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BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT  

 

In 2017 is er veel gebeurd binnen Bevolkingsonderzoek Zuid-West. In de borstkankerscreening zijn alle 

zeilen bijgezet 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 baarmoederhalskankerscreening 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 aanbestedingsprocedures. Daarnaast is een geweldige inspanning  

geleverd om vrijwel de hele doelgroep te kunnen uitnodigen. 

 

Door de hele organisatie heen liepen en lopen er meer projecten dan ooit. In het bijzonder noemen we het 

landelijke project BK2020, waarin Bevolkingsonderzoek Zuid-West zeer actief participeert. Door de aanschaf 

van nieuwe apparatuur is de organisatie in staat om de komende jaren een aantal mooie vernieuwingen 

binnen de borstkankerscreening door te voeren. In de organisatie zien we dat zelforganisatie 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 belang dat werknemers eigen regie nemen en verantwoordelijk-

heid voelen voor de invulling van het werk wordt door de Raad van Toezicht herkend en gewaardeerd.  

 

Het afgelopen jaar bracht ook zorgen. Het te hoge ziekteverzuim vormt een continu punt van aandacht. De 

Raad van Toezicht blijft de Raad van Bestuur steunen om dit tij te doen keren.  

 

In september heeft de organisatie vroegtijdig afscheid moeten nemen van manager Screening Louri de 

Nooijer. Met haar overlijden heeft de organisatie een betrokken en gewaardeerde manager verloren. Velen 

hebben hun medeleven betoond. 

 

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

betrokkenheid en bevlogenheid zien. Bevolkingsonderzoek Zuid-West werd met deze uitkomsten 

genomineerd als een van de beste werkgevers binnen de gezondheidszorg. Met het oog op de te 

verwachten uitstroom van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd gaan bereiken is de 

personeelsplanning voor de korte én lange termijn als een van de belangrijkste strategische thema’s ter 

hand genomen.  

 

De organisatie kan trots zijn op de wijze waarop de dienstverlening aan de cliënten wordt uitgevoerd. De 

goede uitkomsten van de tussentijdse kwaliteitsaudit voor alle drie bevolkingsonderzoeken, evenals de hoge 

scores in de cliëntentevredenheidsonderzoeken worden gezien als een prachtig resultaat. 

 

In 2017 heeft de OR zijn voortvarendheid voortgezet en veel dossiers behandeld waarover advies en 

instemming is verleend. De Raad van Toezicht is verheugd over de wijze waarop in 2017 vorm is gegeven 

aan het debat tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.  

 

De Raad van Toezicht heeft in 2017 bijzondere aandacht besteed aan risicomanagement en 

informatieveiligheid, de kwaliteit en cliëntgerichtheid van de dienstverlening en het hoge ziekteverzuim in de 

organisatie. Daarnaast is aandacht besteed aan het organisatorisch toekomstperspectief van de vijf 

screeningsorganisaties gezamenlijk. Ontwikkelingen op het gebied van good governance zijn meerdere 

malen besproken. De twee spiegelgesprekken met cliënten werden door twee toezichthouders bijgewoond 

als toehoorder. Ook waren de toezichthouders aanwezig op het symposium van RIVM over de 

bevolkingsonderzoeken en de Beleidsdag in december. 
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In haar vergadering van februari 2017 heeft de Raad van Toezicht de heer drs. J.G. van der Molen 

herbenoemd voor een tweede termijn als lid van de Raad van Toezicht. De heer Van der Molen blijft tevens 

aan als vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, voorzitter van de Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid. In 

de Raad van Toezicht-vergadering van mei 2017 is Mazars als nieuwe accountant voor 

Bevolkingsonderzoek Zuid-West benoemd. 

 

De Raad van Toezicht is volgens het vergaderschema, dat in lijn is met de planning- & controlcyclus, vijf 

maal in vergadering met de Raad van Bestuur bijeen geweest. Daarnaast hebben diverse vergaderingen 

plaatsgevonden van de deelcommissies van de Raad van Toezicht – de auditcommissie Financiën, de 

Remuneratie- & Benoemingscommissie, auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid en de werkgroep Governance 

& Projecten. De voorzitters van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht komen op regelmatige basis bij 

elkaar. Tweemaal heeft een vergadering plaatsgevonden van de Raad van Toezicht met de 

Ondernemingsraad krachtens Artikel 24 WOR. 

 

Volgens goed gebruik heeft de Raad van Toezicht in 2017 zijn jaarlijkse zelfevaluatie gehouden. Relevante  

uitkomsten en conclusies hiervan zijn vervolgens met de Raad van Bestuur gedeeld.  

 

De Raad van Toezicht is trots op de resultaten die door Bevolkingsonderzoek Zuid-West in 2017 zijn 

behaald. De Raad van Toezicht is het bestuur, management, de medewerkers en de ketenpartners 

dankbaar voor de uitstekende wijze waarop de dienstverlening aan de cliënten van het bevolkingsonderzoek 

is uitgevoerd. 

 

Namens de Raad van Toezicht, 

mw. mr. A.E. de Groot Kooijman, voorzitter 
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In memoriam Louri de Nooijer  

In de ochtend van vrijdag 8 september kregen we het verdrietige bericht dat onze collega Louri de Nooijer 

was overleden. Zij is 62 jaar geworden. 

 

Louri was sinds 1988 werkzaam in de borstkankerscreening. Zij begon bij een van onze 

rechtsvoorgangers als radiodiagnostisch laborant, waar zij al snel opviel door haar leidinggevende 

kwaliteiten en in 1992 hoofdlaborant werd. In 2010 werd zij manager Screening; Louri vond het jammer 

dat zij hierdoor haar werk als screeningslaborante moest opgeven, maar zij was ambitieus genoeg om vol 

energie als manager aan de slag te gaan. In deze functie heeft Louri zich sterk ingezet voor de kwaliteit 

van het mammografisch onderzoek. Het in eigen beheer opzetten van de opleidingsunit of het project 

Functiedifferentiatie (in samenwerking met partijen als LRCB en RIVM) waren projecten die op haar lijf 

geschreven waren. Haar rol als projectleider was van grote waarde. Het meest impactvolle en complexe 

project dat Louri geleid heeft, was de overgang van analoge naar digitale mammografie. Deze overgang 

had ingrijpende gevolgen voor alle processen binnen het bevolkingsonderzoek en vrijwel alle mobiele 

units en mammografen werden vervangen. Ondanks deze enorme operatie bleef het screeningsproces 

altijd doorgaan en bleef Louri oog houden voor het op peil houden van de kwaliteit. 

 

Wij hebben Louri leren kennen als een krachtig, intelligent, volhardend, en vooral een betrokken mens. 

Moeilijke perioden, ziekte, persoonlijk omstandigheden hield ze vaak voor zichzelf en alleen de zeer nabij 

staande collega’s kregen af en toe iets te horen. In haar ogen mocht de organisatie geen last hebben van 

haar persoonlijke sores. Tot aan haar laatste werkzame dagen waarbij haar fysieke gesteldheid werken 

bijna niet meer toeliet, zat Louri nog trouw op haar post. En ook daarna bleef ze onverminderd 

belangstellend voor het werk, de collega’s, de ontwikkelingen binnen de organisatie. 

 

We verliezen in haar een betrokken, krachtige en loyale collega. Ze stond altijd klaar voor de organisatie 

en het bevolkingsonderzoek. We zullen haar niet vergeten. 
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1. REGIONALE EN LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 

 

Figuur 1.1 | Organogram Bevolkingsonderzoek Zuid-West per januari 2018 

 

Koers 2020: beleid in vijf speerpunten 

In 2015 is het strategisch beleidsplan ‘Koers 2020’ vastgesteld, in samenwerking met vele verschillende 

mensen van binnen en buiten de organisatie. Het plan kent vijf strategische doelstellingen waarop de 

organisatie in de periode 2016-2020 haar pijlen richt; wij geven hieronder per speerpunt aan hoe de 

organisatie in 2017 hieraan heeft vormgegeven. 

 

 Speerpunt 1: De cliënt is de belangrijkste schakel in de keten  

Cliënten geven bevolkingsonderzoek borstkanker een 8,7 (p. 10) 

Minder onrust door nieuwe verwijsroute na borstonderzoek (p. 15)  

Nieuwe procedure beschadigde huid door borstonderzoek (p. 15) 

Pijnbeleving belangrijk gespreksonderwerp spiegelgesprek (p. 15)  

Project Sarah bevordert kennis over borstkanker(screening) (p. 15) 

Capaciteit: wachttijd versus reistijd (p. 25) 

DK-antwoordformulier afgeschaft (p. 25) 

 Speerpunt 2: Invoeren vernieuwing baarmoederhalskanker volgens planning 

Invoering vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker afgerond (p. 12) 

 Speerpunt 3: Bijdragen aan innovatie en wetenschappelijk onderzoek 

PRISMA-studie: risicostratificatie zinvol? (p. 16) 

 Speerpunt 4: Verder ontwikkelen van ScreenIT en digitale gegevensuitwisseling 

ScreenIT loopt warm voor borstkankerscreening (p. 38) 

 Speerpunt 5: Versterken van leiderschap en eigen verantwoordelijkheid  

Veel teams ontvangen ‘Zelforganisatie’ positief (p. 11) 

MD-traject versterkt leiderschap en eigen verantwoordelijkheid (p. 11) 

Landelijk Opleidingsplan MBB’ers bevordert uniformiteit en eigen verantwoordelijkheid (p. 12) 

Ontwikkeling medewerkers richting leiderschap en eigen verantwoordelijkheid (p. 35) 
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Regionale ontwikkelingen 

 

Cliënten geven bevolkingsonderzoek borstkanker een 8,7 

In 2017 is er een landelijk cliëntentevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder cliënten van het 

borstkankeronderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Customeyes, samen met de 

landelijke projectgroep met communicatieadviseurs en kwaliteitsmedewerkers van de verschillende 

screeningsorganisaties. Voor Bevolkingsonderzoek Zuid-West hebben 633 cliënten aan het onderzoek 

meegedaan. We vroegen cliënten zich uit te spreken over de informatie die ze hadden ontvangen, het 

maken/wijzigen van een afspraak, de medewerkers van het onderzoekscentrum en de informatielijn, en het 

onderzoek zelf. 

 

Resultaten 

Bevolkingsonderzoek Zuid-West scoorde met een tevredenheidscijfer van 8,7 ver boven het algemene 

cliënttevredenheidscijfer in Nederland. Van de deelnemers aan het tevredenheidsonderzoek is 93 procent 

erg tevreden over het bevolkingsonderzoek. Zij beoordelen de vraag ‘Ik vind het bevolkingsonderzoek 

borstkanker belangrijk’ met een 9,6 - een hoge score. De cliënten waarderen alle onderdelen met goede 

scores. Bevolkingsonderzoek Zuid-West scoort een 9,0 voor de tevredenheid over de medewerkers van het 

onderzoekscentrum en een 9,1 voor het vertrouwen in het onderzoek.  

 

Zoals verwacht scoort de pijnbeleving tijdens het borstonderzoek lager. De vragen ‘De pijn was goed te 

verdragen’ en ‘Ik wist welke pijn ik tijdens het onderzoek zou kunnen ervaren’ werden beide beoordeeld met 

een 6,5. 

 

Conclusie 

Bevolkingsonderzoek Zuid-West gaat kijken hoe de pijnbeleving positief beïnvloed kan worden. We willen de 

factoren die de pijnbeleving positief beïnvloeden onderzoeken met een pilot. Op basis van de resultaten van 

het cliëntenonderzoek gaat iedere screeningsorganisatie aan de slag met de verbeterpunten, met behoud 

van onze sterke punten. 

 

Medewerkersonderzoek: grote bevlogenheid en cliëntgerichtheid 

Nadat we in 2014 voor het laatst een Medewerkersonderzoek hadden gehouden, vond 

Bevolkingsonderzoek Zuid-West het in 2017 tijd voor een nieuwe ronde. Adviesbureau Effectory heeft het 

Medewerkersonderzoek opnieuw voor ons uitgevoerd. 68,9 procent van de uitgenodigde medewerkers 

vulde de vragenlijsten in. De belangrijkste positieve punten die uit de rapportage bleken waren de 

bevlogenheid van onze medewerkers, onze cliëntgerichtheid, het geven en krijgen van waardering binnen 

de organisatie, een goede samenwerking binnen de teams, en de mate van zelforganisatie. Natuurlijk 

hebben de medewerkers ook een aantal verbeterpunten aangedragen. Dat waren bijvoorbeeld de werkdruk 

en de energie die je uit je werk kunt halen en de besluitvorming binnen de organisatie. Het MT heeft deze 

punten besproken. De leidinggevenden hebben de rapportages van hun eigen afdelingen met hun 

medewerkers bekeken. Daarna hebben het MT en de leidinggevenden een plan gemaakt hoe zij de 

positieve punten willen behouden en de verbeteringen gaan doorvoeren. 

 

Keurmerk Beste Werkgever behaald 

In 2017 behaalde Bevolkingsonderzoek Zuid-West het Beste Werkgevers Keurmerk. Dit keurmerk betekent 

dat de eigen medewerkers de organisatie gemiddeld hoger waarderen dan het branchegemiddelde van 

Zorg. Daarmee staat Bevolkingsonderzoek Zuid-West in de lijst van Beste Werkgevers van Nederland. 

 

Het keurmerk toont aan dat de werkgever goed in contact staat met de medewerkers en het potentieel van 

de medewerkers benut om voor verbeteringen en duurzaam succesvol te zijn of te worden. Het Beste 
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Werkgevers-beeldmerk mag de organisatie tot 2019 voeren. Het beeldmerk wordt inmiddels gebruikt bij 

onder andere de werving van nieuwe medewerkers. 

 

Veel teams ontvangen ‘Zelforganisatie’ positief 

In 2016 is binnen Bevolkingsonderzoek Zuid-West ‘Zelforganisatie’ geïntroduceerd. Doel van de 

implementatie van Zelforganisatie (ZO) is het vergroten van de innovatiekracht en creëren van meer 

regelruimte bij medewerkers binnen onze organisatie. In het verlengde hiervan is de verwachting dat er 

meer ruimte voor leidinggevenden ontstaat voor tactische en/of strategische (landelijke) taken.  

 

In april 2017 is het begeleiden van deze implementatie door de externe projectleider overgedragen aan een 

interne projectleider. Fase A, het bekendmaken van de medewerkers met zelforganisatie, ging daarmee 

over in Fase B: het faciliteren van zelforganisatie. Er werd een multidisciplinair kernteam opgezet, dat heeft 

gezorgd voor ondersteuning van de teams bij het opstellen van ZO-teamdoelstellingen en acties. Ook nam 

het kernteam de interne communicatie over het project op zich (nieuwsbrief en projectpagina) en zorgde het 

voor afstemming met het MT over de strategie en benodigde interventies in de lijn.  

 

Eind 2017 waren alle teams binnen Bevolkingsonderzoek Zuid-West bezig met ZO. In veel teams werd deze 

manier van werken positief ontvangen. Andere teams hadden langer de tijd nodig om zelforganisatie een 

plek te geven. 

 

Op de Beleidsdag hebben alle medewerkers het boekje ‘ZO werken wij’ ontvangen met daarin de visie op 

zelforganisatie, interviews met medewerkers over hoe zij de omslag naar zelforganiserend werken hebben 

vormgegeven en een tijdlijn met alle mijlpalen binnen het project. In april 2018 is het project geëvalueerd en 

heeft het kernteam het MT geadviseerd over de vervolgstappen. 

 

MD-traject versterkt leiderschap en eigen verantwoordelijkheid 

In mei ging het Management Developmentprogramma van start. In dit ontwikkelprogramma gingen alle 

managers, coördinatoren, regiocoördinatoren en de Raad van Bestuur aan de slag met 

coachingstechnieken, leiderschapsstijlen en gesprekstechnieken. Ook werd de vakkennis op het gebied van 

financiën en HRM vergroot. Het MD-traject komt voort uit Koers 2020, waarin het ‘versterken van 

leiderschap en eigen verantwoordelijkheid’ als speerpunt staat beschreven. Het MD-traject sloot eveneens 

goed aan bij de introductie van zelforganisatie.  

 

Afdeling Screening verdeelt regionale taken onder meer medewerkers 

Per 1 juni zijn er veranderingen in de taakverdeling op de afdeling Screening doorgevoerd. De regionale 

taken van de manager Screening werden gedeeltelijk ondergebracht onder andere (regio-) coördinatoren. 

De opleidingsunit kwam onder de leiding van een regiocoördinator, en de voormalige coördinator 

Opleidingen werd Adviseur Kwaliteit en Deskundigheidsbevordering. Aanleiding voor de veranderingen was 

onder andere de afwezigheid van Louri de Nooijer, die met name het landelijke werkterrein onder haar 

hoede had. Ook vergen BK2020 en andere landelijke projecten steeds meer tijd en aandacht. Het 

overdragen van een aantal regionale taken is in nauw overleg met de betrokkenen en met de Raad van 

Bestuur gebeurd. 

 

Project Strategische Personeelsplanning zet vol in op personeelswerving 

Het personeelstekort op de afdeling Screening en het rapport hierover van adviesbureau Berenschot waren 

in 2017 aanleiding voor het oprichten van het kernteam Strategische Personeelsplanning (SPP). In 

november begon het kernteam SPP met het organiseren van kortlopende acties (de langetermijnacties zijn 

in handen van een landelijke projectgroep). Het kernteam SPP heeft in 2017 advertenties in kranten 

geplaatst en het wervings- en selectieproces efficiënter ingericht. In 2018 wil het team met dezelfde snelheid 
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doorgaan met het werven van nieuwe MBB’ers in de Screening, en aansluiten bij de landelijke 

wervingsactiviteiten. 

 

Campagne Informatieveiligheid: medewerkers konden er niet omheen 

In 2017 ging Bevolkingsonderzoek Zuid-West voor het eerst op voor de NEN 7510 (Informatiebeveiliging in 

de zorg). Naast technische en facilitaire maatregelen, is het essentieel dat individuele medewerkers op de 

werkplek gewetensvol omgaan met privacy en informatieveiligheid. Om het gewenst gedrag te beïnvloeden 

en medewerkers te activeren, hebben de afdelingen Kwaliteit & Informatieveiligheid en Communicatie in 

aanloop naar de audit de bewustzijnscampagne ‘Pas op privacy’ georganiseerd. Gedurende bijna het hele 

jaar werd op diverse manieren informatieveiligheid onder de aandacht van medewerkers gebracht.  

 

Taskforce Gezond werken stimuleert gezonde keuzen 

In 2017 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid-West de taskforce Gezond werken in het leven geroepen. Het 

ziekteverzuim steeg in januari 2017 tot tien procent. Daar waar leidinggevenden zich bezighouden met het 

terugdringen van het ziekteverzuim, focust de taskforce zich op de andere kant: gezond werken. Met 

verschillende acties en voorstellen heeft de groep geprobeerd om medewerkers te stimuleren om gezond te 

werken. Zo regelde de taskforce fruit voor op kantoor, konden medewerkers een stappenteller winnen, en 

besteedde de groep aandacht aan het Preventief Medisch Onderzoek. Helaas is het niet gelukt om hiermee 

het ziekteverzuim in 2017 substantieel terug te dringen.  

 

Regionale aanbesteding Post afgerond 

Na afronding van de aanbestedingen Post eind 2016 zijn per 1 januari 2017 de contracten met PostNL (24-

uurspost) en Sandd (72-uurspost) ingegaan. In de loop van 2017 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid-West van 

cliënten een aantal klachten ontvangen over de postbezorging. Naar aanleiding daarvan wil de organisatie in 

2018 scherpere afspraken maken in de vorm van uitgebreidere Service Level Agreements. 

 

Landelijke ontwikkelingen 

 

Invoering vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker afgerond 

Op 1 januari 2017 is het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) ingevoerd. 

Cliënten krijgen net als eerst een uitnodiging om een uitstrijkje te laten maken bij de huisarts. Nieuw is dat zij 

ook een zelfafnameset kunnen aanvragen, die zij dan thuisgestuurd krijgen. Bij het versturen van een 

herinneringsbrief aan de cliënt biedt de screeningsorganisatie de mogelijkheid om een zelfafnameset aan te 

vragen. Zo willen we de drempel om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 

verlagen. In april is het project Vernieuwing BMHK officieel afgesloten en overgedragen aan de lijn.  

 

Landelijk Opleidingsplan MBB’ers bevordert uniformiteit en eigen verantwoordelijkheid 

Het Overleg Managers Borstkankerscreening (OMB) heeft een landelijk Opleidingsplan voor MB(B)’ers 

opgesteld. In september 2017 is dit plan in onze regio geïmplementeerd. Het plan beschrijft niet alleen de 

opleiding van de MB(B)’er, maar ook hoe deze zich voortdurend professioneel moet ontwikkelen. 

Uitgangspunt is dat de MB(B)’er zelf verantwoordelijkheid neemt dat haar of zijn beroepsmatige ontwikkeling 

op orde is. Met het opleidingsplan hoopt het OMB uniformiteit van de opleiding en kwaliteit van de 

borstkankerscreening te waarborgen. 

 

Toekomstvisie FSB: onderlinge samenwerking screeningsorganisaties krijgt vorm 

Adviesbureau Deloitte heeft in 2016 een rapport geschreven over de communicatie- en overlegstructuur 

tussen de screeningsorganisaties en de landelijke beheerorganisatie (LBO). Naar aanleiding hiervan hebben 

de bestuurders gezamenlijk een organisatorisch toekomstperspectief voor de Facilitaire Samenwerking 

Bevolkingsonderzoeken (FSB) geschreven. In dit document zetten de bestuurders uiteen hoe zij de 
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samenwerking tussen de screeningsorganisaties in de komende jaren willen vormgeven. Daarbij houden ze 

nadrukkelijk rekening met de vijf regio’s. Op 21 juni 2017 hebben Zuid-West-bestuurder Wolfert Spijker en 

Mark Steinbusch, bestuurder van Bevolkingsonderzoek Zuid, deze toekomstvisie gepresenteerd aan de 

medewerkers van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. 

 

Landelijke aanbestedingen 

 

Mammografen gegund aan Tromp 

Na een grondige voorbereiding in 2016 hebben de vijf screeningsorganisaties in 2017 de aanbesteding 

mammografen uitgezet. Vijf verschillende producenten hebben hierop ingetekend. De mammografen 

werden beoordeeld op een groot aantal criteria. Ook hebben dertig cliënten en tien laboranten uit alle regio’s 

de mammografen getoetst op comfort en ergonomie. Uit al deze beoordelingen kwam de mammograaf van 

de firma Tromp als beste uit (en dus in) de bus. In april 2017 hebben de screeningsorganisaties de 

voorlopige gunning gedaan, waarna de andere leveranciers nog bezwaar konden maken. Dat deden zij niet, 

en daarom hebben de screeningsorganisaties en Tromp op 8 mei 2017 de contracten ondertekend. Alle 78 

mammografen in heel Nederland worden in 2018 en 2019 vervangen voor een nieuwe Hologic Selenia 

Dimensions. 

 

IMS gegund aan Sectra 

Begin 2017 publiceerden de vijf screeningsorganisaties, na de zorgvuldige voorbereidingen in 2016, de 

aanbesteding voor een nieuw Image Management System (IMS) voor de borstkankerscreening. 

Verschillende mogelijke leveranciers schreven zich op de aanbesteding in, en de opdracht werd voorlopig 

gegund aan de firma Sectra. De deelnemende leveranciers kregen daarna nog de tijd om bezwaar te maken 

tegen de voorlopige gunning. Een leverancier deed dat ook, maar de rechter oordeelde op 5 oktober 2017 

dat de aanbesteding en voorlopige gunning correct zijn verlopen. Direct daarop werd de zogeheten Proof of 

Concept opgestart, waarbij Sectra aantoont de opdracht van de aanbesteding te kunnen waarmaken. Naar 

verwachting rondt Sectra de Proof of Concept begin 2018 af. 

 

Aanbestedingen darmkankerscreening afgerond 

In 2016 is begonnen met het Europees aanbesteden van drie contracten voor de darmkankerscreening die 

op 1 januari 2018 afliepen, te weten voor de FIT-totaaloplossing, de laboratoria en analysediensten, en de 

verpakking (VCA). In 2017 zijn de aanbestedingen afgerond en heeft een implementatietraject 

plaatsgevonden. Dit betekent dat per 1 januari 2018 het leveranciersveld er als volgt uitziet: Sysmex 

(leverancier van de FIT-test en analyseapparatuur), de laboratoria Zuyderland, STAR-SHL, ETZ en 

IJsselland (analyse van ingestuurde FIT-testen) en DaklaPack (VCA). SKML (kwaliteitsborger) en PostNL 

(retourzendingen) hoefden niet Europees te worden aanbesteed en zijn opnieuw gecontracteerd.  

 

Bevolkingsonderzoek Zuid-West heeft als portefeuillehouder Leveranciers in 2017 zitting genomen in 

verschillende projectgroepen, ter ondersteuning van de aanbesteding en implementatie. Kennis en expertise 

die de afgelopen jaren is opgedaan, is op deze wijze geborgd in nieuwe contractafspraken. 
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2. BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER IN 2017 

 

Minder onrust door nieuwe verwijsroute na borstonderzoek  

De verwijsroute voor cliënten met radiologencodering BI-RADS 0 is veranderd. De BI-RADS 0-code 

betekent dat de radiologen de röntgenfoto’s niet goed kunnen beoordelen. De cliënt moet dan naar het 

ziekenhuis om meer beelden te laten maken. Eerder verwezen we deze cliënten door naar de mammapoli 

voor een volledig multidisciplinair onderzoek. Daardoor moesten cliënten lang wachten op duidelijkheid over 

of er een afwijking op hun foto’s gezien kon worden. We verwijzen cliënten met een BI-RADS 0-uitslag nu 

door naar de radiologieafdeling van een ziekenhuis waar ook een mammapoli is. Dat heeft een aantal 

voordelen. Deze cliënten hoeven minder lang te wachten op hun uitslag, wat minder onrust met zich 

meebrengt, en zij kunnen vaak eerder terecht in het ziekenhuis. Het ziekenhuis kan hen ook direct van de 

radiologieafdeling doorverwijzen naar de mammapoli als er sprake is van een afwijking. Bij het overgrote 

deel van deze cliëntengroep is geen verdere doorverwijzing nodig. Tot slot hoeft de cliënt minder bij te 

dragen uit het eigen risico als zij alleen voor aanvullend radiologisch onderzoek naar het ziekenhuis hoeft. 

De nieuwe verwijsroute is in februari 2017 ingegaan. 

 

Nieuwe procedure beschadigde huid door borstonderzoek 

Met enige regelmaat raakt bij een cliënt van het bevolkingsonderzoek borstkanker de huid onder de borst 

beschadigd door het onderzoek. Dit is een nare ervaring voor de cliënt en screeningslaborant, maar helaas 

niet altijd te voorkomen. Voor die cliënten hebben we een nieuwe procedure ingevoerd om hen beter van 

dienst te zijn. De screeningslaborant geeft zulke cliënten sinds juni 2017 een wondverzorgingspakketje mee. 

Daarna ontvangt de cliënt een persoonlijke brief. Hierin lichten we toe hoe zo’n verwonding ondanks 

deskundig handelen van de laborant kan ontstaan, en wensen we de cliënt een spoedig herstel. We willen 

de cliënt met deze procedure beter van dienst zijn. 

 

Pijnbeleving belangrijk gespreksonderwerp spiegelgesprek  

In maart organiseerde Bevolkingsonderzoek Zuid-West voor de tweede keer een spiegelgesprek. Deze keer 

hadden we cliënten uit Den Haag en omgeving uitgenodigd om te komen praten over hun ervaringen met 

het bevolkingsonderzoek borstkanker. Er deden elf cliënten mee aan dit groepsgesprek. 

 

Gespreksonderwerpen waren onder andere de uitnodiging, het contact met de informatielijn, de 

onderzoekslocatie, de ontvangst op het borstonderzoekscentrum, het borstonderzoek en de uitslag. Dit 

leverde overwegend positieve reacties op. De cliënten waren ook tevreden over de informatievoorziening. 

Over de onderzoekslocaties in Monster en in Den Haag en de ontvangst was men evenmin ontevreden. Een 

van de deelnemers aan het gesprek was rolstoelcliënt; zij kon vertellen hoe het hele proces van uitnodigen, 

afspreken en onderzoeken specifiek door haar ervaren was. 

 

Deze keer spraken de cliënten wat langer door over de pijn die het onderzoek kan geven en de rol die de 

bejegening daarin speelt. Opvallend was dat tegenover elke negatieve ervaring van de een, de ander juist 

de vriendelijkheid en het geduld van de laboranten prees.  

 

Project Sarah bevordert kennis over borstkanker(screening) 

In 2015 is Project Sarah gestart, een initiatief van het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC – 

Havenziekenhuis en Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Dit project richt zich op kennisbevordering over 

borstkanker en het bevolkingsonderzoek bij allochtone en laaggeletterde vrouwen en vrouwen met een lage 

sociaaleconomische status in Rotterdam. 

 

Project Sarah begon in 2015 met een pilot, waarin in tien Rotterdamse wijken een interventie plaatsvond. De 

interventie bestond uit (open) voorlichtingsbijeenkomsten binnen bestaande netwerken van vrouwen. Er 

https://www.havenziekenhuis.nl/patienten/afdeling-specialisme/academisch-borstkankercentrum/
https://www.havenziekenhuis.nl/patienten/afdeling-specialisme/academisch-borstkankercentrum/
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werden tien aangrenzende controlewijken in de pilot geïncludeerd. Om het effect van de interventie te 

meten, werd de deelnemende vrouwen gevraagd om voor- en achteraf een vragenlijst in te vullen.  

 

Naar aanleiding van ervaringen uit de pilot werd de interventie aangepast en in 2016-2017 uitgevoerd in 41 

wijken van Rotterdam Rijnmond. In 2017 zijn 29 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en hebben 276 

vrouwen de vragenlijsten ingevuld. De resultaten van de pilotfase en de tweede fase worden in juni 2018 

verwacht. 

 

PRISMA-studie: risicostratificatie zinvol? 

Een groot deel van de risicofactoren voor borstkanker zijn al bekend. Maar bij het screenen van vrouwen op 

borstkanker houden we hier geen rekening mee. De onderzoekers van de PRISMA-studie willen bekijken of 

risicostratificatie bij het borstonderzoek zinvol is. Dat betekent dat ze onderzoeken wat het effect is als we 

vrouwen met een hoog risico vaker screenen, en vrouwen met een laag risico juist minder vaak. De 

onderzoekers doen dit met behulp van computermodellen.  

 

Bevolkingsonderzoek Zuid-West helpt de onderzoekers door hen informatie te leveren. Cliënten van de 

SE51, SE52 en SE65 die willen meedoen aan de PRISMA-studie geven toestemming om hun beelden 

geanonimiseerd naar de onderzoekers te versturen. Ook vullen zij een vragenlijst in, en de cliënten van de 

SE52 geven bloed af voor het onderzoek. Medewerkers van allerlei afdelingen van onze organisatie leveren 

sinds juni 2017 een bijdrage om het onderzoek mogelijk te maken. Bevolkingsonderzoek Zuid-West geeft zo 

vorm aan speerpunt drie uit Koers 2020: bijdragen aan innovatie en wetenschappelijk onderzoek. 

 

Zes screeningsassistenten aangenomen 

De instroom van MBB’ers is de laatste jaren fors afgenomen. Dit was in juli 2017 aanleiding om in een 

nieuwe vijver te gaan vissen. In de afgelopen jaren hebben we, samen met de andere 

screeningsorganisaties een mbo-opleiding ontwikkeld. Die leidt kandidaten op tot Medisch 

Beeldvormingsdeskundige in de Screening, oftewel: screeningsassistent MB’er. Dit in tegenstelling tot onze 

MBB’ers, die een opleiding op hbo-niveau hebben gevolgd. De screeningsassistenten werken onder 

supervisie van een MBB’er, hun coach. De coach voert zelf minder onderzoeken uit, maar blijft wel de foto’s 

beoordelen op afwijkingen. De screeningsassistent is zodoende een waardevolle toevoeging aan het 

personeelsbestand, en geen vervanging van de MBB’ers. In oktober 2017 zijn zes leerling-

screeningsassistenten bij Bevolkingsonderzoek Zuid-West aangenomen. Zij zijn in het voorjaar van 2018 

allen geslaagd voor hun diploma en direct bij onze organisatie aan het werk gegaan. 

 

Visitatie BE Goes – buitengewoon goed 

Het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) heeft in maart 2017 De 

beoordelingseenheid (BE) Goes gevisiteerd. Elke BE krijgt om de drie jaar zo’n visitatie. Ook de 

bijbehorende screeningsunits worden dan beoordeeld, in dit geval de SE55 en de SE56. Het LRCB bekijkt 

bij visitaties of de insteltechniek van de screeningslaboranten voldoet aan de normen. Het maakt hierbij 

gebruik van steekproefsgewijs opgevraagde dagproducties van het afgelopen jaar. Het resultaat van de 

SE55 & SE56 was buitengewoon goed: het overgrote deel van de opnamen voldeed aan de gestelde 

criteria. De beide laborantenteams hadden zich daarnaast ook nog sterk verbeterd ten opzichte van de 

vorige visitatie. Een resultaat om trots op te zijn! 
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Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker 2017 

 

 

Elke twee jaar worden vrouwen van 50 tot en met het jaar dat zij 75 worden, uitgenodigd 

om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. In een van onze twaalf 

mobiele of drie vaste onderzoekscentra worden standaard vier borstfoto’s gemaakt door 

onze MBB’ers (Medisch Beeldvormend- en Bestralingsdeskundigen). 

 

 

Het wettelijke interval waarin een cliënt voor dit screeningsprogramma moet worden uitgenodigd is tussen 

22 en 26 maanden. Ideaal wordt een cliënt in onze doelgroep elke twee jaar uitgenodigd. Om die reden 

vergelijken we de resultaten van verslagjaar 2017 met die van 2015. De intervalperiode is in 2017 niet 

overschreden.  

 

Tabel 2.1 | Aantal uitnodigingen bevolkingsonderzoek borstkanker in 2013- 2017  

 

 2013 2015 2017 

Aantal uitnodigingen 229.269 307.574 311.198 
 

 

Tabel 2.2 | Opkomst bevolkingsonderzoek borstkanker 2017*, naar leeftijd 

 

 
Leeftijd Uitgenodigd Onderzoeken Opkomst 

Aantal 

verwijzingen 

Eerste ronde <50-51 32.621 22.351 68,5% 1.182 

      

Vervolgronde 52-54 43.323 31.216 72,1% 712 

55-59 66.364 49.576 74,7% 933 

60-64 59.578 45.689 76,7% 764 

65-69 54.277 42.074 77,5% 828 

70-74 47.155 35.459 75,2% 848 

>74 7.880 5.483 69,6% 105 

Totaal  311.198 231.848 74,5% 5.372 

 * Peildatum 25 mei 2018  

 

Tabel 2.3 | Opkomst bevolkingsonderzoek borstkanker 2015-2017  

 

  
Na eerste uitnodiging 

Na eerste en 

herinneringsuitnodiging  
Aantal 

uitnodigingen 

Aantal 

onderzoeken 

 

Opkomst 

Aantal 

onderzoeken 

 

Opkomst 

2015 307.574 221.279 71,9% 231.930 75,4% 

2017 311.198 219.699 70,6% 231.848 74,5% 

 * Peildatum 25 mei 2018 
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Tabel 2.4 | Verwijzingspercentage en detectiecijfer bevolkingsonderzoek borstkanker 2015-2017 

 

Figuur 2.1 | Opkomst bevolkingsonderzoek borstkanker in 2017, Zuid-West Nederland 

 

 

 

 Eerste ronde  Vervolgronde  Totaal 

 2017 2015 

 

2017 2015 

 

2017 

Aantal onderzoeken 24.470 25.143 206.023 206.046 231.848 

Verwezen 1.383 1.541 3,904 4.145 5.287 

Verwijzingspercentage 5,7% 6,1% 1,9% 2,0% 2,3% 

Diagnose borstkanker* 192 218 1.308 1.387 1.500 

Detectiecijfer* 7,8 8,7 6,3 6,7 6,5 

Stadiumverdeling gevonden borstkankers**  

In situ carcinoom 32,0% 33,9% 21,6% 22,0%  22,8% 

Tumor <2 cm én lymfeklieren 

schoon 

36,6% 37,6% 

 

52,2% 52,4% 
 

50,2% 

Overige stadia 31,4% 28,5% 26,2% 25,6% 27,0% 

* Peildatum 25 mei 2018; gebaseerd op 99% follow-up 

** Gegevens van 2017 gebaseerd op 95,1% follow-up waarvan stadium bekend 
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De cijfers nader bekeken 

Sinds 2010 is een constante stijging van onze doelgroep te zien. Ten opzichte van 2015 nodigden we in 

2017 ruim 3.000 meer vrouwen uit. Het CBS becijfert dat het aantal 65+-ers in 2030 in onze regio zal stijgen 

tot 20-25 procent, waar dat nu nog 15-20 procent is. Het aantal uitnodigingen zal de komende jaren verder 

toenemen, doordat de toename van het aantal eersterondecliënten nog altijd groter is dan de uitstroom van 

de 75-jarige cliënten. 

 

De opkomst op basis van het aantal uiteindelijke onderzoeken naar aanleiding van een uitnodiging in 2017 

is 74,5 procent (tabel 2.2 en 2.3). Sinds enkele jaren merkt het bevolkingsonderzoek borstkanker een daling 

in de opkomst. De opkomst onder de doelgroep die voor een eerste keer werd uitgenodigd is 68,5 procent. 

Ook in deze groep is sinds enkele jaren een daling te zien. De stedelijke gebieden blijven wat betreft 

opkomst ook nog steeds achter bij de landelijke gebieden.  

 

In de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 hebben onze MBB’ers 230.493 onderzoeken 

verricht. Het doel van 230.500 onderzoeken in 2017 is dus gehaald. 

 

Uitslagen borstkankerscreening: detectiecijfer gedaald 

We hebben bij cliënten die voor het eerst meedoen aan het borstonderzoek iets minder in situ carcinomen 

gevonden dan in 2015. Ook hebben we bij deze groep minder tumoren kleiner dan twee centimeter en 

zonder uitzaaiingen gevonden. De verschillen zijn echter beperkt en geven geen aanleiding tot zorg, ook 

omdat de statistische variatie bij de eersterondegroep altijd wat groter is. Bij cliënten die aan een 

vervolgronde hebben meegedaan, hebben we ongeveer even veel borstkankers gevonden in de drie stadia 

als in 2015. Deze cijfers zijn ook goed te vergelijken met de landelijke gemiddelden. In tabel 2.4 zijn de 

precieze percentages te lezen. In vergelijking met 2015 hebben we in 2017 iets minder vrouwen verwezen, 

en is het detectiecijfer ook gedaald (tabel 2.4). 
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3. BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER IN 2017 

 

Scholing Cervixscreening bereikt groot aantal doktersassistenten 

In 2017 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid-West vijf basisscholingen Cervixscreening en vijf vervolgscholingen 

Cervixscreening georganiseerd. Aan de basisscholing hebben 96 assistenten deelgenomen en bij de 

vervolgscholing waren dat er 99. 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.  

 

Omdat het vernieuwde bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker pas begin 2017 is gestart, is er 

begin van dat jaar nog een avond over de vernieuwing gehouden waarbij zestig doktersassistenten in 

Zeeland alsnog zijn geïnformeerd.  

 

Resultaten bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2017 

 

 

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 bereiken een uitnodiging voor het 

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. 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. 

 

 

Tabel 3.1 | Opkomst bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2017, per geboortejaar en type onderzoek 

 

Leeftijd 

Aantal 

uitnodigingen Aantal deelnemers Opkomst  

  Uitstrijkje ZAS Totaal Uitstrijkje ZAS Totaal 

65-69 11 1 1 2 9,09% 9,09% 18,18% 

60-64 23.269 12.507 1.044 13.551 53,75% 4,49% 58,24% 

55-59 27.539 15.539 995 16.534 56,4% 3,61% 60,04% 

50-54 28.995 15.915 1.054 16.969 54,89% 3,64% 58,52% 

45-49 29.429 15.410 943 16.353 52,36% 3,20% 55,57% 

40-44 26.405 13.163 924 14.087 49,85% 3,50% 53,35% 

35-39 28.604 12.626 1.106 13.732 44,14% 3,87% 48,01% 

30-34 31.633 11.983 1.446 13.429 37,88% 4,57% 42,45% 

Totaal 195.885 97.144 7.513 104.657 49,59% 3,84% 53,43% 
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Tabel 3.2 | Resultaten bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2017, hrHPV-uitslagen 

 

Leeftijd 

Aantal 

deelnemers hrHPV verwerkt 

Percentage hrHPV 

niet-analyseerbaar 

Percentage hrHPV 

niet-beoordeelbaar 

  Aantal 

Percentage 

hrHPV + 

Percentage 

hrHPV -   

65-69 2 2 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

60-64 13.551 13.547 4,69% 95,02% 0,22% 0,07% 

55-59 16.534 16.532 5,75% 93,98% 0,24% 0,04% 

50-54 16.969 16.965 7,05% 92,71% 0,18% 0,06% 

45-49 16.353 16.349 8,20% 91,50% 0,26% 0,05% 

40-44 14.087 14.086 9,25% 90,52% 0,18% 0,05% 

35-39 13.732 13.726 12,31% 87,32% 0,33% 0,04% 

30-34 13.429 13.431 19,13% 80,54% 0,31% 0,03% 

Totaal 104.657 104.638 9,25% 90,46% 0,24% 0,05% 

 

 

Figuur 3.1 | Resultaten bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2017 na eerste cytologie 

 

Figuur 3.2 | Voorlopige resultaten bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2017 na herhalingsuitstrijkje 
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De cijfers nader bekeken 

Begin 2017 was de vernieuwing van dit bevolkingsonderzoek een feit. Door de veranderde opzet en 

registratie van gegevens, kunnen we in de verslaglegging niet meer dezelfde gegevens tonen als voorheen. 

De volgende gegevens stonden wel in het Jaarverslag 2016, maar ontbreken hier: 

- opkomst bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2017 per gemeente; 

- verloop van de opkomst bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker over een periode van vijf jaar 

(2012-2016); 

- definitieve opkomst bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voorgaand jaar (2016); 

- follow-upresultaten bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voorgaand jaar (2016). 

 

Daartegenover staat dat we uit het nieuwe onderzoek ook nieuwe cijfers kunnen toevoegen. Cliënten 

kunnen zich nu op twee manier laten testen op hrHPV: door een uitstrijkje, of na een herinneringsbrief met 

een ZAS. De opkomstcijfers zijn daarom in tweeën gesplitst (tabel 3.1). Daarnaast laten we de resultaten 

ook in twee delen zien. Eerst, bij hoeveel cliënten hrHPV is geconstateerd (tabel 3.2), en daarna wat er uit 

hun vervolgonderzoeken kwam (figuren 3.1 en 3.2).  

 

Figuur 3.1 gaat over de cliënten die bij een uitstrijkje hrHPV bleken te hebben. Bij die cliënten zijn cellen 

afgenomen om te bepalen of zij (een voorstadium van) baarmoederhalskanker hadden, en hoever dat 

gevorderd was. Dit heet een cytologisch onderzoek. Bij cliënten met een PAP 0-uitslag moet de huisarts na 

zes weken opnieuw cellen afnemen, omdat de kwaliteit van het eerste uitstrijkje onvoldoende was.  

 

Cliënten die een PAP 1-uitslag krijgen, moeten na een half jaar een herhalingsuitstrijkje laten maken, om te 

kijken hoe de cellen zich hebben ontwikkeld. Cliënten die een uitslag krijgen in de categorie PAP 2 of hoger, 

worden direct doorverwezen naar de gynaecoloog. Dat ging dus om 3.446 cliënten, 36,37 procent van het 

aantal vrouwen bij wie hrHPV is gevonden. 

 

Figuur 3.2 gaat over de cliënten die bij het eerste uitstrijkje hrHPV bleken te hebben en daarom ook 

cytologisch werden beoordeeld. Bij dat cytologisch onderzoek was de uitslag PAP 0 of PAP 1, zodat een 

herhalingsuitstrijkje nodig was. Van de ruim 6.000 cliënten bij wie dit het geval was, hebben inmiddels ruim 

3.700 cliënten die uitnodiging ontvangen. En 2.341 cliënten hebben ook al de uitslag van hun 

vervolgonderzoek gekregen; deze uitslagen zijn weergegeven in figuur 3.2.  

 

Nog niet iedere cliënt uit 2017 heeft haar uitnodiging of uitslag gekregen, omdat vervolgonderzoek bij de 

grootste groep, namelijk cliënten met PAP 1, pas een half jaar later plaatsvindt. Van de cliënten die een 

herhalingsuitstrijkje lieten maken, moesten er 682 direct naar de gynaecoloog (29,13 procent). 
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4. BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER IN 2017 

 

DK-antwoordformulier afgeschaft 

Op 14 december 2017 hebben alle screeningsorganisaties 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. Om die reden heeft het RIVM besloten om het antwoordformulier af te schaffen. Het formulier blijkt ook 

niet nodig voor de analyse van de test. Als cliënten hun huisarts bij het screeningsproces willen betrekken, 

kan dat dus ook niet meer via het antwoordformulier. Cliënten kunnen de naam van hun huisarts nu online 

via Mijn Bevolkingsonderzoek of telefonisch via de Informatielijn doorgeven. De screeningsorganisaties 

hebben alle huisartsenpraktijken schriftelijk op de hoogte gebracht van de wijziging. In het eerste kwartaal 

van 2018 monitoren de screeningsorganisaties en het RIVM hoe dit aangepaste proces verloopt. 

 

Capaciteit: wachttijd versus reistijd 

In principe stuurt Bevolkingsonderzoek Zuid-West de cliënten pas een ontlastingstest als zij bij eventueel 

nader onderzoek binnen redelijke termijn bij een coloscopiecentrum niet al te ver van huis terecht kunnen. 

Voldoende capaciteit in de intake- en coloscopiecentra heeft dan ook de hoogste prioriteit. In 2017 was de 

capaciteitsverdeling van de intakelocaties en coloscopiecentra nog steeds niet evenredig verdeeld over 

onze regio; in een aantal gebieden was sprake van ondercapaciteit terwijl in andere gebieden ruimschoots 

voldoende capaciteit beschikbaar was. Om te voorkomen dat hierdoor een deel van de doelgroep niet zou 

worden uitgenodigd (ScreenIT baseert het aantal uitnodigingen op de beschikbare capaciteit voor 

vervolgonderzoek) hebben we besloten deze cliënten wel uit te nodigen, en de consequentie te aanvaarden 

dat sommigen voor een eventueel vervolgonderzoek wat langer zouden moeten reizen. Daarover werden 

deze cliënten in de uitslagbrief geïnformeerd. Een gevolg hiervan was dat cliënten hun afspraak toch 

verzetten naar het centrum dichterbij, waardoor de wachttijden in de provincie Zeeland opliepen.  

 

In 2017 is regelmatig contact geweest met de coloscopiecentra over de benodigde en aangeboden 

capaciteit, om zo de wederzijdse verwachtingen duidelijk te houden. Eind 2017 bedraagt de restgroep 

18.760 cliënten, 4,1 procent van de totale doelgroep. Een deel van deze restgroep heeft wel een 

vooraankondiging in 2017 ontvangen, maar zal het uitnodigingspakket in de eerste weken van 2018 

ontvangen.  

 

Netwerkbijeenkomst als goed beoordeeld 

In het kader van deskundigheidsbevordering organiseerde Bevolkingsonderzoek Zuid-West een regionale 

bijeenkomst voor medewerkers van de coloscopiecentra. Deze vond plaats op 22 mei in Hotel New York te 

Rotterdam. Naast de terugkoppeling van de regionale resultaten van het voorgaande jaar van de twee 

RCMDL-artsen van regio Zuid-West, hebben drie externe sprekers informatie gedeeld over de genetische 

achtergrond van darmkanker, hoe om te gaan met antistolling rondom coloscopie en hoe om te gaan met 

bloedingen bij het verwijderen van een poliep. De bijeenkomst werd bezocht door 72 artsen, 

verpleegkundigen en managers en is als zeer goed beoordeeld. 

 

Goede samenwerking leveranciers gecontinueerd 

Bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker werken we samen met diverse leveranciers. Zij 

voeren onderdelen van het primaire proces voor ons uit. Alle vijf de screeningsorganisaties hebben met 

dezelfde leveranciers contracten, die meestal via Europese aanbestedingen zijn aangegaan.  

 

Bevolkingsonderzoek Zuid-West is namens de vijf screeningsorganisaties de contactpersoon voor de 

leveranciers. We bewaken de afspraken en handelen incidenten af, en zijn verantwoordelijk voor 

relatiebeheer en contractmanagement. De zeven leveranciers die onder onze verantwoordelijkheid vallen 
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zijn Sysmex (leverancier van de FIT-test en analyseapparatuur), Zuyderland, Star-SHL en Isala (de 

laboratoria die de ingestuurde FIT-testen analyseren), DaklaPack (verpakken van de tests, samenstellen en 

verzenden van de pakketjes), SKML (kwaliteitsborging) en PostNL (retourzendingen). Ook in 2017 hadden 

we weer goede contacten met deze leveranciers.  

 

Laboratoria, intakelocaties en coloscopiecentra 

Om het bevolkingsonderzoek darmkanker goed uit te kunnen voeren, is het van belang dat de kwaliteit van 

de geleverde zorg van de betrokken laboratoria, intake- en coloscopielocaties hoog is en blijft.  

 

In 2017 was er een aantal korte blokkerende storingen op de laboratoria die de ontlastingtests beoordelen. 

Deze storingen werden veroorzaakt door de analyse- en scanapparatuur. De continuïteit van het 

bevolkingsonderzoek is niet in gevaar geweest. 

 

Pathologielaboratoria opnieuw alle gecertificeerd 

Aan het begin van 2017 had Bevolkingsonderzoek Zuid-West twaalf gecertificeerde pathologielaboratoria, er 

zijn geen nieuwe laboratoria toegelaten. Deze laboratoria analyseren de poliepen die bij vervolgonderzoek 

zijn gevonden. Eén laboratorium heeft in 2017 haar werkzaamheden overgedragen aan een ander 

laboratorium. Alle elf laboratoria zijn geaudit op basis van de gestelde kwaliteitseisen, waarbij de certificering 

van alle laboratoria verlengd is. Bevolkingsonderzoek Zuid-West beschikte in 2017 over 68 gecertificeerde 

pathologen. 

 

Intake- en coloscopielocaties voldoen alle aan gestelde kwaliteitseisen 

In 2017 zijn 27 coloscopielocaties in onze regio geaudit op basis van de gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast 

is één nieuwe coloscopielocatie toegelaten, die begin 2018 is begonnen met werkzaamheden voor het 

bevolkingsonderzoek. De 27 intakelocaties zijn samen met de coloscopielocaties geaudit. Onze regio 

beschikte in 2017 over 77 gecertificeerde endoscopisten. 

 

Resultaten bevolkingsonderzoek darmkanker 2017 

 

 

Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 krijgen iedere twee jaar een 

uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Vanaf januari 2014 wordt dit 

bevolkingsonderzoek geleidelijk ingevoerd. In 2016 zijn de leeftijdscohorten 1942, 

1944, 1956, 1958 en 1960 uitgenodigd. In onderstaande tabellen zijn ook de 

resultaten van de restgroep van 2016 opgenomen. 

 

 

Tabel 4.1 | Uitnodigingen 2017, naar geboortejaar  

 

Screeningsronde Geboortejaar Mannen Vrouwen Totaal 

Eerste ronde 

1940 25 6 31 

1941 64 49 113 

1942 12.542 14.043 26.585 

1944 15.585 17.038 32.623 

1945 119 70 189 

1946 125 79 204 

1947 55 41 96 

1948 104 104 208 

1949 48 52 100 
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Screeningsronde Geboortejaar Mannen Vrouwen Totaal 

Eerste ronde 

1950 92 115 2017 

1951 54 69 123 

1952 95 130 225 

1953 163 201 364 

1954 84 106 190 

1955 149 248 397 

1956 23.756 24.055 47.811 

1957 147 193 340 

1958 24.855 25.190 50.045 

1960 26.090 26.228 52.318 

Subtotaal 104.152 108.017 212.169 

 

Vervolgronde 

1941 0 1 1 

1946 22.184 23.725 45.909 

1947 2.524 2.836 5.360 

1948 20.009 21.374 41.383 

1949 3.355 3.893 7.248 

1950 19.499 20.453 39.952 

1951 5.790 6.575 12.365 

1952 20.772 21.564 42.336 

1954 17.053 17.964 35.017 

Subtotaal 111.186 118.385 229.571 

 

 Totaal 215.338 226.402 441.740 

 

 

Tabel 4.2 | Uitnodigingen en deelname 2017 naar geboortejaar 

 

Geboortejaar 

Cliënten met 

uitnodiging 

Cliënten 

deelgenomen * Deelnamegraad  

Cliënten 

Uitslag iFOBT** 

Cliënten met iFOBT-

uitslag t.o.v deelname 

1940 31 18 58,06% 18 100,00% 

1941 114 59 51,75% 58 98,30% 

1942 26.585 16.958 63,78% 16.796 99,04% 

1944 32.623 22.138 67,86% 21.987 99,32% 

1945 189 128 67,72% 127 99,21% 

1946 46.113 33.696 73,07% 33.502 99,42% 

1947 5.456 3.854 70,64% 3.822 99,17% 

1948 41.591 30.382 73,04% 30.204 99,41% 

1949 7.348 5.281 71,86% 5.248 99,38% 

1950 40.159 29.095 72,45% 28.902 99,34% 

1951 12.488 8.884 71,14% 8.819 99,27% 

1952 42.561 30.550 71,78% 30.353 99,36% 

1953 364 229 62,91% 224 97,82% 

1954 35.207 24.720 70,21% 24.512 99,16% 

1955 397 244 61,46% 243 99,59% 

1956 47.811 32.549 68,08% 32.293 99,21% 
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Geboortejaar 

Cliënten met 

uitnodiging 

Cliënten 

deelgenomen * Deelnamegraad  

Cliënten 

Uitslag iFOBT** 

Cliënten met iFOBT-

uitslag t.o.v deelname 

1957 340 185 54,41% 179 96,76% 

1958 50.045 33.672 67,28% 33.354 99,06% 

1960 52.318 33.978 64,95% 33.637 99,00% 

Totaal 441.740 306.620 69,41% 304.278 99,24% 

*   Cliënten met een afmelding binnen 7 dagen na ontvangst van de iFOBT worden niet meegeteld, tenzij de iFOBT- uitslag 

ongunstig is. Cliënten met bezwaar zijn hier niet meegerekend.  

**  Cliënten met een ongunstige of een betrouwbare gunstige iFOBT-uitslag. Cliënten met bezwaar zijn hier niet 

meegerekend. 

 

Tabel 4.3a | iFOBT gunstig/ongunstig, mannen, 2017 

 

Geboortejaar 

Cliënten 
Uitslag 
iFOBT 

Cliënten 
iFOBT 
Gunstig 

Gunstige 
iFOBT 

Cliënten 
iFOBT 
ongunstig 

Ongunstige 
iFOBT 
(verwijscijfer) 

1940 14 14 100,0% 0 0,00% 

1941 41 39 95,12% 2 4,88% 

1942 8.032 7.213 89,80% 819 10,20% 

1944 10.560 9.545 90,39% 1.015 9,61% 

1945 79 75 94,94% 4 5,06% 

1946 16.029 15.102 94,22% 927 5,78% 

1947 1.780 1.668 93,71% 112 6,29% 

1948 14.354 13.527 94,24% 827 5,76% 

1949 2.388 2.263 94,77% 125 5,23% 

1950 13.656 12.979 95,04% 677 4,96% 

1951 4.016 3.818 95,07% 198 4,93% 

1952 14.280 13.549 94,88% 731 5,12% 

1953 87 82 94,25% 5 5,75% 

1954 11.386 10.854 95,33% 532 4,67% 

1955 76 71 93,42% 5 6,58% 

1956 15.277 14.285 93,51% 992 6,49% 

1957 54 52 96,30% 2 3,70% 

1958 15.625 14.785 94,62% 840 5,38% 

1960 15.592 14.801 96,30% 791 5,07% 

 

 

Tabel 4.3b | iFOBT gunstig/ongunstig, vrouwen, 2017 

 

Geboortejaar 

Cliënten 

Uitslag 

iFOBT 

Cliënten iFOBT 

Gunstig 

Gunstige 

iFOBT 

Cliënten 

iFOBT 

ongunstig 

Ongunstige 

iFOBT 

(verwijscijfer) 

1940 4 3 75,00% 1 25,00% 

1941 17 16 94,12% 1 5,88% 

1942 8.764 8.162 93,13% 602 6,87% 

1944 11.427 10.711 93,73% 716 6,27% 

1945 48 46 95,83% 2 4,17% 

1946 17.473 16.721 95,70% 752 4,30% 
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Geboortejaar 

Cliënten 

Uitslag 

iFOBT 

Cliënten iFOBT 

Gunstig 

Gunstige 

iFOBT 

Cliënten 

iFOBT 

ongunstig 

Ongunstige 

iFOBT 

(verwijscijfer) 

1947 2.042 1.970 96,47% 72 3,53% 

1948 15.850 15.239 96,15% 611 3,85% 

1949 2.860 2.754 96,29% 106 3,71% 

1950 15.246 14.668 96,34% 558 3,66% 

1951 4.803 4.624 96,27% 179 3,73% 

1952 16.073 15.491 96,38% 582 3,62% 

1953 137 135 98,54% 2 1,46% 

1954 13.126 12.676 96,57% 450 3,43% 

1955 167 165 98,80% 2 1,20% 

1956 17.016 16.359 96,14% 657 3,86% 

1957 125 123 98,40% 2 1,60% 

1958 17.729 17.089 96,39% 640 3,61% 

1960 18.045 17.460 96,76% 585 3,24% 

  304.278 289.154 95,03% 15.124 4,97% 

 

 

Tabel 4.4 | Conclusie van de uitgevoerde intake-afspraken, 2017 

 

Uitgevoerde intake-
afspraken Coloscopie 

CT-
colografie Exclusie Uitstel Andere locatie 

13.135 93,41% 1,26% 3,09% 1,86% 0,39% 

 

 

Tabel 4.5 | Aantal cliënten met coloscopie, 2017 

 

Geboortejaar 
Mannen met uitgevoerde 

coloscopie 

Vrouwen met uitgevoerde 

coloscopie 

 

Totaal 

1941 2 1 3 

1942 616 415 1.031 

1944 770 547 1.317 

1945 4 1 5 

1946 707 577 1.284 

1947 86 55 141 

1948 638 469 1.107 

1949 94 69 163 

1950 516 419 935 

1951 158 137 295 

1952 559 447 1.006 

1953 3 2 5 

1954 405 358 763 

1955 5 2 7 

1956 790 518 1.308 

1957 1 2 3 

1958 668 519 1.187 

1960 610 469 1.079 

Totaal 6.632 5.007 11.639 
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Tabel 4.6 | Opbrengst coloscopie, 2017 

 

Cliënt met 
uitgevoerde 
coloscopie 

Darm-
kanker 

Advanced 
adenoom 

Overige 
maligniteit 

Non-
advanced 
adenoom 

Serrated 
poliepen 

Detectie 
overige 
bevinding 

Geen 
afwijkingen 

Geen 
(bevestigde) 
diagnose* 

11.639 6,80% 40,07% 0,01% 24,74% 5,03% 5,75% 17,50% 0,10% 

*   Nog geen mdl-uitslag ontvangen of cliënt heeft bezwaar gemaakt tegen uitwisseling van gegevens  

    Peildatum: 6 april 2018 

 

De cijfers nader bekeken 

De totale doelgroep voor 2017 bedroeg 451.943 cliënten. De restgroep van 2016 is geheel in het eerste 

kwartaal van 2017 uitgenodigd. In week 52 moesten nog 13.937 eersterondecliënten een uitnodigingspakket 

ontvangen. Het merendeel van deze groep heeft wel in 2017 een vooraankondiging ontvangen. In januari 

2018 wordt deze gehele restgroep uitgenodigd. Van de cliënten die een uitnodiging voor de vervolgronde 

dienden te ontvangen, hadden 4.823 deze nog niet ontvangen op 31 december. Deze cliënten ontvangen 

wel binnen het maximale screeningsinterval van 26 maanden hun uitnodigingspakket in 2018. Het 

uiteindelijk percentage restgroep 2017 komt hiermee op 4,1 procent. 

 

Van de 441.740 cliënten met een uitnodiging in 2017 hebben 306.620 (69,41 procent) meegedaan aan het 

bevolkingsonderzoek (tabel 4.2, dit betreft ook uitnodigingen en deelname van restgroep 2016). De 

laboratoria ontvingen in 2017 van 304.278 cliënten (minimaal) een iFOBT-buis. 289.154 cliënten ontvingen 

een gunstige uitslag (95,03 procent) en 15.124 cliënten een ongunstige uitslag. Het verwijspercentage is 

4,97 procent (tabel 4.3). 

 

Van de 15.124 cliënten met een ongunstige uitslag kwamen 13.135 cliënten (86,8 procent) voor een intake-

afspraak. Van hen kwamen 12.269 personen (93,41 procent) in aanmerking voor een coloscopie (tabel 4.4). 

Uiteindelijk hebben 11.639 cliënten in 2017 daadwerkelijk een coloscopie ondergaan, waarvan de resultaten 

van de scopie bekend zijn. Dit is 76,9 procent van de cliënten met een ongunstige uitslag. Bij deze 

coloscopie werd bij 6,80 procent darmkanker geconstateerd en bij 40,07 procent gevorderde adenomen. Bij 

30,04 procent zijn kleine poliepen gevonden (non-advanced adenomen en geserreerde/hyperplastische 

poliepen) en bij 17,50 procent helemaal geen afwijkingen (tabel 4.6). 
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5. REACTIES VAN CLIËNTEN 

 

Cliënten van Bevolkingsonderzoek Zuid-West maken regelmatig hun ervaringen bij ons bekend. Dat doen zij 

telefonisch, per e-mail (rechtstreeks en via het contactformulier op de website), met het reactieformulier ‘Uw 

mening telt’, via het afmeldformulier of op andere schriftelijke manieren. In dit hoofdstuk kan de lezer zien 

om wat voor soort reacties het gaat.  

 

Tabel 5.1 | Reacties van cliënten per bevolkingsonderzoek, 2017 

 

Screening 
Aantal 

onderzoeken 

Aantal 

reacties 

Waarvan 

klachten  

Percentage klachten 

ten opzichte van het 

aantal onderzoeken 

Borstkanker 230.494 593 366 0,16% 

Baarmoederhalskanker 86.551 51 42 0,05% 

Darmkanker 319.362 161 120 0,04% 

Totaal  636.407 805 528 0,08% 

   

Tabel 5.2 | Aard van de cliëntreacties, 2017 

 

Soort reactie Aantal reacties Percentage van totaal 

Compliment 151 18,8% 

Klacht 528 65,5% 

Vraag 85 10,6% 

Suggestie 41 5,1% 

Totaal  805 - 

 

 

Reacties bevolkingsonderzoek borstkanker 

Vergeleken met 2016 is het aantal reacties ten opzichte van het aantal onderzoeken in 2017 gelijk gebleven 

bij het bevolkingsonderzoek borstkanker. De figuur hieronder laat zien wat de aard van de reacties is voor 

de belangrijkste vijf onderwerpen. De resterende 16 klachten zijn divers van aard. 

 

Figuur 5.1 | Aard complimenten en klachten borstkankerscreening  
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Reacties bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft in 2017 in verhouding meer reacties gekregen dan in 

2016. In 2017 hebben we geen complimenten over dit bevolkingsonderzoek gekregen. We zien ten opzichte 

van 2016 een toename van klachten op medisch gebied (tien in 2017, een in 2016) en over het ontvangen 

van de uitslag (zes in 2017, een in 2016). Ook zijn er klachten binnengekomen in nieuwe categorieën, 

namelijk voorlichting en het maken van een afspraak. De figuur hieronder laat zien hoe het aantal klachten 

verdeeld is over de belangrijkste onderwerpen. 

 

Figuur 5.2 | Aard klachten baarmoederhalskankerscreening  

 

 

Reacties bevolkingsonderzoek darmkanker 

Het aantal reacties over het bevolkingsonderzoek darmkanker is, zoals verwacht, gestegen. Dat komt 

doordat we sinds het begin van dit onderzoek elk jaar meer cliënten uitnodigen om mee te doen. De figuur 

hieronder laat zien hoeveel reacties we over elk onderwerp hebben ontvangen. 

 

Figuur 5.3 | Aard complimenten en klachten darmkankerscreening  
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6. BEDRIJFSVOERING 

 

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit: ICT Service Center (ISC), Controlling, Financiële en 

Salarisadministratie, HRM & Arbo, Communicatie, Kwaliteit & Informatieveiligheid, Klachtenbehandeling en 

de ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad.  

 

Communicatie 

De gehele interne en externe communicatie rondom de drie bevolkingsonderzoeken is in handen van de drie 

communicatieadviseurs. Hierbij valt te denken aan het actueel houden van brieven aan cliënten, 

communicatie rondom vernieuwingen zoals de BIRADS 0-procedure, inspelen op issues in de media, en het 

bijhouden van sociale media. Daarnaast werd samengewerkt met andere afdelingen in projecten als 

‘Zelforganisatie’, project Sarah en in de campagnes ‘Pas of Privacy’, ‘Gezond werken’ en ‘Strategische 

Personeelsplanning’. Er is een Beeldenbank opgezet om snel en eenvoudig te kunnen beschikken over 

passend beeldmateriaal. Op intranet verschenen in 2017 bijna 300 nieuwsberichten. 

 

Beleidsdag – veel belangstelling voor nieuwe mammograaf 

Ook in 2017 organiseerde de afdeling Communicatie de jaarlijkse Beleidsdag voor medewerkers. De 

beleidsdag is bedoeld voor kennisbevordering en ‘elkaar ontmoeten’. Deze keer werd het nieuwe type 

mammograaf door de firma Tromp gepresenteerd, waarvoor veel belangstelling was. De dag werd ’s avonds 

afgesloten met een walking dinner en muziek. 

 

Gestaag actiever op sociale media 

Bevolkingsonderzoek Zuid-West is actief op Facebook, Twitter en LinkedIn. Hier publiceren we berichten 

over bijvoorbeeld nieuwe standplaatsen van de borstonderzoekscentra, haken we in op de actualiteit (zoals 

de borstkankermaand) en plaatsen we vacatures. Om meer continuïteit te krijgen in het plaatsen van 

‘content’ hebben we de vaste rubrieken ‘Weetjeswoensdag’ (tweewekelijks) en ‘Videovrijdag’ (maandelijks) 

ontwikkeld.  

 

Figuur 6.1 |  Bereik Facebook en Twitter in 2016 en 2017 
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advertenties. We brengen standplaatsen bij aanvang van een nieuwe borstonderzoeksronde direct onder de 

aandacht bij de uitgenodigde doelgroep. Daarbij maken we gebruik van de segmentatiemogelijkheden die 

Facebook biedt. Tijdens een pilotperiode hebben we zeven advertenties geplaatst die 13.231 personen 

hebben bereikt. Dit is zo’n 22 procent van de uitgenodigde doelgroep. Of de Facebookadvertenties een 

effect hebben gehad op de opkomst is nog niet te zeggen. Wel hebben ze gezorgd voor meer bezoeken op 

de website waar het uitgebreide verplaatsingsbericht te vinden is. 

 

Een toenemend aantal bezoekers gebruikt de Facebookpagina om in contact te komen met de organisatie. 

De communicatieadviseurs beantwoorden deze berichten binnen een werkdag.  

 

Op Twitter plaatsten we 125 berichten. Het aantal volgers nam nauwelijks toe. Dit is in lijn met de 

ontwikkeling waarbij Twitter verliest aan populariteit als socialmediakanaal. LinkedIn gebruikten we in 2017 

voornamelijk voor het plaatsen van vacatures. 

 

Visie op online communicatie grondslag voor nieuwe activiteiten 

Begin 2017 hebben vijftien medewerkers van verschillende afdelingen van de vijf screeningsorganisaties 

een visie op online communicatie ontwikkeld. Digitaal Bureau E-sites heeft hen hier tijdens twee 

workshopdagen bij begeleid. De visie op online communicatie vormt het uitgangspunt voor nieuwe, 

landelijke activiteiten op dit vlak, zoals de ontwikkeling van een nieuwe website en digitaal cliëntcontact. 

Deze deelprojecten staan voor 2018 op de planning. 

 

In contact met de ketenpartners 

Een belangrijke groep binnen onze ketenpartners zijn de ruim tweeduizend huisartsen en 360 

doktersassistenten. In 2017 stuurden we hen vijf keer de digitale nieuwsbrief Screen. Ook sturen we de 

digitale nieuwsbrief Coloscoop naar onze ketenpartners in het bevolkingsonderzoek darmkanker. In 2017 

deden we dat acht keer. We houden onze ketenpartners zo op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op 

het gebied van de drie bevolkingsonderzoeken en de organisatie. 

 

Kwaliteit en Informatieveiligheid 

Risicomanagement en de incidentenregistratie en -rapportage vormen een wezenlijk onderdeel van 

kwaliteitsmanagement. In 2017 heeft de afdeling Kwaliteit en Informatieveiligheid de risicoanalyse opnieuw 

uitgevoerd.  

 

Naast het beheersen van processen en systemen streeft onze organisatie ook ‘merkbare kwaliteit’ (vanuit 

waarden). Een voorbeeld hiervan is het organiseren van spiegelgesprekken met cliënten. Eerder in dit 

jaarverslag werd daar al over geschreven. 

 

Mooie resultaten externe audit 

In november vond de externe audit  plaats – deze keer een hercertificerende audit voor de NEN-EN 15224 

voor alle drie de bevolkingsonderzoeken. DNV-GL voerde gesprekken met het Managementteam en 

kantoormedewerkers. Ook werden twee mobiele borstonderzoekscentra en de Beoordelingseenheid te 

Rotterdam bezocht.  

 

Bevolkingsonderzoek Zuid-West heeft de audit met mooie resultaten afgesloten; de auditoren hebben ons 

op veel punten complimenten gemaakt. Uit de audit zijn slechts één bevinding en twee observaties 

gekomen. De afdeling Kwaliteit en Informatieveiligheid gaat hier samen met de betrokken afdelingen mee 

aan de slag.  
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Informatiebeveiliging: audit intensief voorbereid 

Ook voor informatiebeveiliging is een risicoanalyse gedaan en werden de risico’s in een behandelplan 

uitgewerkt. Daarnaast is met de afdeling Communicatie een langlopende bewustwordingscampagne 

gehouden. Het interne auditteam heeft een training ‘Auditen op NEN7510’ gevolgd en een groot deel van de 

borstonderzoeksonderzoekcentra en Beoordelingseenheden zijn specifiek op informatieveiligheid geaudit. 

Begin 2018 volgen de laatste organisatieonderdelen. In november is fase 1 van de NEN 7510-certificering, 

de documentenbeoordeling, afgerond. Naast veel sterke punten, kwamen acht afwijkingen naar voren. 

De afdeling Kwaliteit en Informatieveiligheid pakt deze samen met de betrokken afdelingen op. 

 

Interne audits lopen op schema 

De interne audits zijn allemaal volgens planning uitgevoerd. Om het team te versterken zijn er in 2017 zes 

nieuwe intern auditoren bij het team gekomen.  

 

Wanneer uit een interne audit blijkt dat een procesbeschrijving of werkinstructie moet worden aangepast, 

gaat de afdeling Kwaliteit en Informatieveiligheid hiermee direct aan de gang. De overige verbeterpunten 

worden opgenomen op een verbeterlijst, waarna de betreffende afdeling en leidinggevenden ermee 

verdergaan.  

 

HRM & Arbo 

Het personeelsbestand zag er eind 2017 als volgt uit (tabellen 6.1 en 6.2). 

 

Tabel 6.1 | Samenstelling personeel 

 

Kengetallen Totaal 

Aantal werknemers  

(31-12-2016)  198 

Fte  135,61 

Man / vrouw  18/180 

Gemiddelde leeftijd  50,34 

Gemiddeld aantal dienstjaren  10,4 

Ziekteverzuim in % 6,57 

Aantal nieuwe werknemers  20 

Aantal werknemers uit dienst  35 

Aantal uitzendkrachten  24 

 

 

Tabel 6.2 | Leeftijdsopbouw d.d. 31 december 2017 

 

Leeftijdscategorie Aantal Man Vrouw 

tot 24 jaar 1 1 0 

25-29 jaar 15 3 12 

30-34 jaar 8 1 7 

35-39 jaar 13 2 11 

40-44 jaar 20 4 16 

45-49 jaar 23 2 21 

50-54 jaar 32 3 29 

55-59 jaar 30 0 30 

60-64 jaar 49 2 47 

65-69 jaar 6 0 6 

Vanaf 70 jaar 1 1 0 

 

Aantal werknemers is exclusief uitzendkrachten (inclusief uitzendkrachten: 222). 

 

Ontwikkeling medewerkers richting leiderschap en eigen verantwoordelijkheid  

Een belangrijk thema in Koers 2020 binnen het speerpunt ‘leiderschap en eigen verantwoordelijkheid 

versterken’ is de ontwikkeling van medewerkers. In 2017 zijn daarom diverse trainingen georganiseerd, 

zoals:  

• MD-programma voor leidinggevenden, inclusief de training ‘IK-werk aan zero ziekteverzuim en méér 

werkplezier’;  

• en diverse trainingen rondom cliëntgerichtheid voor de Informatielijn, Medisch Secretariaat,  

IMS en ICT; 

• een training Teambuilding voor de afdeling Planning. 
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Ook op individueel niveau is er aandacht voor persoonlijke of professionele ontwikkeling.  

 

De focus tijdens de jaargesprekken lag in 2017 op duurzame inzetbaarheid en de wederzijdse 

verantwoordelijkheid hierin. Medewerkers werd gevraagd om in dit kader na te denken over de inzet van 

hun PLB-uren. In de briefing Jaargesprek is geadviseerd na ongeveer zes maanden een tussentijdse 

evaluatie te plannen om de ontwikkeling te blijven volgen. 

 

Verzuimcijfers   

Verzuimpercentage 

Het netto verzuimpercentage is gedaald van 7,6 procent in 2016 naar 6,6 procent in 2017.  

 

Meldingsfrequentie  

De meldingsfrequentie is gestegen van 1,13 in 2016 naar 1,64 in 2017. Dit betekent dat medewerkers zich 

gemiddeld 0,51 keer vaker hebben ziekgemeld. 

 

Langdurig verzuim   

Het langdurig verzuim (langer dan zes weken) is ten opzichte van 2016 gedaald. Dit was in 2016 6,17 

procent en in 2017 5,16 procent. 79 procent van het verzuim bestaat in 2017 uit langdurig verzuim. 

 

Verschillen tussen leeftijdsgroepen  

Het verzuimpercentage is in alle leeftijdscategorieën gedaald of nagenoeg gelijk gebleven behalve bij 

medewerkers jonger dan 25 jaar. Bij deze categorie is het verzuimpercentage het hoogst.  

 

Het ziekteverzuim heeft geleid tot beleidsvoornemens en een Taskforce Gezond werken, die in 2017 

concreter vorm hebben gekregen. 

 

Vier bedrijfsregelingen aangepast 

De bedrijfsregelingen Wasgeld, PMO, Bijzonder verlof en de Fietsregeling zijn in 2017 aangepast. 

 

Werving & selectie: tekort MBB’ers loopt op 

Bevolkingsonderzoek Zuid-West heeft in 2017 in totaal 21 vacatures uitgezet en ingevuld, waarvan vijf 

door interne kandidaten. De vacature voor MBB’er in de screening is doorlopend vacant en betreft 

meerdere fte. Er zijn 20 medewerkers nieuw in dienst gekomen, waarvan acht MBB’ers in de screening en 

twaalf medewerkers op kantoor.  

 

Daarnaast hebben acht personen op uitzendbasis gewerkt en zestien op payroll-basis. Deze laatste groep 

betreft de MBB’ers en screeningsassistenten die voor de duur van de opleiding via het uitzendbureau 

werkzaam zijn. We hebben in 2017 van 35 medewerkers afscheid genomen, waarvan achttien 

medewerkers in de Screening en zeventien kantoormedewerkers.  

 

Op de arbeidsmarkt is er landelijk (en ook regionaal) een tekort aan MBB’ers. Na twee pilots (in 2012 en 

2014) zijn we in oktober 2017, in samenwerking met Erasmus MC Academie, gestart met het intern 

opleiden van zes mbo’ers tot screeningsassistent-MB’er. Eind december hebben zij het theoriedeel van de 

opleiding met goed resultaat afgerond.  

 

In 2017 is de werkgroep SPP (Strategische Personeelsplanning) aan de slag gegaan om het groeiende 

tekort aan MBB’ers in de screening aan te pakken. 
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Arbo  

Vernieuwing van het arbobeleid 

In 2017 is het arbobeleid aangepast; dit was nodig vanwege de nieuwe Arbowetgeving. 

 

BHV-organisatie 

In 2017 is op kantoor een ontruimingsoefening georganiseerd. Hierbij is externe ondersteuning 

ingeschakeld om de oefening zo realistisch mogelijk te maken. Er zijn vier medewerkers opgeleid tot 

BHV’er. Ook is een aantal BHV’ers gestopt waardoor het aantal BHV’ers in de organisatie op dertien 

kwam. 

 

Gedragscode 

De arbocoördinator, klachtenfunctionaris en een afgevaardigde van OR hebben een Gedragscode 

opgesteld op basis van documenten die hierover al beschikbaar waren. De Gedragscode is in 2018 

vastgesteld. 

 

PMO aangeboden  

In 2017 is, na aanpassing van de bedrijfsregeling, nogmaals het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) 

aangeboden aan medewerkers, in samenwerking met ArboNed. Bij dit onderzoek staat de relatie 

gezondheid-werk centraal. Twee medewerkers hebben meegedaan aan het PMO. Over de uitslagen van 

het onderzoek worden geen rapporten gemaakt in verband met de privacy. De medewerker kan eenmaal 

in de drie jaar meedoen aan het PMO. In 2018 zal het PMO nogmaals worden aangeboden.  

 

Ergonomie  

In 2017 hebben twee ergonomen de borstonderzoekscentra bezocht die daarvoor op de planning 

stonden. Het was voor het eerst dat voor deze advisering ergonomen in de arm zijn genomen, voorheen 

gebeurde dit door fysiotherapeuten. De arbocoördinator en leidinggevende hebben verslagen van de 

bevindingen ontvangen. Vanaf 2018 zullen de ergonomen alle units elk jaar bezoeken en niet eens per 

twee jaar, zodat zij beter kunnen ingaan op lichamelijke problemen.  

 

Binnenklimaat  

In 2016 zijn op kantoor klimaatmetingen uitgevoerd. Aan de hand hiervan zijn er in 2017 extra regelaars 

geplaatst om de temperatuur te regelen. Daarnaast zijn ook ventilatieroosters schoongemaakt. Op de 

mobiele units blijft het lastig om het klimaat te regelen.  

 

Verder stond op de agenda van de arbocoördinator/preventiemedewerker de reanimatie en 

ontruimingscursus op de borstonderzoekcentra en de monitoring risico-inventarisatie & evaluatie.  

 

ICT 

 

IBOB niet verder ontwikkeld in aanloop naar ScreenIT 

IBOB heeft zich in 2017 niet verder ontwikkeld. Dit komt deels door de aanloop naar ScreenIT; veel 

inspanningen worden nu meer gericht op ScreenIT. De werkzaamheden rondom de hardware-virtualisatie 

(het online opslaan van data in plaats van op hardware) verlopen moeizaam en langzaam. Vanaf het 

derde kwartaal heeft dit project een kleine versnelling gehad door de gezamenlijke inspanningen van de 

regionale screeningorganisaties. Daardoor moet een migratie naar nieuwe server hardware en Oracle 

platform in 2018 alsnog mogelijk zijn.  

 

Begin 2017 is in het laatste borstonderzoekscentrum de nieuwe hardware vanuit Philips geïnstalleerd. Na 

enige opstartproblemen is dit in 2017 tamelijk probleemloos verlopen. De hardware is een stuk kleiner, 

sneller en technisch van het hoogste niveau. Ook zijn we zogenaamde SSD-disks (Solid State Disk) gaan 
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gebruiken. Waar er voorheen nog mechanische componenten in harddisks werden gebruikt, zijn we per 

2017 voor een groot gedeelte over op SSD. Deze disks bevatten alleen nog een printplaat (PCB) en zijn 

daarvoor veel minder storingsgevoelig. Dat is ook in de praktijk zo gebleken. 

 

ScreenIT loopt warm voor borstkankerscreening  

Vanaf de release van maart 2017 worden de eerste functionaliteiten voor het bevolkingsonderzoek 

borstkanker aan ScreenIT toegevoegd. Deze aanpassingen zijn overigens nu nog niet of nauwelijks 

zichtbaar voor de gebruiker. Volgens planning zal medio 2019 ScreenIT ook daadwerkelijk voor dit 

screeningsprogramma gebruikt gaan worden.  

 

In januari 2017 stapte ook de baarmoederhalskankerscreening geheel over op ScreenIT. 

 

Aangaande de darmkankerscreening werd ScreenIT verder ontwikkeld. In een schema van eens per acht 

weken werden nieuwe releases uitgebracht.  
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7. FINANCIEEL VERSLAG 

 

Toelichting financieel jaarverslag 

 

Algemeen 

Het totale resultaat van het jaar 2017 komt uit op € 802.554 positief. Dit resultaat is opgebouwd uit een 

positief resultaat van € 890.379 voor de borstkankerscreening en een negatief resultaat van € 87.825 voor 

de baarmoederhalskankerscreening. Het bevolkingsonderzoek darmkanker heeft een resultaat van € 0, 

omdat bij darmkankerscreening de kosten volledig gefinancierd worden. 

 

 

Bevolkingsonderzoek Subsidieverlening 

Borstkanker € 14.781.965 

Baarmoederhalskanker € 7.283.812 

Darmkanker € 4.543.853 

Totaal € 26.609.630 

   

Maximale reserve 10% € 2.660.963 

 

 

Hieronder volgt op hoofdlijnen een toelichting op de resultaten per bevolkingsonderzoek. Vervolgens is de 

balans weergegeven, de totale staat van baten en lasten van alle drie de bevolkingsonderzoeken en tot 

slot het kasstroomoverzicht. 

 

Bevolkingsonderzoek borstkanker 

Het resultaat van het jaar 2017 komt uit op € 890.379 positief. 

 

Productie en opbrengsten 

De totale productie in 2017 is uitgekomen op 230.494 onderzoeken en dit zijn zes onderzoeken minder 

dan begroot (230.500). Het tarief per onderzoek is uitgekomen op € 65,05 en betreft een stijging van  

€ 0,57 ten opzichte van het begrote tarief van € 64,48. De opbrengsten zijn hierdoor hoger dan begroot. 

 

Lasten 

De totale lasten zijn uitgekomen op € 14.103.255 en daarmee € 1.046.551 lager dan begroot. De grootste 

oorzaak van de lagere lasten is de vrijval van de voorziening opslag digitale beelden van € 972.250. 

 

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 

Het resultaat van het jaar 2017 komt uit op € 87.825 negatief. 

 

Productie en opbrengsten 

De totale productie in 2017 is uitgekomen op 95.443 onderzoeken en dit zijn 44.820 onderzoeken minder 

dan begroot (140.263). De verschillende tarieven zijn iets hoger uitgekomen dan waar in de begroting 

2017 mee was gerekend. De opbrengsten blijven € 2.391.962 achter op de begroting door de veel lagere 

productie.  

 

Lasten 

De totale lasten zijn uitgekomen op € 5.116.144 en daarmee € 2.015.999 lager dan begroot. De daling van 

de lasten is een gevolg van de veel lagere productie. 
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Bevolkingsonderzoek darmkanker 

Het resultaat over 2017 is nihil. Dit onderzoek kent in 2017 nog een kostenfinanciering en zal vanaf 2018  

P*Q gefinancierd worden. 

 

Productie en opbrengsten 

De totale productie in 2017 is uitgekomen op 319.362 onderzoeken en dit zijn 26.719 onderzoeken meer 

dan begroot (292.643). De opbrengsten zijn lager omdat dit bevolkingsonderzoek kosten gefinancierd is in 

2017.  

 

Lasten 

De totale lasten zijn € 385.297 lager uitgekomen dan begroot door onder andere geen kosten aan 

onderhoud & medische apparatuur en lagere portokosten. 
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Balans per 31 december (na resultaatbestemming 2017) 

 2017 2016 

ACTIVA   €    €  

         

A. VASTE ACTIVA         

II. Materiële vaste activa         

1. Verbouwingen  481.152  542.962 

2. Vaste units  374.648  492.525 

3. Mobiele units  1.966.110  2.263.677 

4. Medische inventaris  332.572  549.998 

5. Computerapparatuur  337.574  267.104 

6. Overige inventaris  298.929  278.888 

Totaal Materiële vaste activa  3.790.986  4.395.155 

     

III. Financiële vaste activa     

Totaal Vaste activa  86.534  87.018 

     

B. VLOTTENDE ACTIVA     

I. Voorraden  106.477  36.661 

II. Vorderingen   390.275  866.622 

III. Overlopende activa  720.278  757.468 

IV. Liquide middelen  9.286.386  6.971.079 

Totaal Vlottende activa  10.503.416  8.631.829 

     

Totaal Activa  14.380.936  13.114.002 

      

PASSIVA     

     

C. EIGEN VERMOGEN     

V. Egalisatiereserve   2.660.963  2.597.815 

Totaal Eigen vermogen  2.660.963  2.597.815 

     

D. VOORZIENINGEN     

1.  Voorziening dienstjubilea  131.000  134.001 

2.   Voorziening Persoonlijk Levensfase Beleid   1.137.234  1.168.268 

3.  Voorziening overgangsrecht PLB 200 uur  24.664  36.366 

4.  Voorziening groot onderhoud units  257.827  165.484 

5.  Voorziening onderhoud mammografen  -  15.746 

6.  Voorziening opslagkosten analoge foto’s   400.000  320.000 

7.  Voorziening opslagkosten digitale foto’s   3.241.379  4.047.956 

8.  Voorziening personele aangelegenheden  125.000  59.341 

Totaal Voorzieningen  5.317.104  5.947.162 

     

E. LANGLOPENDE SCHULDEN     

I. Ministerie van Financiën  -  1.298.334 

Totaal Langlopende schulden  -  1.298.334 

     

F. KORTLOPENDE SCHULDEN     

I. Crediteuren  1.283.403  392.086 

II. Belastingen, premies sociale verzekeringen en 

 pensioenen  442.646  518.451 

V. Overlopende passiva  4.676.819  2.360.155 

Totaal Kortlopende schulden  6.402.868  3.270.692 

     

Totaal Passiva  14.380.936  13.114.002 
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Staat van baten en lasten  

   
 

  
 

  
 

 
 

 Realisatie 
 

Begroting 
 

Realisatie   
 2017 

€ 
  2017 

 
  2016 

 

A. BATEN 
 

 
     

I. RIVM-subsidies 
 

 24.180.509  26.825.802  26.799.420 

II. Overige inkomsten   -  -  45.467 

        

Totaal Baten 
 

 24.180.509  26.825.802  26.844.887 

          
      

B. LASTEN 
 

      

III. Personeelskosten 
 

      

 Salarissen incl. vakantietoeslag 
 

 6.364.886  6.557.509  6.337.548 

 Sociale lasten  
 

 1.517.224  1.621.406  1.554.295 

 Personeel niet in loondienst 
 

 5.349.574  6.956.630  8.621.733 

 Overige personele kosten 
 

 934.427  922.954  874.115 

        

Totaal Personeelskosten 
 

 14.166.110  16.058.498  17.387.692 

        

IV. Afschrijvingen Vaste activa 
 

 916.616  894.937  879.869   
      

V. Overige lasten 
 

      

 Uitvoeringskosten screening 
 

 6.694.454  8.131.844  6.988.227 

 Huisvestingslasten 
 

 378.948  360.952  424.812 

 Organisatiekosten 
 

 695.300  724.174  769.305 

        

Totaal Overige lasten 
 

 7.768.701  9.216.970  8.182.344   
      

Overige baten / lasten 
 

 300.674  595.609  292.556   
      

Totaal Bedrijfslasten 
 

 23.152.101  26.766.014  26.742.460   
      

Resultaat voor financiële baten en lasten 
 

 1.028.408  59.788  102.427   
      

C. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 
 

      

I. Rentebaten 
 

 -  -  - 

II. Rentelasten incl. bankkosten 
 

 225.854  59.788  69.040 

        

Totaal Financiële baten en lasten 
 

 225.854  59.788  69.040   
      

Totaal Lasten 
 

 23.377.955  26.825.802  26.811.501 

          
      

Resultaat na financiële baten en lasten 
 

 802.554  -  33.386 

          
      

BESTEMMING RESULTAAT 
 

      

Onttrekking aan egalisatiereserve 
 

 63.154    19.405 

Onttrekking aan bestemmingsreserve ICT-upgrade  739.400     

Totaal 
 

 0    0 
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Kasstroomoverzicht (volgens indirecte methode) 
  

 
 

 

  
 2017 

€ 
 2016 

€ 

Kasstroom uit operationele activiteiten 
 

 
 

 
 

Resultaat voor financiële baten en lasten 
 

 1.028.408  102.428   
    

Aanpassingen voor: 
 

    

Afschrijvingen 
 

 902.456  879.869 

Mutaties voorzieningen 
 

 (630.058)  87.936 

Totaal 
 

 1.300.806  1.070.232   
    

Veranderingen in het werkkapitaal 
 

    

Voorraden 
 

 (69.816)  (35.294) 

Vorderingen 
 

 476.348  (34.948) 

Overlopende activa 
 

 37.190  135.515 

Kortlopende schulden (exclusief aflossingsverplichting)  2.640.801   

Totaal 
 

 3.084.522  (392.375)   
    

Kasstroom uit operationele activiteiten 
 

      
    

Investeringen  
 

    

Investeringen in materiële vaste activa 
 

 (377.911)  (659.387) 

Desinvesteringen 
 

 80.408  - 

Vrijval van financiële vaste activa   484  (10.719)   
    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
 

 (297.018)  (670.106)   
    

Financieringen 
 

    

Aflossing leningen 
 

 (1.547.149)  (334.530) 

Financiële baten en lasten 
 

 (225.854)  (69.040)   
    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
 

 (1.773.003)  (403.570)   
    

Mutatie geldmiddelen 
 

 2.315.307  (395.821)   
    

Aansluiting met de balans: 
 

    

Liquide middelen per 1 januari 
 

 6.971.079  7.366.900 

Liquide middelen per 31 december 
 

 9.286.386  6.971.079   
    

Mutatie liquide middelen 
 

 2.315.307  (395.821) 
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WNT-verantwoording 2017 Bevolkingsonderzoek Zuid-West 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 

toepassing op stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Het voor Bevolkingsonderzoek Zuid-West 

toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum). 

 

Bezoldiging topfunctionarissen       

 

1a | Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en 

leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 

functievervulling 

 

 

Bedragen x € 1 

  

mw. P.H.M. van den Broek W.W.J. Spijker 

Functiegegevens voorzitter Raad van Bestuur bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 

Deeltijdfactor in fte 0,9 1,0 

Gewezen topfunctionaris nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking nee nee 

        

 

  

Bezoldiging           

Beloning plus belastbare onkosten 

vergoeding 

118.403 118.328 

Beloning betaalbaar op termijn 10.993 10.989 

Subtotaal 129.396 129.317 

        

 

  

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 

181.000 181.000 

        

 

  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. 

Totale bezoldiging 129.396 129.317 

        

 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 

          

n.v.t. n.v.t. 

       

 

Gegevens 2016           

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 - 31/12 01/01  31/12 

Deeltijdfactor 2016 in fte 0,9 1,0 

Beloning belastbare onkostenvergoedingen 117.844 115.572 

Beloningen betaalbaar op termijn 10.752 10.744 

Totale bezoldiging 2016 128.597 126.317 
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1b | Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

Bedragen x € 1 mw. A.E. de Groot 

Kooijman 

mw. S. Doornweerd J.G. van der Molen mw. M.E.C. de Ruyter  

de Wildt-van Ditshuizen 

A.C. de Grunt 

  

Functiegegevens voorzitter RvT lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 

      

 

        

Bezoldiging               

Bezoldiging 16.258 11.824 11.824 11.824 11.824 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 

27.150 18.100 18.100 18.100 18.100 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Totale bezoldiging 16.258 11.824 11.824 11.824 11.824 

      

 

        

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 

              

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

      

 

        

Gegevens 2016               

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 

Beloning belastbare onkostenvergoedingen 16.258 11.824 11.824 11.824 11.824 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0 

Totale bezoldiging 2016 16.258 11.824 11.824 11.824 11.824 
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BIJLAGE 1 
Samenstelling Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en 

Ondernemingsraad 

 

Raad van Toezicht per 31 december 2017 
 

Mevrouw mr. A.E. de Groot Kooijman, voorzitter Raad van Toezicht  

Managing Partner Laergo B.V., Den Haag 

- Lid Raad van Commissarissen Vestia Groep, Rotterdam 

- Lid Raad van Toezicht Middin, Rijswijk 

- Adviseur Nationaal Register, Den Haag 

- Voorzitter Raad van Commissarissen Danone Baby and Medical Nutrition Nederland B.V., 

Amsterdam 

- Vicevoorzitter Astellas Pharma Europe B.V. (per 1 april 2017) 

 

Mevrouw S. Doornweerd, arts, lid Raad van Toezicht  

 

Drs. A.C. de Grunt, lid Raad van Toezicht  

Lid Raad van Bestuur Stichting Altrecht, Utrecht 

- Lid Raad van Bestuur Stichting IZZ, Apeldoorn 

- Lid Raad van Bestuur Stichting TOPGGz, Amersfoort 

 

Drs. J.G. van der Molen, lid Raad van Toezicht 

DGA Van der Molen B.V., Kesteren 

- Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Woningbeheer Betuwe, Lienden 

 

Mevrouw drs. M.E.C. de Ruyter de Wildt, lid Raad van Toezicht  

Oprichter en eigenaar van Buro Yousten, Den Haag 

- Voorzitter Raad van Toezicht Hersenstichting Nederland, Den Haag 

- Lid Raad van Advies Stichting Michiel de Ruyter, Den Haag 

- Vicevoorzitter Raad van Toezicht Greenpeace, Amsterdam (tot eind maart 2017) 

 

 

Raad van Bestuur per 31 december 2017 
 

Mevrouw drs. P.H.M. van den Broek MMC, voorzitter Raad van Bestuur 

- Lid Commissie Toekomst Curatieve Zorg Midden-Brabant, Elisabeth-Tweestedenziekenhuis, Tilburg 

- Lid Raad van Commissarissen SBOH – voor artsen in opleiding, Utrecht 

 

Drs. W.W.J. Spijker, lid Raad van Bestuur 

- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting voor Protestants Christelijk onderwijs Spectrum, 

Lansingerland 

 

 

Managementteam per 31 december 2017 
 

 Mevrouw drs. P.H.M. van den Broek MMC, voorzitter 

voorzitter Raad van Bestuur 

 Drs. W.W.J. Spijker 

lid Raad van Bestuur 

 Mevrouw M.C.C.A. Hurxkens 

manager Screening 

 Mevrouw K. Izelaar 

manager Administratieve organisatie 



 

 
48 
 

Jaarverslag 2017 – Bevolkingsonderzoek Zuid-West 

 De heer E.R. Mossel 

manager Bedrijfsvoering 

 De heer M.M. Schouten 

manager Screening a.i.  

 

 

Ondernemingsraad per 31 december 2017 
 

 Mevrouw S. Dagyaran, voorzitter 

salarisadministrateur 

 Mevrouw M.A. de Mol, vicevoorzitter 

MBB'er in de screening 

 Mevrouw L.N. Obertop, lid Dagelijks Bestuur 

MBB'er in de screening 

 Mevrouw J.G.M. van Leeuwen, lid 

MBB'er in de screening 

 Mevrouw C. Strick van Linschoten, lid 

medewerker Planning 

 De heer H.D. Verschuur, lid  

senior applicatiebeheerder 

 Mevrouw P.W.M.M. van de Wassenberg, lid  

MBB'er in de screening 

 Mevrouw J. Weststrate, lid  

MBB'er in de screening 
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BIJLAGE 2  
Opkomst bevolkingsonderzoek borstkanker per gemeente in 

2017  

 

 

Gemeente Uitnodigingen Onderzoeken 
Opkomst  

2017 (%) 

Opkomst 

2015 (%) 

Alblasserdam 2.935 2.296 78,2 81,7 

Alphen aan den Rijn 17.186 13.802 80,3 80,6 

Barendrecht 7.353 5.682 77,3 77,9 

Brielle 3.076 2.499 81,2 81,1 

Cromstrijen 2.394 2.005 83,8 84,4 

Giessenlanden 2.467 2.037 82,6 82,4 

Goeree-Overflakkee 8.080 6.490 80,3 81,6 

Gouda 11.632 8.867 76,2 78,9 

‘s-Gravenhage 31.195 20.191 64,7 65,8 

Hardinxveld-Giessendam 2.551 2.121 83,1 83,2 

Hillegom 3.548 2.805 79,1 79,6 

Kaag en Braassem (alleen Roelofarendsveen) 2.525 2.170 85,9 85,9 

Kapelle 2.082 1.734 83,3 84,4 

Katwijk 9.616 7.726 80,4 80,4 

Korendijk 1.837 1.465 79,8 79,8 

Krimpenerwaard 9.065 7.591 83,7 84,5 

Leidschendam-Voorburg (alleen Voorburg) 6.385 4.428 69,4 68,7 

Lisse 3.822 3.166 82,8 84,1 

Middelburg 7.929 5.998 75,7 77,5 

Molenwaard 4.278 3.450 82,8 83,2 

Nissewaard (alleen Spijkenisse) 13.305 10.062 75,6 77,5 

Oegstgeest 3.900 3.095 79,4 81,7 

Oud-Beijerland 3.994 3.180 79,6 80,4 

Pijnacker-Nootdorp 7.345 5.907 80,4 81,8 

Reimerswaal 2.919 2.284 78,3 78,5 

Rijswijk 8.341 6.144 73,7 75,1 

Rotterdam 50.152 33.020 65,8 66,6 

Strijen 1.640 1.357 82,7 84,9 

Tholen 3.974 3.150 79,3 79,6 

Vlaardingen 11.396 8.557 75,1 76,4 

Vlissingen 7.660 5.615 73,3 74,8 

Voorschoten 4.175 3.381 81,0 80,1 

Westland 17.062 13.998 82,0 83,4 

Westvoorne 2.741 2.191 79,9 81,6 

Zederik 2.094 1.741 83,1 83,2 

Zoetermeer 20.974 15.841 75,5 76,2 

Zuidplas (alleen Moordrecht en Nieuwerkerk a/d IJssel) 5.091 4.103 80,6 81,5 

Zwijndrecht 7.312 5.627 77,0 77,2 
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BIJLAGE 3 
Uitnodigingen en deelname bevolkingsonderzoek darmkanker 

per gemeente in 2017 

 

 

Gemeente  

Cliënten met 

uitnodiging 

Cliënten 

deelgenomen* Deelnamegraad (%) 

Alblasserdam 2.072 1.445 69,74 

Albrandswaard 2.832 2.103 74,26 

Alphen aan den Rijn 11.322 8.381 74,02 

Barendrecht 5.044 3.803 75,40 

Binnenmaas 4.129 3.143 76,12 

Bodegraven-Reeuwijk 3.657 2.843 77,74 

Borsele 2.255 1.704 75,57 

Brielle 2.141 1.560 72,86 

Capelle aan den IJssel 8.215 5.560 67,68 

Cromstrijen 1.750 1.332 76,11 

Delft 9.734 6.524 67,02 

Dordrecht 14.678 9.881 67,32 

Giessenlanden 2.216 1.753 79,11 

Goeree-Overflakkee 7.227 5.567 77,03 

Goes 4.911 3.661 74,55 

Gorinchem 4.629 3.255 70,32 

Gouda 10.052 7.241 72,04 

Hardinxveld-Giessendam 1.872 1.444 77,14 

Hellevoetsluis 5.025 3.744 74,51 

Hendrik-Ido-Ambacht 3.003 2.276 75,79 

Hillegom 2.642 2.005 75,89 

Hulst 3.145 2.219 70,56 

Kaag en Braassem 2.829 2.237 79,07 

Kapelle 1.201 950 79,10 

Katwijk 5.965 4.519 75,76 

Korendijk 1.290 961 74,50 

Krimpen aan den IJssel 3.600 2.598 72,17 

Krimpenerwaard 6.743 5.233 77,61 

Lansingerland 5.667 4.299 75,86 

Leerdam 3.027 2.118 69,97 

Leiden 10.917 7.221 66,14 

Leiderdorp 3.298 2.438 73,92 

Leidschendam-Voorburg 8.778 6.108 69,58 

Lisse 2.716 2.134 78,57 

Maassluis 4.144 2.962 71,48 

Middelburg 4.841 3.469 71,66 

Midden-Delfland 2.225 1.789 80,40 

Molenwaard 3.155 2.437 77,24 

Nieuwkoop 2.439 1.917 78,60 

Nissewaard 11.283 8.257 73,18 

Noord-Beveland 867 618 71,28 
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Gemeente  

Cliënten met 

uitnodiging 

Cliënten 

deelgenomen* Deelnamegraad (%) 

Noordwijk 2.873 2.117 73,69 

Noordwijkerhout 1.928 1.442 74,79 

Oegstgeest 2.406 1.786 74,23 

Oud-Beijerland 2.291 1.714 74,81 

Papendrecht 3.810 2.802 73,54 

Pijnacker-Nootdorp 4.854 3.708 76,39 

Reimerswaal 1.853 1.387 74,85 

Ridderkerk 6.875 5.059 73,59 

Rijswijk 5.888 4.086 69,40 

Rotterdam 61.842 37.395 60,47 

Schiedam 8.188 5.241 64,01 

Schouwen-Duiveland 5.559 4.086 73,50 

's-Gravenhage 48.246 27.909 57,85 

Sliedrecht 2.729 2.025 74,20 

Sluis 2.844 2.016 70,89 

Strijen 1.214 948 78,09 

Terneuzen 6.530 4.652 71,24 

Teylingen 3.440 2.667 77,53 

Tholen 2.983 2.268 76,03 

Veere 2.640 2.024 76,67 

Vlaardingen 8.105 5.455 67,30 

Vlissingen 6.370 4.553 71,48 

Voorschoten 2.935 2.183 74,38 

Waddinxveen 3.016 2.272 75,33 

Wassenaar 3.156 2.250 71,29 

Westland 11.991 9.218 76,87 

Westvoorne 2.198 1.708 77,71 

Zederik 1.983 1.563 78,82 

Zoetermeer 13.950 9.928 71,17 

Zoeterwoude 1.047 820 78,32 

Zuidplas 5.108 3.823 74,84 

Zwijndrecht 5.352 3.806 71,11 

Totaal 441.740 306.620 69,41 

 

* Cliënten met een afmelding binnen zeven dagen na ontvangst van de iFOBT worden niet meegeteld, 

tenzij de iFOBT uitslag ongunstig is. Cliënten met bezwaar zijn hier niet meegerekend 
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Bevolkingsonderzoek Zuid-West 

Maasstadweg 124 | 3079 DZ  Rotterdam 

Postbus 91163 | 3007 MD  Rotterdam 

t 088 - 248 21 00 

info@bevolkingsonderzoekzuid-west.nl  |  www.bevolkingsonderzoekzuid-west.nl  

juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en 

darmkanker uit in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. De stichting heeft een vergunning in het kader 

van de Wet op Bevolkingsonderzoeken en ontvangt subsidie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu (RIVM). 

 

http://www.bevolkingsonderzoekzuid-west.nl/

