoordeelbaar. 

VERWIJZINGEN
289.154 cliënten ontvingen een gunstige uitslag (95,0 pro-
cent). 15.124 cliënten (5,0 procent) ontvingen na een ongunsti-
ge uitslag een uitnodiging voor een intakegesprek. 

Er zijn vervolgens met 13.135 cliënten intakegesprekken 
gevoerd. Na de intake werden 12.269 personen (93,4 procent) 
doorverwezen voor een coloscopie. 

RESULTATEN
Uiteindelijk hebben 11.639 cliënten daadwerkelijk een colosco-
pie ondergaan. Na deze coloscopie werd bij 6,8 procent darm-
kanker geconstateerd en bij 40,1 procent gevorderde adenomen. 
Bij 29,8 procent zijn kleine poliepen gevonden en bij 17,5 procent 
helemaal geen afwijkingen. 

Bevolkingsonderzoek 

darmkanker

”Wil graag m’n complimenten doorgeven: keurig 
verpakt en op een hele duidelijke manier stap voor stap 
uitgelegd; vind het echt heel goed dat dit nu kan en op 
deze manier verzorgd wordt!” 

Ieder jaar stuurt Bevolkingsonderzoek Zuid-West alle vrouwen in 
onze regio die in dat jaar de leeftijd van 30, 35, 40, 45, 50, 55 of 60 be-
reiken een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoeder-
halskanker. Sinds de vernieuwing van dit screeningsprogramma in 
2017, kunnen vrouwen nadat zij hun herhalingsuitnodiging hebben 
ontvangen, een zelfafnameset (ZAS) aanvragen. Als deze positief 
is voor het hrHPV, moet de vrouw alsnog naar de huisarts voor het 
uitstrijkje, dat op afwijkende cellen beoordeeld kan worden.

UITNODIGINGEN
Bevolkingsonderzoek Zuid-West nodigt de doelgroep uit om 
een uitstrijkje te laten maken bij de huisarts. Na een herinne-
ringsbrief kunnen zij ook een zelfafnameset aanvragen. 

OPKOMST
Cliënten kunnen zich nu op twee manieren laten testen op 
hrHPV: door een uitstrijkje, of na een herinneringsbrief met een 
zelfafnameset. Het totale opkomstpercentage tot nu toe staat 
op 53,4 procent, maar dit loopt nog ver door na het uitnodi-
gingsjaar, waardoor dit hoger zal uitkomen. 

VERWIJZINGEN
Bij 9.679 (9,3 procent) werd hrHPV geconstateerd. Na cytolo-
gisch onderzoek werden 3.446 (36,4 procent) vrouwen met een 
uitslag Pap 2 of hoger direct doorverwezen naar de gynaeco-
loog. Cliënten met een uitslag Pap 1 werden na een half jaar 
uitgenodigd voor een herhalingsuitstrijkje. Hiervan werd ver-
volgens 7,0 procent (677 vrouwen) alsnog doorverwezen naar 
de gynaecoloog. Omdat nog niet iedere cliënt met een uitslag 
Pap 1 uit 2017 haar uitnodiging of uitslag van het herhalingsuit-
strijkje heeft gekregen, kan dit aantal nog toenemen. 

Bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker

“Ik wil laten weten dat ik heel blij ben met de toege-
zonden zelfafnameset voor baarmoederhalskanker 
controle. Wat een uitvinding zeg. Snel, handig, simpel en 
zonder pijn.”

195.885 

UITGELICHT
In 2017 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid-West vijf basisscholingen 
Cervixscreening en vijf vervolgscholingen Cervixscreening 
georganiseerd, met respectievelijk 96 en 99 cursisten. 52 assistenten 
hebben zich aangemeld voor de reguliere e-learning; 53 assistenten 
hebben de e-learning Vernieuwing gevolgd. Die laatste module 
stopte halverwege 2017, omdat het vernieuwde bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker toen volledig was ingevoerd. Daarnaast is er 
verdeeld over het jaar een aantal gastcolleges georganiseerd waarbij 
180 doktersassistenten in opleiding aanwezig waren.

441.740

304.278

69,4%

UITGELICHT
Op 14 december 2017 heeft het RIVM het antwoordformulier voor 
het bevolkingsonderzoek darmkanker afgeschaft. Door fouten met 
het antwoordformulier moesten jaarlijks landelijk 70.000 cliënten 
de ontlastingtest opnieuw doen. Twintig procent van die cliënten 
haakte daardoor af. Daarnaast bleek het formulier blijkt ook niet 
nodig voor de analyse van de test. De screeningsorganisaties hebben 
alle huisartsenpraktijken schriftelijk op de hoogte gebracht van de 
wijziging. 

15.124
5,0%

Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
kijkt positief terug op 2017

RESULTATEN
Vanwege de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baar-
moederhalskanker is het in dit jaarbericht niet mogelijk om 
follow-upgegevens te presenteren. 
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Voorwoord

In 2017 hebben de medewerkers van Bevolkingsonder-
zoek Zuid-West opnieuw met veel inzet voor de bevol-
kingsonderzoeken gewerkt. De organisatie kan trots zijn 
op de wijze waarop de dienstverlening aan de cliënten is 
uitgevoerd in 2017. De goede uitkomsten van de tussen-
tijdse kwaliteitsaudit voor alle drie bevolkingsonderzoe-
ken, evenals de hoge scores in de cliëntentevredenheids-
onderzoeken worden gezien als een prachtig resultaat.

In 2017 is er veel gebeurd binnen Bevolkingsonderzoek 
Zuid-West. In de borstkankerscreening zijn alle zeilen bijge-
zet om, ondanks de personele krapte, alle cliënten die dit 
jaar tot de doelgroep behoorden, tijdig een borstonderzoek 
aan te bieden. De start van de vernieuwde baarmoederhals-
kankerscreening kende een aantal beginperikelen, die de 
betrokken medewerkers echter goed het hoofd wisten te 
bieden. Binnen de darmkankerscreening is veel en complex 
werk verzet bij de implementatie van de contracten met 
nieuwe leveranciers naar aanleiding van diverse aanbeste-
dingsprocedures. Daarnaast is een geweldige inspanning 
geleverd om vrijwel de hele doelgroep te kunnen uitnodi-
gen.

Door de hele organisatie heen liepen en lopen er meer pro-
jecten dan ooit. In het bijzonder noemen we het landelijke 
project BK2020, waarin Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
zeer actief participeert. Door de aanschaf van nieuwe ap-
paratuur is de organisatie in staat om de komende jaren een 
aantal mooie vernieuwingen binnen de borstkankerscree-
ning door te voeren. In de organisatie zien we dat zelforga-
nisatie op alle plekken van de grond komt of al volop gaande 
is. Ook hierin laat Bevolkingsonderzoek Zuid-West zien dat 
het een organisatie is die met de tijd meegaat. 

Het medewerkersonderzoek dat in het voorjaar 2017 werd 
gehouden, liet een stijging van de tevredenheid, betrokken-

heid en bevlogenheid zien. Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
werd met deze uitkomsten genomineerd als een van de  
beste werkgevers binnen de gezondheidszorg. 

Wij bedanken het management, de medewerkers en de  
ketenpartners hartelijk voor hun inzet in 2017.

Pauline van den Broek en Wolfert Spijker
Raad van Bestuur

Elke twee jaar worden vrouwen van 50 tot en met jaar dat zij 75  
worden, uitgenodigd om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. In een van onze twaalf mobiele of drie vaste onderzoeks-
centra worden standaard vier röntgenfoto’s gemaakt van de borsten 
door onze screeningslaboranten en -assistenten. Twee screeningsradio-
logen beoordelen vervolgens de borstfoto’s onafhankelijk van elkaar. De 
cliënt ontvangt de uitslag binnen tien werkdagen na het onderzoek. 

UITNODIGINGEN
Ten opzichte van de vorige onderzoeksronde nodigden we 
in 2017 ruim 3.500 meer vrouwen uit - de doelgroep blijft 
groeien. Het CBS becijfert dat in 2030 het percentage 65+-ers 
in onze regio zal stijgen tot 20-25 procent, waar dat nu nog 
15-20 procent is. 

OPKOMST
Sinds enkele jaren laat het bevolkingsonderzoek borstkan-
ker een daling in de opkomst zien. De opkomst onder de 
doelgroep die voor een eerste keer wordt uitgenodigd is het 
laagst, namelijk 68,5 procent en dit percentage daalt ook nog 
steeds. In de stedelijke gebieden blijft de opkomst achter bij 
de landelijke gebieden. 

VERWIJZINGEN
In vergelijking met 2015 hebben we in 2017 iets minder vrou-
wen verwezen. Het verwijzingspercentage daalde van 2,5  naar 
2,3 procent.

RESULTATEN
Het detectiecijfer is gedaald van 6,9 promille in 2015 naar 6,5 
promille in 2017. We hebben ongeveer even veel borstkankers 
gevonden in de drie stadia als in 2015. Deze cijfers zijn ook 
goed te vergelijken met de landelijke gemiddelden. 

311.198

Bevolkingsonderzoek 

borstkanker

231.848

74,5%

“Even zeggen: mijn complimenten voor de zorgvuldige 
en prettige manier waarop het onderzoek is gedaan. 
Aardige dames. En dit alles bij zo’n onderzoek, echt van 
belang. Dus: hartelijk dank!”

BORSTKANKER

5.287
2,3%

UITGELICHT
Na een grondige voorbereiding in 2016 hebben de vijf 
screeningsorganisaties in 2017, in het kader van het project BK2020, 
de aanbesteding mammografen uitgezet. Vijf verschillende 
leveranciers  hebben hierop ingetekend. De mammografen werden 
beoordeeld op een groot aantal technische criteria. Ook hebben 
dertig cliënten en tien laboranten uit alle regio’s de mammografen 
getoetst op comfort en ergonomie. Op alle fronten  kwam de Hologic 
Selenia Dimensions-mammograaf van de firma Tromp als beste uit 
(en dus in) de bus. Alle 78 mammografen in Nederland worden in 
2018 en 2019 vervangen voor dit nieuwe type.

Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen iedere 
twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darm-
kanker. Het in 2014 gestarte bevolkingsonderzoek wordt tot 2021 
geleidelijk ingevoerd. Het onderzoek bestaat uit een thuistest, 
waarmee in een laboratorium onderzocht wordt of de ontlasting 
bloed bevat. 

UITNODIGINGEN
In 2017 zijn de leeftijdscohorten 1942, 1944, 1956, 1958 en 1960 
uitgenodigd. De totale doelgroep bestond uit 441.740 per-
sonen. Hiervan heeft het merendeel een uitnodiging of een 
vooraankondiging ontvangen. 

OPKOMST
Van de cliënten die zijn uitgenodigd stuurde 69,4 procent de 
ontlastingstest met het bijbehorende formulier terug. Hier-
van waren 304.278 tests (99,2 procent) beoordeelbaar. 

VERWIJZINGEN
289.154 cliënten ontvingen een gunstige uitslag (95,0 pro-
cent). 15.124 cliënten (5,0 procent) ontvingen na een ongunsti-
ge uitslag een uitnodiging voor een intakegesprek. 

Er zijn vervolgens met 13.135 cliënten intakegesprekken 
gevoerd. Na de intake werden 12.269 personen (93,4 procent) 
doorverwezen voor een coloscopie. 

RESULTATEN
Uiteindelijk hebben 11.639 cliënten daadwerkelijk een colosco-
pie ondergaan. Na deze coloscopie werd bij 6,8 procent darm-
kanker geconstateerd en bij 40,1 procent gevorderde adenomen. 
Bij 29,8 procent zijn kleine poliepen gevonden en bij 17,5 procent 
helemaal geen afwijkingen. 

Bevolkingsonderzoek 

darmkanker

”Wil graag m’n complimenten doorgeven: keurig 
verpakt en op een hele duidelijke manier stap voor stap 
uitgelegd; vind het echt heel goed dat dit nu kan en op 
deze manier verzorgd wordt!” 

Ieder jaar stuurt Bevolkingsonderzoek Zuid-West alle vrouwen in 
onze regio die in dat jaar de leeftijd van 30, 35, 40, 45, 50, 55 of 60 be-
reiken een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoeder-
halskanker. Sinds de vernieuwing van dit screeningsprogramma in 
2017, kunnen vrouwen nadat zij hun herhalingsuitnodiging hebben 
ontvangen, een zelfafnameset (ZAS) aanvragen. Als deze positief 
is voor het hrHPV, moet de vrouw alsnog naar de huisarts voor het 
uitstrijkje, dat op afwijkende cellen beoordeeld kan worden.

UITNODIGINGEN
Bevolkingsonderzoek Zuid-West nodigt de doelgroep uit om 
een uitstrijkje te laten maken bij de huisarts. Na een herinne-
ringsbrief kunnen zij ook een zelfafnameset aanvragen. 

OPKOMST
Cliënten kunnen zich nu op twee manieren laten testen op 
hrHPV: door een uitstrijkje, of na een herinneringsbrief met een 
zelfafnameset. Het totale opkomstpercentage tot nu toe staat 
op 53,4 procent, maar dit loopt nog ver door na het uitnodi-
gingsjaar, waardoor dit hoger zal uitkomen. 

VERWIJZINGEN
Bij 9.679 (9,3 procent) werd hrHPV geconstateerd. Na cytolo-
gisch onderzoek werden 3.446 (36,4 procent) vrouwen met een 
uitslag Pap 2 of hoger direct doorverwezen naar de gynaeco-
loog. Cliënten met een uitslag Pap 1 werden na een half jaar 
uitgenodigd voor een herhalingsuitstrijkje. Hiervan werd ver-
volgens 7,0 procent (677 vrouwen) alsnog doorverwezen naar 
de gynaecoloog. Omdat nog niet iedere cliënt met een uitslag 
Pap 1 uit 2017 haar uitnodiging of uitslag van het herhalingsuit-
strijkje heeft gekregen, kan dit aantal nog toenemen. 

Bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker

“Ik wil laten weten dat ik heel blij ben met de toege-
zonden zelfafnameset voor baarmoederhalskanker 
controle. Wat een uitvinding zeg. Snel, handig, simpel en 
zonder pijn.”

195.885 

UITGELICHT
In 2017 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid-West vijf basisscholingen 
Cervixscreening en vijf vervolgscholingen Cervixscreening 
georganiseerd, met respectievelijk 96 en 99 cursisten. 52 assistenten 
hebben zich aangemeld voor de reguliere e-learning; 53 assistenten 
hebben de e-learning Vernieuwing gevolgd. Die laatste module 
stopte halverwege 2017, omdat het vernieuwde bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker toen volledig was ingevoerd. Daarnaast is er 
verdeeld over het jaar een aantal gastcolleges georganiseerd waarbij 
180 doktersassistenten in opleiding aanwezig waren.

441.740

304.278

69,4%

UITGELICHT
Op 14 december 2017 heeft het RIVM het antwoordformulier voor 
het bevolkingsonderzoek darmkanker afgeschaft. Door fouten met 
het antwoordformulier moesten jaarlijks landelijk 70.000 cliënten 
de ontlastingtest opnieuw doen. Twintig procent van die cliënten 
haakte daardoor af. Daarnaast bleek het formulier blijkt ook niet 
nodig voor de analyse van de test. De screeningsorganisaties hebben 
alle huisartsenpraktijken schriftelijk op de hoogte gebracht van de 
wijziging. 

15.124
5,0%

Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
kijkt positief terug op 2017

RESULTATEN
Vanwege de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baar-
moederhalskanker is het in dit jaarbericht niet mogelijk om 
follow-upgegevens te presenteren. 
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Voorwoord

In 2017 hebben de medewerkers van Bevolkingsonder-
zoek Zuid-West opnieuw met veel inzet voor de bevol-
kingsonderzoeken gewerkt. De organisatie kan trots zijn 
op de wijze waarop de dienstverlening aan de cliënten is 
uitgevoerd in 2017. De goede uitkomsten van de tussen-
tijdse kwaliteitsaudit voor alle drie bevolkingsonderzoe-
ken, evenals de hoge scores in de cliëntentevredenheids-
onderzoeken worden gezien als een prachtig resultaat.

In 2017 is er veel gebeurd binnen Bevolkingsonderzoek 
Zuid-West. In de borstkankerscreening zijn alle zeilen bijge-
zet om, ondanks de personele krapte, alle cliënten die dit 
jaar tot de doelgroep behoorden, tijdig een borstonderzoek 
aan te bieden. De start van de vernieuwde baarmoederhals-
kankerscreening kende een aantal beginperikelen, die de 
betrokken medewerkers echter goed het hoofd wisten te 
bieden. Binnen de darmkankerscreening is veel en complex 
werk verzet bij de implementatie van de contracten met 
nieuwe leveranciers naar aanleiding van diverse aanbeste-
dingsprocedures. Daarnaast is een geweldige inspanning 
geleverd om vrijwel de hele doelgroep te kunnen uitnodi-
gen.

Door de hele organisatie heen liepen en lopen er meer pro-
jecten dan ooit. In het bijzonder noemen we het landelijke 
project BK2020, waarin Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
zeer actief participeert. Door de aanschaf van nieuwe ap-
paratuur is de organisatie in staat om de komende jaren een 
aantal mooie vernieuwingen binnen de borstkankerscree-
ning door te voeren. In de organisatie zien we dat zelforga-
nisatie op alle plekken van de grond komt of al volop gaande 
is. Ook hierin laat Bevolkingsonderzoek Zuid-West zien dat 
het een organisatie is die met de tijd meegaat. 

Het medewerkersonderzoek dat in het voorjaar 2017 werd 
gehouden, liet een stijging van de tevredenheid, betrokken-

heid en bevlogenheid zien. Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
werd met deze uitkomsten genomineerd als een van de  
beste werkgevers binnen de gezondheidszorg. 

Wij bedanken het management, de medewerkers en de  
ketenpartners hartelijk voor hun inzet in 2017.

Pauline van den Broek en Wolfert Spijker
Raad van Bestuur

Elke twee jaar worden vrouwen van 50 tot en met jaar dat zij 75  
worden, uitgenodigd om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. In een van onze twaalf mobiele of drie vaste onderzoeks-
centra worden standaard vier röntgenfoto’s gemaakt van de borsten 
door onze screeningslaboranten en -assistenten. Twee screeningsradio-
logen beoordelen vervolgens de borstfoto’s onafhankelijk van elkaar. De 
cliënt ontvangt de uitslag binnen tien werkdagen na het onderzoek. 

UITNODIGINGEN
Ten opzichte van de vorige onderzoeksronde nodigden we 
in 2017 ruim 3.500 meer vrouwen uit - de doelgroep blijft 
groeien. Het CBS becijfert dat in 2030 het percentage 65+-ers 
in onze regio zal stijgen tot 20-25 procent, waar dat nu nog 
15-20 procent is. 

OPKOMST
Sinds enkele jaren laat het bevolkingsonderzoek borstkan-
ker een daling in de opkomst zien. De opkomst onder de 
doelgroep die voor een eerste keer wordt uitgenodigd is het 
laagst, namelijk 68,5 procent en dit percentage daalt ook nog 
steeds. In de stedelijke gebieden blijft de opkomst achter bij 
de landelijke gebieden. 

VERWIJZINGEN
In vergelijking met 2015 hebben we in 2017 iets minder vrou-
wen verwezen. Het verwijzingspercentage daalde van 2,5  naar 
2,3 procent.

RESULTATEN
Het detectiecijfer is gedaald van 6,9 promille in 2015 naar 6,5 
promille in 2017. We hebben ongeveer even veel borstkankers 
gevonden in de drie stadia als in 2015. Deze cijfers zijn ook 
goed te vergelijken met de landelijke gemiddelden. 

311.198

Bevolkingsonderzoek 

borstkanker

231.848

74,5%

“Even zeggen: mijn complimenten voor de zorgvuldige 
en prettige manier waarop het onderzoek is gedaan. 
Aardige dames. En dit alles bij zo’n onderzoek, echt van 
belang. Dus: hartelijk dank!”

BORSTKANKER

5.287
2,3%

UITGELICHT
Na een grondige voorbereiding in 2016 hebben de vijf 
screeningsorganisaties in 2017, in het kader van het project BK2020, 
de aanbesteding mammografen uitgezet. Vijf verschillende 
leveranciers  hebben hierop ingetekend. De mammografen werden 
beoordeeld op een groot aantal technische criteria. Ook hebben 
dertig cliënten en tien laboranten uit alle regio’s de mammografen 
getoetst op comfort en ergonomie. Op alle fronten  kwam de Hologic 
Selenia Dimensions-mammograaf van de firma Tromp als beste uit 
(en dus in) de bus. Alle 78 mammografen in Nederland worden in 
2018 en 2019 vervangen voor dit nieuwe type.

Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen iedere 
twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darm-
kanker. Het in 2014 gestarte bevolkingsonderzoek wordt tot 2021 
geleidelijk ingevoerd. Het onderzoek bestaat uit een thuistest, 
waarmee in een laboratorium onderzocht wordt of de ontlasting 
bloed bevat. 

UITNODIGINGEN
In 2017 zijn de leeftijdscohorten 1942, 1944, 1956, 1958 en 1960 
uitgenodigd. De totale doelgroep bestond uit 441.740 per-
sonen. Hiervan heeft het merendeel een uitnodiging of een 
vooraankondiging ontvangen. 

OPKOMST
Van de cliënten die zijn uitgenodigd stuurde 69,4 procent de 
ontlastingstest met het bijbehorende formulier terug. Hier-
van waren 304.278 tests (99,2 procent) beoordeelbaar. 

VERWIJZINGEN
289.154 cliënten ontvingen een gunstige uitslag (95,0 pro-
cent). 15.124 cliënten (5,0 procent) ontvingen na een ongunsti-
ge uitslag een uitnodiging voor een intakegesprek. 

Er zijn vervolgens met 13.135 cliënten intakegesprekken 
gevoerd. Na de intake werden 12.269 personen (93,4 procent) 
doorverwezen voor een coloscopie. 

RESULTATEN
Uiteindelijk hebben 11.639 cliënten daadwerkelijk een colosco-
pie ondergaan. Na deze coloscopie werd bij 6,8 procent darm-
kanker geconstateerd en bij 40,1 procent gevorderde adenomen. 
Bij 29,8 procent zijn kleine poliepen gevonden en bij 17,5 procent 
helemaal geen afwijkingen. 

Bevolkingsonderzoek 

darmkanker

”Wil graag m’n complimenten doorgeven: keurig 
verpakt en op een hele duidelijke manier stap voor stap 
uitgelegd; vind het echt heel goed dat dit nu kan en op 
deze manier verzorgd wordt!” 

Ieder jaar stuurt Bevolkingsonderzoek Zuid-West alle vrouwen in 
onze regio die in dat jaar de leeftijd van 30, 35, 40, 45, 50, 55 of 60 be-
reiken een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoeder-
halskanker. Sinds de vernieuwing van dit screeningsprogramma in 
2017, kunnen vrouwen nadat zij hun herhalingsuitnodiging hebben 
ontvangen, een zelfafnameset (ZAS) aanvragen. Als deze positief 
is voor het hrHPV, moet de vrouw alsnog naar de huisarts voor het 
uitstrijkje, dat op afwijkende cellen beoordeeld kan worden.

UITNODIGINGEN
Bevolkingsonderzoek Zuid-West nodigt de doelgroep uit om 
een uitstrijkje te laten maken bij de huisarts. Na een herinne-
ringsbrief kunnen zij ook een zelfafnameset aanvragen. 

OPKOMST
Cliënten kunnen zich nu op twee manieren laten testen op 
hrHPV: door een uitstrijkje, of na een herinneringsbrief met een 
zelfafnameset. Het totale opkomstpercentage tot nu toe staat 
op 53,4 procent, maar dit loopt nog ver door na het uitnodi-
gingsjaar, waardoor dit hoger zal uitkomen. 

VERWIJZINGEN
Bij 9.679 (9,3 procent) werd hrHPV geconstateerd. Na cytolo-
gisch onderzoek werden 3.446 (36,4 procent) vrouwen met een 
uitslag Pap 2 of hoger direct doorverwezen naar de gynaeco-
loog. Cliënten met een uitslag Pap 1 werden na een half jaar 
uitgenodigd voor een herhalingsuitstrijkje. Hiervan werd ver-
volgens 7,0 procent (677 vrouwen) alsnog doorverwezen naar 
de gynaecoloog. Omdat nog niet iedere cliënt met een uitslag 
Pap 1 uit 2017 haar uitnodiging of uitslag van het herhalingsuit-
strijkje heeft gekregen, kan dit aantal nog toenemen. 

Bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker

“Ik wil laten weten dat ik heel blij ben met de toege-
zonden zelfafnameset voor baarmoederhalskanker 
controle. Wat een uitvinding zeg. Snel, handig, simpel en 
zonder pijn.”

195.885 

UITGELICHT
In 2017 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid-West vijf basisscholingen 
Cervixscreening en vijf vervolgscholingen Cervixscreening 
georganiseerd, met respectievelijk 96 en 99 cursisten. 52 assistenten 
hebben zich aangemeld voor de reguliere e-learning; 53 assistenten 
hebben de e-learning Vernieuwing gevolgd. Die laatste module 
stopte halverwege 2017, omdat het vernieuwde bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker toen volledig was ingevoerd. Daarnaast is er 
verdeeld over het jaar een aantal gastcolleges georganiseerd waarbij 
180 doktersassistenten in opleiding aanwezig waren.

441.740

304.278

69,4%

UITGELICHT
Op 14 december 2017 heeft het RIVM het antwoordformulier voor 
het bevolkingsonderzoek darmkanker afgeschaft. Door fouten met 
het antwoordformulier moesten jaarlijks landelijk 70.000 cliënten 
de ontlastingtest opnieuw doen. Twintig procent van die cliënten 
haakte daardoor af. Daarnaast bleek het formulier blijkt ook niet 
nodig voor de analyse van de test. De screeningsorganisaties hebben 
alle huisartsenpraktijken schriftelijk op de hoogte gebracht van de 
wijziging. 

15.124
5,0%

Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
kijkt positief terug op 2017

RESULTATEN
Vanwege de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baar-
moederhalskanker is het in dit jaarbericht niet mogelijk om 
follow-upgegevens te presenteren. 
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Voorwoord

In 2017 hebben de medewerkers van Bevolkingsonder-
zoek Zuid-West opnieuw met veel inzet voor de bevol-
kingsonderzoeken gewerkt. De organisatie kan trots zijn 
op de wijze waarop de dienstverlening aan de cliënten is 
uitgevoerd in 2017. De goede uitkomsten van de tussen-
tijdse kwaliteitsaudit voor alle drie bevolkingsonderzoe-
ken, evenals de hoge scores in de cliëntentevredenheids-
onderzoeken worden gezien als een prachtig resultaat.

In 2017 is er veel gebeurd binnen Bevolkingsonderzoek 
Zuid-West. In de borstkankerscreening zijn alle zeilen bijge-
zet om, ondanks de personele krapte, alle cliënten die dit 
jaar tot de doelgroep behoorden, tijdig een borstonderzoek 
aan te bieden. De start van de vernieuwde baarmoederhals-
kankerscreening kende een aantal beginperikelen, die de 
betrokken medewerkers echter goed het hoofd wisten te 
bieden. Binnen de darmkankerscreening is veel en complex 
werk verzet bij de implementatie van de contracten met 
nieuwe leveranciers naar aanleiding van diverse aanbeste-
dingsprocedures. Daarnaast is een geweldige inspanning 
geleverd om vrijwel de hele doelgroep te kunnen uitnodi-
gen.

Door de hele organisatie heen liepen en lopen er meer pro-
jecten dan ooit. In het bijzonder noemen we het landelijke 
project BK2020, waarin Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
zeer actief participeert. Door de aanschaf van nieuwe ap-
paratuur is de organisatie in staat om de komende jaren een 
aantal mooie vernieuwingen binnen de borstkankerscree-
ning door te voeren. In de organisatie zien we dat zelforga-
nisatie op alle plekken van de grond komt of al volop gaande 
is. Ook hierin laat Bevolkingsonderzoek Zuid-West zien dat 
het een organisatie is die met de tijd meegaat. 

Het medewerkersonderzoek dat in het voorjaar 2017 werd 
gehouden, liet een stijging van de tevredenheid, betrokken-

heid en bevlogenheid zien. Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
werd met deze uitkomsten genomineerd als een van de  
beste werkgevers binnen de gezondheidszorg. 

Wij bedanken het management, de medewerkers en de  
ketenpartners hartelijk voor hun inzet in 2017.

Pauline van den Broek en Wolfert Spijker
Raad van Bestuur

Elke twee jaar worden vrouwen van 50 tot en met jaar dat zij 75  
worden, uitgenodigd om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. In een van onze twaalf mobiele of drie vaste onderzoeks-
centra worden standaard vier röntgenfoto’s gemaakt van de borsten 
door onze screeningslaboranten en -assistenten. Twee screeningsradio-
logen beoordelen vervolgens de borstfoto’s onafhankelijk van elkaar. De 
cliënt ontvangt de uitslag binnen tien werkdagen na het onderzoek. 

UITNODIGINGEN
Ten opzichte van de vorige onderzoeksronde nodigden we 
in 2017 ruim 3.500 meer vrouwen uit - de doelgroep blijft 
groeien. Het CBS becijfert dat in 2030 het percentage 65+-ers 
in onze regio zal stijgen tot 20-25 procent, waar dat nu nog 
15-20 procent is. 

OPKOMST
Sinds enkele jaren laat het bevolkingsonderzoek borstkan-
ker een daling in de opkomst zien. De opkomst onder de 
doelgroep die voor een eerste keer wordt uitgenodigd is het 
laagst, namelijk 68,5 procent en dit percentage daalt ook nog 
steeds. In de stedelijke gebieden blijft de opkomst achter bij 
de landelijke gebieden. 

VERWIJZINGEN
In vergelijking met 2015 hebben we in 2017 iets minder vrou-
wen verwezen. Het verwijzingspercentage daalde van 2,5  naar 
2,3 procent.

RESULTATEN
Het detectiecijfer is gedaald van 6,9 promille in 2015 naar 6,5 
promille in 2017. We hebben ongeveer even veel borstkankers 
gevonden in de drie stadia als in 2015. Deze cijfers zijn ook 
goed te vergelijken met de landelijke gemiddelden. 

311.198

Bevolkingsonderzoek 

borstkanker

231.848

74,5%

“Even zeggen: mijn complimenten voor de zorgvuldige 
en prettige manier waarop het onderzoek is gedaan. 
Aardige dames. En dit alles bij zo’n onderzoek, echt van 
belang. Dus: hartelijk dank!”

BORSTKANKER

5.287
2,3%

UITGELICHT
Na een grondige voorbereiding in 2016 hebben de vijf 
screeningsorganisaties in 2017, in het kader van het project BK2020, 
de aanbesteding mammografen uitgezet. Vijf verschillende 
leveranciers  hebben hierop ingetekend. De mammografen werden 
beoordeeld op een groot aantal technische criteria. Ook hebben 
dertig cliënten en tien laboranten uit alle regio’s de mammografen 
getoetst op comfort en ergonomie. Op alle fronten  kwam de Hologic 
Selenia Dimensions-mammograaf van de firma Tromp als beste uit 
(en dus in) de bus. Alle 78 mammografen in Nederland worden in 
2018 en 2019 vervangen voor dit nieuwe type.

Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen iedere 
twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darm-
kanker. Het in 2014 gestarte bevolkingsonderzoek wordt tot 2021 
geleidelijk ingevoerd. Het onderzoek bestaat uit een thuistest, 
waarmee in een laboratorium onderzocht wordt of de ontlasting 
bloed bevat. 

UITNODIGINGEN
In 2017 zijn de leeftijdscohorten 1942, 1944, 1956, 1958 en 1960 
uitgenodigd. De totale doelgroep bestond uit 441.740 per-
sonen. Hiervan heeft het merendeel een uitnodiging of een 
vooraankondiging ontvangen. 

OPKOMST
Van de cliënten die zijn uitgenodigd stuurde 69,4 procent de 
ontlastingstest met het bijbehorende formulier terug. Hier-
van waren 304.278 tests (99,2 procent) beoordeelbaar. 

VERWIJZINGEN
289.154 cliënten ontvingen een gunstige uitslag (95,0 pro-
cent). 15.124 cliënten (5,0 procent) ontvingen na een ongunsti-
ge uitslag een uitnodiging voor een intakegesprek. 

Er zijn vervolgens met 13.135 cliënten intakegesprekken 
gevoerd. Na de intake werden 12.269 personen (93,4 procent) 
doorverwezen voor een coloscopie. 

RESULTATEN
Uiteindelijk hebben 11.639 cliënten daadwerkelijk een colosco-
pie ondergaan. Na deze coloscopie werd bij 6,8 procent darm-
kanker geconstateerd en bij 40,1 procent gevorderde adenomen. 
Bij 29,8 procent zijn kleine poliepen gevonden en bij 17,5 procent 
helemaal geen afwijkingen. 

Bevolkingsonderzoek 

darmkanker

”Wil graag m’n complimenten doorgeven: keurig 
verpakt en op een hele duidelijke manier stap voor stap 
uitgelegd; vind het echt heel goed dat dit nu kan en op 
deze manier verzorgd wordt!” 

Ieder jaar stuurt Bevolkingsonderzoek Zuid-West alle vrouwen in 
onze regio die in dat jaar de leeftijd van 30, 35, 40, 45, 50, 55 of 60 be-
reiken een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoeder-
halskanker. Sinds de vernieuwing van dit screeningsprogramma in 
2017, kunnen vrouwen nadat zij hun herhalingsuitnodiging hebben 
ontvangen, een zelfafnameset (ZAS) aanvragen. Als deze positief 
is voor het hrHPV, moet de vrouw alsnog naar de huisarts voor het 
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2017 in beeld

MRT

Onze organisatie

Bevolkingsonderzoek Zuid-West organiseert de be-

volkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhals-

kanker en darmkanker in Zuid-Holland en Zeeland. 

JAN
Na jaren voorbereiding verstuurt 
Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
op 23 januari de eerste uitnodi-
ging voor het vernieuwd bevol-
kingsonderzoek baarmoederhals-
kanker. We vieren deze mijlpaal 
met alle medewerkers.

Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
organiseert voor de tweede keer 
een spiegelgesprek. Elf cliënten 
van het bevolkingsonderzoek 
borstkanker uit de regio Den Haag 
gingen met elkaar in gesprek. Er 
werd uitgebreid doorgepraat over 
de pijn die het onderzoek kan 
geven en de rol die bejegening 
daarin speelt. 

In 2017 is er een landelijk cliëntte-
vredenheidsonderzoek uitgevoerd 

onder 3.084 cliënten van het borst-
kankeronderzoek. De cliënten geven 

een algemeen tevredenheidscijfer van 
een 8,7. Dit is ver boven het algemene 

cliënttevredenheidscijfer in Nederland. 

Hoge cliënttevredenheid

Campagne Pas op 
Privacy!

In aanloop naar de eerste audit 
voor de NEN 7510, de Nederlandse 
norm voor informatiebeveiliging 
binnen de zorg, wordt er onder de 
medewerkers met een campagne 
structureel aandacht gevraagd 
voor informatieveiligheid. 

MEI

Vier inspirerende sprekers, o.a. werkzaam 
bij het Erasmus MC,  praten meer dan 65 
medewerkers van coloscopiecentra bij 
over de laatste ontwikkelingen binnen 
het bevolkingsonderzoek darmkanker. 
Ook werd deze jaarlijkse bijeenkomst 
benut om ervaringen uit te wisselen. 

Netwerkbijeenkomst 
darmkankerscreening

Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
verzorgt op het Scalda in Goes een 
les over de drie bevolkingsonderzoe-
ken naar kanker aan 30 leerlingen 
van de opleiding Doktersassistente. 

Gastcollege
Spiegelgesprek: 
oor voor cliënten

OKT

Na een succesvolle proef starten 
zes screeningsassistenten met de 
opleiding. Directe aanleiding om 
mbo-geschoolden te gaan opleiden 
als screeningsassistent is het 
dreigend tekort aan de hbo-geschool-
de screeningslaborant. De screenings-
assistenten gaan werken onder super-
visie van de laborant en vormen een 
waardevolle aanvulling binnen het 
team met het oog op duurzame inzet-
baarheid. Met de screeningsassisten-
ten kunnen we tevens de groeiende 
doelgroep het hoofd blijven bieden 
en onze cliënten blijven onderzoeken 
binnen de vastgestelde interval.

Zes screeningsassisten-
ten in opleiding

In het medewerkersondezoek 
beoordelen de medewerkers Bevol-
kingsonderzoek Zuid-West boven het 
branchegemiddelde in de Zorg en 
behaalt daarmee het keurmerk Beste 
Werkgever. Deze score is gebaseerd 
op zes elementen: werkgeverschap, 
organisatietrots, organisatierichting, 
waardering, werktrots & het benutten 
van talent. 

Keurmerk Beste 
werkgever

NOV

Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
ontvangt tweemaal bezoek uit 
het buitenland. Delegaties uit 

Duitsland en Taiwan laten zich 
informeren over het Nederlands 

bevolkingsonderzoek darmkanker. 

Volle inzet op 
personeelswerving

Het aantal cliënten neemt de komende 
jaren toe, terwijl veel screenings-
laboranten met pensioen gaan en/
of de organisatie verlaten. Het project 
Strategische Personeelsplanning (SPP) 
gaat aan de slag met het bedenken 
en uitvoeren van oplossingen om een 
stabiele en werkbare personeelsplan-
ning voor de borstkankerscreening te 
verwezenlijken. 

Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Maasstadweg 124 | 3079 DZ  Rotterdam

Postbus 91163 | 3007 MD  Rotterdam
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Bevolkingsonderzoek Zuid-West spoort met deze kwalitatief 

hoogwaardige screeningsprogramma’s kanker of voorstadia 

van kanker op. Sinds 2014 is Bevolkingsonderzoek Zuid-West 

in het bezit van het kwaliteitscertifi caat NEN-EN 15224.

De bevolkingsonderzoeken zĳ n bedoeld voor mensen die 

geen gezondheidsklachten hebben die wĳ zen op kanker. Als 

kanker vroegtĳ dig gevonden wordt, is de kans op succesvol-

le genezing groter en de behandeling vaak minder ingrĳ -

pend. Onze kernwaarden ‘deskundig – zorgvuldig – bewe-

zen eff ectief’ vormen het fundament bĳ  de uitvoering van 

de bevolkingsonderzoeken.

In 2017 werken 198 medewerkers (135,61 fte) aan de uit-

voering van de drie bevolkingsonderzoeken, onder wie 103 

screeningslaboranten die de borstonderzoeken uitvoeren. 

APR

JUL

De gemiddelde leeftĳ d van onze medewerkers was in 2017 

50,3 jaar. In het laatst uitgevoerde medewerkerstevre-

denheidsonderzoek (2017) scoorde Bevolkingsonderzoek 

Zuid-West gemiddeld een 7,4. 

Voor onze werkzaamheden ontvangen we subsidie van het 

RIVM. Deze bedroeg in 2017 € 26.609.630. Het fi nanciële 

resultaat over 2017 is € 802.554 positief. 

JUN

DEC
We ontvingen 796 
reacties waaronder 
complimenten en klachten 
van onze cliënten van de 
bevolkingsonderzoeken.

De Informatiel� n ontving 168.685 
telefoontjes met vragen over 
de bevolkingsonderzoeken. 64 
procent daarvan ging over het 

bevolkingsonderzoek borstkanker. 

De twaalf mobiele 
borstonderzoekscentra 

stonden op 56 standplaatsen 
om het bevolkingsonderzoek 

borstkanker dicht b�  huis 
mogel� k te maken. 

We plaatsen 251 nieuwsberichten 
op ons intranet, dat is b� na één 
bericht per dag. 

We verstuurden in 2017 ruim 1,6 miljoen 
poststukken. Dat z� n gemiddeld 6.153 

enveloppen per dag. 

De ziekenhuizen downloadden 
in 2017 in MammoXL 23.168 
borstfoto’s van cliënten met 
een ongunstige uitslag na het 

borstonderzoek.

In 2017 loste de 
ICT-helpdesk 

zo’n 3.713 ict-
problemen op.

Op Facebook plaatsten 
we 137 berichten, 

waarmee we 86.214 
personen hebben 

bereikt. 

In 2017 z� n er zes colle-
ga’s opgeleid tot scree-
ningslaborant en zes tot 
screeningsassistent. 

We hebben 
21 vacatures 

uitgezet waarop 
645 sollicitanten 

reageerden.

We hebben 18 
presentaties gegeven 
om onze medewerkers 
bewust te maken van 
informatiebeveiliging. 

Start vernieuwd bevolkings-
onderzoek baarmoedehalskanker

Buitenlands bezoek 
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