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Graag bied ik u het jaarbericht 2018 van Bevolkingsonderzoek 
Midden-West aan. Met dit jaarbericht leggen we aan interne en 
externe belanghebbenden verantwoording af over het gevoerde 
beleid en de bereikte resultaten van het afgelopen jaar. 
Bevolkingsonderzoek Midden-West vierde eind 2018 haar 10-jarig 
jubileum. We hebben op diverse momenten in het jaar stilgestaan 
bij tien jaar vroegtijdig kanker opsporen en samenwerken. 
Samenwerken doen we met ketenpartners als ook met andere 
screenings organisaties. De behoefte aan een intensievere 
samenwerking tussen de screeningsorganisaties heeft geleid tot 
een voorgenomen besluit tot ondertekening van een intentie-
verklaring tot fusie naar één landelijke screeningsorganisatie. 

Bevolkingsonderzoek borstkanker
Naar aanleiding van het landelijk uitgevoerde cliënttevredenheids-
onderzoek hebben we gewerkt aan verbeterd voorlichtings-
materiaal. Hiermee bereiden we vrouwen beter voor op de 
mogelijk te ervaren pijn bij het maken van mammogrammen. 
Het landelijk project BK2020 voor de vervanging van mammo-
grafen, beeldopslagsysteem en bekijkstations nadert zijn 
voltooiing. In 2018 zijn de eerste nieuwe mammografen geplaatst. 
Medio 2019 gaan we over naar de nieuwe systemen.

De arbeidsmarktproblematiek in de gezondheidszorg komt in onze 
organisatie het meest tot uiting bij de invulling van vacatures van 
MBB’ers. Belangrijke pijlers in onze aanpak van dit personeels-
tekort waren functiedifferentiatie, een online wervingscampagne 
en de ontwikkeling van een inservice-opleiding tot mammo-
laborant. 

Het afgelopen jaar hebben we weer meerdere wijkgerichte 
activiteiten in de gemeente Amsterdam uitgevoerd om vrouwen 
met een niet-westerse achtergrond en lage sociaaleconomische 
status te informeren over borstkankerscreening. Onder deze 
groepen vrouwen is de opkomst namelijk structureel lager. Tijdens 
informatiebijeenkomsten vonden inspirerende ontmoetingen met 
deze vrouwen plaats. 

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker  
is in 2017 van start gegaan. Er vindt intensieve monitoring plaats 
van het vernieuwde bevolkingsonderzoek door alle betrokken 
partijen. Ook na de invoering van het vernieuwde bevolkings-
onderzoek wordt gewerkt aan innovatie. De onderwerpen die zijn 
besproken, gaan over voorbereiding op de instroom van HPV-
gevaccineerde vrouwen in het bevolkings onderzoek, de wachttijd 
van de zelfafnameset, een mogelijk veranderde inzet van de 
zelfafnameset en het uitwerken en optimaliseren van de 
kwaliteitsborging van de nieuwe HPV-screening.

Bevolkingsonderzoek darmkanker
Het afgelopen jaar was het laatste van een vijfjarig invoeringstraject 
voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. In nauwe samenwerking 
met de coloscopiecentra is het gelukt om de doelgroep uit te 
nodigen volgens het gefaseerde uitnodigingsschema. De deelname 
blijft onverminderd hoog en is zelfs het hoogst van de 42 landen 
waar darmkankerscreening plaatsvindt. Uit het in 2017 en 2018 
uitgevoerde cliënttevredenheidsonderzoek voor het bevolkings-
onderzoek darmkanker bleek dat ruim negen van de tien cliënten 
tevreden is over het bevolkingsonderzoek. 
De fecaal immuno chemische test (FIT) en de FIT-analyses zijn een 
belangrijk onderdeel van het bevolkingsonderzoek darmkanker 
evenals de kwaliteit ervan. In 2018 is een project gestart om de 
kwaliteits borging FIT te herijken.

Kwaliteitsbeleid 
In 2018 maakte Bevolkingsonderzoek Midden-West voor de 
certificering van haar kwaliteitsmanagementsysteem de overstap 
naar ISO 9001. In 2018 vond zowel fase 1 (documentenbeoordeling) 
als fase 2 (initiële audit) van de externe audit plaats. De externe 
audit is positief afgerond. Er waren complimenten voor de 
aansturing van de organisatie, voor het kwaliteitsmanagement-
systeem en voor de attitude van de medewerkers: betrokken met 
telkens weer aandacht voor verbetermogelijkheden.

Wet- en regelgeving 
Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevens bescherming 
(AVG) van kracht. Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft via een 
verificatie-audit gekeken of er aan de bepalingen van de AVG werd 
voldaan. De verificatie-audit had een positief resultaat.
Elk kwartaal wordt gerapporteerd over de geregistreerde 
informatiebeveiligingsincidenten. Elk incident wordt geanalyseerd 
door de Regionaal Security Officer. Als er mogelijke sprake is van 
een datalek wordt advies gevraagd aan de Functionaris 
Gegevensbescherming. 

Tot slot bedank ik alle medewerkers hartelijk voor hun tomeloze 
inzet in 2018. Dankzij hun grote deskundigheid en betrokkenheid 
kunnen we verschillende vormen van kanker vroegtijdig opsporen 
en realiseren we daarmee gezondheidswinst voor veel mensen.

Wilt u meer weten over het jaar 2018? Dan verwijs ik u graag naar 
het uitgebreidere jaarverslag dat u kunt vinden op de website  
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl.

Evelien Bongers MBA
Voorzitter Raad van Bestuur
April 2019

Voorwoord

Elke 2 jaar worden vrouwen van 
50-75 jaar uit Noord-Holland, 
Flevoland en Utrecht uitgenodigd.

In 2018 ontvingen 288.280 
vrouwen een uitnodiging voor het 
maken van mammogrammen. 

Bijna 3 van de 4 vrouwen  
hebben deelgenomen  
(212.502 vrouwen = 73,7%). 

5.161 vrouwen van de 212.502 
deelnemende vrouwen zijn 
doorverwezen naar het ziekenhuis. 
Dit is een verwijspercentage van 
2,4%. 

Opkomstpercentages 2017 en 
2018 per gemeente. De opkomst 
wordt over 2 jaar gepresenteerd 
omdat vrouwen eens in de 2 jaar 
worden uitgenodigd.

Bevolkingsonderzoek

borstkanker

Elke 5 (of 10) jaar worden  
vrouwen van 30-60 jaar uit  
Noord-Holland, Flevoland en 
Utrecht uitgenodigd.

In 2018 ontvingen 224.408
vrouwen een uitnodiging voor 
het testen op hrHPV (hoog risico
humaan papillomavirus).

Ruim 2 van de 4 vrouwen 
hebben deelgenomen 
(124.471 vrouwen= 55,5%).

Van de deelnemende vrouwen 
hebben 115.914 vrouwen een 
uitstrijkje laten maken (93,1%).

Van de deelnemende vrouwen 
hebben 8.557 vrouwen de 
zelfafnameset gebruikt (6,9%).

Bij 11,1% van de deelnemende 
vrouwen is hrHPV gevonden.

Bij 13.509 hrHPV-positief 
bevonden vrouwen is hetzelfde 
(of alsnog gemaakte) uitstrijkje 
onderzocht op afwijkende cellen.

3.852 vrouwen van de  
124.471 deelnemende vrouwen  
zijn doorverwezen naar de 
gynaecoloog. Dit is een 
verwijspercentage van 3,1%.

Bevolkingsonderzoek

baarmoeder-
halskanker
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Elke 2 jaar worden mannen en 
vrouwen van 55-75 jaar uit 
Noord-Holland, Flevoland en 
Utrecht uitgenodigd.

In 2018 ontvingen 551.483 
mannen en vrouwen een 
uitnodiging voor het uitvoeren 
van de ontlastingstest.

Ruim 2 van de 3 mannen en 
vrouwen hebben deelgenomen 
(386.225 deelnemers = 70%).

16.867 mannen en vrouwen van 
de 386.225 deelnemers zijn 
doorverwezen naar een 
coloscopiecentrum. Dit is een 
verwijspercentage van 4,4%.

Opkomstpercentages 2018 per 
gemeente. Het betreft het 
percentage cliënten dat de 
ontlastingstest terugstuurt.
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