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BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT  
 
In 2018 is met vereende krachten veel werk verzet voor de vroege opsporing van kanker. Daarbij stond de 
organisatie opnieuw voor de opdracht om het werk op een hoog kwalitatief én kwantitatief niveau te houden. 
Door de personele krapte was dit een grotere uitdaging dan voorheen. 
 
Het project Strategische Personeelsplanning (SPP) heeft vervolg gekregen en er is flink ingezet op 
versterking van het personeelsbestand. De werving van screeningslaboranten is geïntensiveerd. De eerste 
screeningsassistenten werden met succes opgeleid, haalden het diploma en hebben inmiddels hun weg 
gevonden op de werkvloer. Ook zijn de eerste stappen gezet naar een eigen inservice-opleiding 
‘mammolaborant’. De personele krapte wordt voor een deel veroorzaakt door het zorgelijk hoge 
ziekteverzuim. Om het tij te keren, is gestart met Oplossingsgericht verzuimmanagement®. Hoewel het 
verzuim nog steeds te hoog is, is er vanaf eind 2018 voor het eerst een dalende lijn ingezet. Gezien de ernst 
van deze problematiek houdt dit de blijvende aandacht van de Raad van Toezicht.  
 
De Raad van Toezicht heeft in 2018 bijzondere aandacht besteed aan informatieveiligheid, de activiteiten 
van de gezamenlijke coöperatie Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB), de kwaliteit en 
cliëntgerichtheid van de dienstverlening en aan de uitkomst van een stakeholdersanalyse. Daarnaast is 
aandacht besteed aan de intensivering van de landelijke samenwerking tussen de vijf 
screeningsorganisaties, op weg naar een intentieverklaring tot fusie naar een landelijke 
screeningsorganisatie. Ook heeft de verkenning naar de bestuurlijke structuur van de 
bevolkingsonderzoeken naar kanker, die door Andersson Elffers Felix (AEF) werd uitgevoerd in opdracht 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), specifieke aandacht gehad van de Raad 
van Toezicht. De Raad van Toezicht zal ook in 2019 nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen rond het 
bevolkingsonderzoek in Nederland.  
 
Het spiegelgesprek met cliënten werd door een aantal toezichthouders bijgewoond als toehoorder. Ook 
waren twee toezichthouders aanwezig bij de feestelijke ingebruikname van de eerste nieuwe mammograaf 
in de Nederlandse borstkankerscreening op de unit in Den Haag. In december werd het jaar 2018 in 
aanwezigheid van twee toezichthouders afgesloten met een mooie beleidsdag van Bevolkingsonderzoek 
Zuid-West. 
 
De Raad van Toezicht is zes maal in vergadering met de Raad van Bestuur bijeen geweest, waarvan vijf 
maal volgens het vergaderschema, dat in lijn is met de Planning & Control Cyclus. Eenmaal is een extra 
vergadering belegd in het kader van de landelijke samenwerking en het verkennend onderzoek van AEF. 
Daarnaast hebben diverse vergaderingen plaatsgevonden van de deelcommissies van de Raad van 
Toezicht – de Auditcommissie Financiën, de Remuneratie- & Benoemingscommissie en de Auditcommissie 
Kwaliteit & Veiligheid. 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 van de WOR. Deze vergaderingen worden volgens goed gebruik 
altijd door minimaal twee leden van de Raad van Toezicht bijgewoond, een van hen is de Voorzitter van de 
RvT.   
 
Volgens goed gebruik heeft de Raad van Toezicht in 2018 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 2018 zijn 
behaald. De Raad van Toezicht is het bestuur, management, de medewerkers en de ketenpartners 
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dankbaar voor de uitstekende wijze waarop de dienstverlening aan de cliënten van het bevolkingsonderzoek 
ook in 2018 is uitgevoerd. 
 
Namens de Raad van Toezicht, 
    
mw. mr. A.E. de Groot Kooijman,  
voorzitter 
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1. REGIONALE EN LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 
 

Regionale ontwikkelingen 
 
Zelforganisatie project afgesloten 
In maart is het zelforganisatie project afgesloten. Zelforganisatie is geïntegreerd in de werkwijze van de 
teams en wordt vanaf dat moment gemonitord en gestimuleerd door de leidinggevenden.  
 
MD-traject afgesloten 
In mei hebben de managers, (regio-)coördinatoren en de Raad van Bestuur het MD-programma, dat een 
jaar eerder was begonnen, afgesloten. Dit MD-programma was gericht op het doorontwikkelen van 
leiderschap en een leiderschapsstijl die past bij zelforganiserende teams. 
 
Controller en klachtenfunctionaris voortaan bij MT 
In het najaar zijn enkele organisatorische aanpassingen gedaan om de organisatie beter te laten aansluiten 
bij diverse externe en interne ontwikkelingen. Sinds eind 2018 ressorteren de controller en de 
klachtenfunctionaris rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. De controller maakt vanaf 1 januari 2019 deel 
uit van het Managementteam. 
 
Introductie Oplossingsgericht verzuimmanagement® 
Het ziekteverzuim is na een kortdurende daling in 2017 in 2018 weer gestegen en bereikte een hoogtepunt 
met een verzuim van ruim 10 procent in het najaar van 2018. Het primaire proces kwam in het geding. 
Medio 2018 is besloten om het roer om te gooien en een externe partij in te schakelen om het vermijdbare 
verzuim terug te dringen. Na een analyse van de knelpunten is in november gestart met ‘Oplossingsgericht 
verzuimmanagement®’ volgens de Van Campen-methode.  
 
Vertrouwen en mobiliteit vormen de basis van Oplossingsgericht verzuimmanagement®. Alle 
leidinggevenden in de organisatie hebben een training in Oplossingsgericht verzuimmanagement® gevolgd. 
Van Campen begeleidt de leidinggevenden intensief bij het omgaan met afmeldingen van medewerkers. 
Deze aanpak heeft in de laatste maand van 2018 al effect laten zien.  
 
‘BK2020’ en regionale ontwikkelingen 
In 2018 kreeg het landelijk programma BK2020 verder vorm. Onderdeel van BK2020 is het vervangen van 
de infrastructuur voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Hieronder vallen de 
mammografen, het informatiesysteem (de overgang van IBOB naar ScreenIT) en het 
beeldenopslagsysteem. Naast het werken met de nieuwste apparatuur op het gebied van mammografie en 
radiologie, worden de werkprocessen geoptimaliseerd en wordt de borstkankerscreening in een aantal 
opzichten cliëntvriendelijker.  
 
Regionale uitrol 
In maart werd het startsein gegeven voor de regionale uitrol van het landelijke programma BK2020 en werd 
de projectorganisatie vastgesteld. BK2020 wordt zo uitgevoerd dat het lopende borstonderzoek zo min 
mogelijk wordt beïnvloed, ook wat betreft productie. 
 
Eerste nieuwe mammograaf Nederland op SE65 
In mei werd de eerste nieuwe mammograaf in het kader van BK2020 vervangen. Bevolkingsonderzoek Zuid-
West had de primeur en vierde dit met een feestelijke openingsceremonie in het borstonderzoekscentrum in 
Den Haag.  
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Deze nieuwe mammograaf is in veel opzichten een verbetering ten opzichte van de vorige apparatuur en 
voldoet aan alle eisen. Bovendien is dit type door zowel een cliëntenpanel als een laborantenpanel als beste 
getest. Gedurende 2018 en 2019 worden de mammografen over heel Nederland vervangen door dit nieuwe 
model. 
 
Werkzaamheden Medisch secretariaat/IMS  
De veranderende werkprocessen hebben personele gevolgen voor enkele teams. Zo zal het werk van het 
Medisch secretariaat/IMS afnemen. De Raad van Bestuur heeft in een voorstel geformuleerd hoe de 
organisatie hierop zal anticiperen. Uitgangspunten van het voorstel zijn ‘binnen de organisatie ruimte 
houden voor die medewerkers’ en ‘nieuwe kansen voor medewerkers’. De OR heeft positief geadviseerd op 
dit voorstel. 
 
Informatielijn & Cliëntenadministratie bundelen krachten 
In oktober adviseerde de OR positief op een voorstel om de Informatielijn & Cliëntenadministratie samen te 
voegen. Vanwege de automatisering en digitalisering van administratieve processen zijn veel 
werkzaamheden bij de cliëntadministratie komen te vervallen. Aan de andere kant wordt een toename van 
de werkzaamheden gezien bij de Informatielijn. Niet alleen het aantal gesprekken is toegenomen maar de 
afhandeltijd van deze gesprekken is ook toegenomen. Voor alle bevolkingsonderzoeken geldt dat de vragen 
complexer worden. Tevens vindt er een ontwikkeling plaats op het gebied van digitaal communiceren met 
onze cliënten en ketenpartners. De extra inzet die benodigd is op de informatielijn is opgevuld door de inzet 
van medewerkers Cliëntadministratie. Als onderdeel van deze samenvoeging zijn de specifieke 
scholingsbehoefte geïnventariseerd waar in 2019 mee wordt aangevangen; daarnaast zijn de 
functiebeschrijvingen van de desbetreffende medewerkers herzien. 
 
OR-verkiezingen: mix van ‘oud en nieuw’ 
In november werden OR-verkiezingen gehouden. De uitslag van de OR-verkiezingen heeft een mooie mix 
van ‘oud en nieuw’ opgeleverd. Ervaren OR-leden en nieuwe gezichten hebben in de gekozen OR een plek 
gekregen.  
 
Aanbesteding telefonie afgerond 
Eind november legden bestuurder Wolfert Spijker en Rob Winkel van ‘Ask Roger’ contractueel vast dat Ask 
Roger de nieuwe telefooncentrale gaat leveren. Hierbij wordt Vodafone de nieuwe telecomprovider. De 
nieuwe telecomprovider was meervoudig onderhands aanbesteed. De aanbesteding werd uitgevoerd door 
een intern projectteam ondersteund door onze aanbestedingsadviseur Mitopics. Vanaf mei 2019 gaat de 
gehele organisatie werken met de oplossing van ‘Ask Roger’.  
 
Aanbesteding transport mobiele units gestart 
Het contract van Systole, tot op dat moment verantwoordelijk voor het transport van de mobiele units, 
eindigde in 2018. Er is gestart met een aanbestedingsproject, dat in 2019 wordt afgerond.  
 
Sandd-postbezorging punt van zorg 
Er is in het eerste half jaar van 2018 een onaanvaardbare hoeveelheid poststukken niet (op tijd) 
aangeleverd bij cliënten. Na escalatie heeft in het derde kwartaal een overleg plaatsgevonden op bestuurlijk 
niveau met Sandd. Uiteindelijk zijn beide partijen akkoord gegaan dat Sandd op hun kosten onze poststroom 
verwerkt in de 24-uurs stroom i.p.v. de 72-uurs stroom. Dit is voor een proefperiode totdat Sandd haar 72-
uurs poststroom weer op orde heeft. Er vinden maandelijks evaluaties plaats.  
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VLS nieuw schoonmaakbedrijf mobiele onderzoekscentra 
Met ingang van 1 oktober worden de interieurs van de mobiele onderzoekscentra schoongemaakt door Van 
Leeuwen Services (VLS) uit Zwijndrecht. VLS had de ‘meervoudige onderhandse inkoopprocedure’ 
gewonnen die Bevolkingsonderzoek Zuid-West in gang had gezet.  
 
Screening the CITY onderzoekt deelname in Den Haag 
In 2018 is in samenwerking met het LUMC het project/onderzoek ‘Screening the CITY’ opgezet. Deze studie 
behelst de drie bevolkingsonderzoeken en speelt zich specifiek af in de stad Den Haag. In deze studie wordt 
naar bepaalde groepen gekeken waarbij de deelname aan de bevolkingsonderzoeken achterblijft in relatie 
tot de risico’s en een aantal achtergrondvariabelen. 
 
Landelijke ontwikkelingen 
 
Landelijke facilitaire samenwerking geïntensiveerd 
De landelijke samenwerking is in 2018 verder geïntensiveerd. Zo heeft de doorontwikkeling en 
professionalisering van de Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB) verder gestalte 
gekregen, alsook de ontwikkeling van de managersoverleggen. Veel aandacht is uitgegaan naar het project 
BK2020, het ontwikkelen van de Service Level Agreements (SLA’s) en het vormgeven van 
contractmanagement op landelijk niveau. Daarnaast heeft het leveren van data voor de 
screeningsorganisaties, maar ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en 
wetenschappelijke instituten, een belangrijke prioriteit gehad. 
 
Intentieverklaring bestuurlijke fusie screeningsorganisaties 
De intensivering van de landelijke samenwerking heeft er toe geleid dat de bestuurders van de vijf 
screeningsorganisaties eind 2018 een intentieverklaring hebben opgesteld met daarin het voornemen om te 
fuseren tot één landelijke organisatie. Deze intentieverklaring is op 20 december voor advies voorgelegd 
aan de Ondernemingsraden van de screeningsorganisaties. 
 
Verkenning bestuurlijke structuur Bevolkingsonderzoeken door AEF 
In opdracht van VWS heeft adviesbureau AEF een onderzoek uitgevoerd naar de bestuurlijke structuur van 
de bevolkingsonderzoeken naar kanker. VWS, RIVM en Screeningsorganisaties waren hierbij in de scope 
van het onderzoek. De bestuurders van de screeningsorganisaties zijn intensief bij dit onderzoek betrokken 
en hebben allen input geleverd, alsook enkele toezichthouders. Eind 2018 werd het onderzoeksrapport door 
AEF opgeleverd. VWS neemt in 2019 hierover een standpunt in dat met de screeningsorganisaties wordt 
gedeeld. 
 
Screeningsorganisaties ontwikkelen eigen inservice-opleiding ‘mammolaborant’ 
Eind september is een projectgroep inservice-opleiding samengesteld. Deze groep heeft als taak om een 
eigen, specialistische opleiding tot ‘mammolaborant’ te ontwikkelen en dit in een pilot te testen. De groep 
werkt samen met het LRCB, de NVMBR, het RIVM en de Erasmus MC Academie, die het theoretisch deel 
van de opleiding gaat verzorgen. De opleiding zal ongeveer twee jaar duren. Deze opleiding speelt in op de 
krapte op de arbeidsmarkt en het beperkte aantal radiodiagnostisch laboranten dat momenteel door de 
MBRT wordt opgeleid. Door een inservice-opleiding gericht op de borstkankerscreening te ontwikkelen kan 
breder worden geworven om te werken binnen de screening en ontstaan er bovendien 
doorgroeimogelijkheden voor screeningsassistenten. 
Bij het werven van onze Medisch Beeldvormend- en Bestralingsdeskundigen (MBB’ers) staat één functie-eis 
voorop: een afgeronde MBRT-opleiding. Dit is een vierjarige hbo-opleiding die breed opleidt voor het werken 
als radiodiagnostisch laborant, bestralingslaborant en nucleair werker. Door deze functie-eis is het aanbod 
aan geschikte kandidaten voor de functie van screeningslaborant behoorlijk beperkt. Met een eigen 
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opleiding ‘mammolaborant’ zou een groot potentieel aan screeningslaboranten kunnen worden aangeboord. 
Naar verwachting kunnen de eerste twaalf leerlingen in september 2019 met de pilot-opleiding beginnen. 
 
KPI’s voor vijf terreinen vastgesteld 
In 2018 is een start gemaakt met het vaststellen van een SLA tussen de screeningsorganisaties en de 
Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB). Er zijn diverse sessies geweest waarbij de 
belangrijkste categorieën voor het vaststellen van Key Performance Indicators (KPI) werden vastgesteld, te 
weten: informatievoorziening (dashboards rapportages en delen informatie), servicedesk (klantenservice), 
contractmanagement, kwaliteit en risicomanagement (beveiliging en informatie) en ICT (ScreenIT). Er is per 
categorie beschreven welke portefeuilles betrokken moeten worden. Dit traject loopt door in 2019. 
 
SE66 en SE93 decor van landelijke wervingscampagne 
De vijf screeningsorganisaties hebben arbeidsmarktcommunicatiebureau VONQ in de arm genomen om een 
grootse online mediacampagne voor het werven van MBB’ers in de screening op te zetten. Voor deze 
campagne heeft het bureau onder meer verschillende video’s gemaakt. Twee borstonderzoekscentra van 
Bevolkingsonderzoek Zuid-West waren het decor van deze video’s: de SE66 en de SE93. 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West wordt gefinancierd uit publieke middelen. We vinden het 
belangrijk om verantwoord met onze middelen om te gaan. We voelen als semipublieke organisatie de 
verantwoordelijkheid om goed te doen voor de maatschappij waarin we opereren. In 2018 heeft het MT een 
aantal voorstellen ontwikkeld om als organisatie op een meer maatschappelijk verantwoorde manier te 
opereren. Bevolkingsonderzoek Zuid-West wil onder andere minder (fysieke) middelen verspillen, 
milieubewuster inkopen en zuiniger omgaan met energie. De (niet-bindende) norm ISO 26000 zal hierbij als 
kader dienen zonder dat we op korte termijn certificering hierin zullen nastreven. Verdere uitwerking van de 
plannen volgt in 2019. 
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2. BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER IN 2018 
 
Grote rol voor Opleidingsteam  
Het Opleidingsteam heeft in 2018 zeven MBB’ers opgeleid. Daarnaast werden negen MB’ers (screenings-
assistenten) geschoold, van wie acht direct binnen de borstkankerscreening aan het werk zijn gegaan. Het 
opleiden van screeningsassistenten is een belangrijke taak geworden. Assistenten nemen een gedeelte van 
de werkzaamheden van een MBB’er over, waardoor zij ontlast worden. De verwachting is dat MBB’ers 
langer inzetbaar zullen zijn, waardoor de beperkte instroom van nieuwe MBB’ers deels zal worden 
opgevangen. In kwartaal 3 heeft een evaluatie plaatsgevonden over het proces screeningsassistent (SA) en 
MBB’er coach; de belangrijkste adviezen hieruit zullen worden geïmplementeerd.  
 
De aanstelling van screeningsassistenten, nu en in de toekomst, vergt ook voldoende ‘laborant-coaches’ die 
op de werkvloer aan de screeningsassistenten gekoppeld kunnen worden. In 2018 heeft de adviseur 
Kwaliteit & Deskundigheidsbevordering samen met een externe opleider 52 MBB’ers getraind op het gebied 
van coaching. Verder hebben alle MB(B)’ers intervisie gehad en heeft ongeveer een derde van de 
screeningsmedewerkers bijscholing gevolgd.  
 
Het Opleidingsteam volgde zelf in oktober een landelijke opleidersdag - een vakinhoudelijke dag waarop ook 
ervaringen onderling worden uitgewisseld.  
 
Regeling Intervisie MBB’ers: accent sterker op eigen 
verantwoordelijkheid 
Eind 2018 is de regeling Intervisie mammografieën aangepast. De regeling is een belangrijk instrument voor 
de kwaliteitsbewaking binnen de borstkankerscreening. De herziening is tot stand gekomen in het kader van 
zelforganisatie én in constructief overleg met de OR. De intervisieregeling beschrijft hoe MBB’ers zelf de 
kwaliteit van hun mammografieën op peil kunnen houden. Binnen onze organisatie kunnen zij de 
mammografieën op individueel niveau en op teamniveau laten toetsen. In de nieuwe versie ligt het accent 
sterker op de eigen verantwoordelijkheid van de MBB’er; een noodzakelijke update ten opzichte van de 
oude regeling. Nu bepaalt de MBB’er zelf de datum voor de toetsing, en samen met het team voor de 
teamtoetsing, binnen een vooraf vastgesteld tijdsbestek.  
 
Visitaties LRCB 
Het resultaat van de visitaties van het landelijk expertisecentrum voor bevolkingsonderzoek (LRCB) laten 
een hoog detectiecijfer zien voor de eerste screeningsonderzoeken. Desalniettemin vraagt het verwijscijfer 
nog steeds aandacht. De resultaten voor de insteltechniek waren niet voor alle SE’s in orde; voor één SE is 
het percentage zelfs ernstig gedaald. Een goed resultaat voor zowel de MLO- als de CC-opnamen werd 
gegeven aan één SE. Naar aanleiding van de resultaten van de visitatie zijn diverse voorwaardes gesteld.  
Tevens is een zwaarwegend advies gegeven met betrekking tot de insteltechniek en de handmatige 
belichting bij prothesen. Tot slot is op enkele punten een aanbeveling gedaan. 
 
Productieachterstand borstkankerscreening aangepakt 
De managers Screening, de regiocoördinatoren en de coördinator Planning hebben in 2018 een aantal 
efficiëntiemaatregelen genomen waarmee de productieachterstand, ontstaan door onder andere 
personeelstekort en hoog ziekteverzuim, werd verkleind. Enkele maatregelen waren overgenomen van 
medewerkers vanuit het OR-contactpersonenoverleg. Zo mocht overgewerkt worden tegen een toeslag van 
50 procent in plaats van de reguliere toeslag van 25 procent.  
 
Daarnaast is in de maanden november en december een aantal MBB’ers van regio Noord tijdelijk in onze 
regio komen screenen, tot blijdschap van de regiocoördinatoren en managers.  
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Strategische Personeelsplanning werpt eerste vruchten af 
In het afgelopen jaar zijn de aanbevelingen uit het rapport Strategische Personeelsplanning (SPP) 
uitgevoerd. De werkgroep SPP heeft vorm en inhoud gegeven aan de diverse activiteiten op het gebied van 
strategische personeelsplanning. De regionale werkgroep SPP werkt nauw samen met de landelijke VONQ 
werkgroep. Met de andere screeningsorganisaties is een grote gezamenlijke online-arbeidsmarktcampagne 
voorbereid en in gang gezet; deze loopt door in 2019.  
 
Regionaal is het project SPP gestart gericht op werving & selectie en is de recruitmentfunctie ingevuld.  
De leden van de werkgroep SPP voerden onder meer de volgende acties uit: 
• bestickeren van de mobiele borstonderzoekscentra met een wervende tekst en foto; 
• zichtbaar zijn op de Open Dag van de Zorgboulevard; 
• zichtbaar zijn met personeelsadvertenties op sociale media; 
• wervende flyers verspreiden op de borstonderzoekscentra; 
• advertenties plaatsen in regionale en landelijke kranten; 
• deelname aan sponsorloop voor extra aandacht werving personeel. 
Daarmee heeft het kernteam ruim drie FTE aan MBB’ers geworven.  
 
De functiedifferentiatie is in volle gang. De eerste lichting MB’ers in de screening (screeningsassistenten) is 
met succes aan het werk op de units, zoals eerder te lezen. Een tweede groep is in september gestart met 
de opleiding tot screeningsassistent. Ook is de mogelijkheid verkend voor het opzetten van een inservice-
opleiding voor screeningslaborant, ‘mammolaborant’. Inmiddels is bekend dat dit mogelijk is en op draagvlak 
bij stakeholders kan rekenen. In 2019 wordt hier door middel van een pilot uitvoering aan gegeven. 
 
Zeeuwse cliënten positief tijdens spiegelgesprek 
Begin april werd in het Zeeuwse Kloetinge een spiegelgesprek gehouden. Met een spiegelgesprek geeft een 
groep cliënten feedback over hoe zij de zorg heeft ervaren, onder leiding van een onafhankelijke 
gespreksleider. Door hierover te vertellen, houden zij ons een spiegel voor. Het was – na Rotterdam en Den 
Haag – voor de derde keer dat we onze cliënten aan het woord lieten over het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. Maar liefst vijftien vrouwen deden mee aan het gesprek. De toon van de bijeenkomst was 
(zeer) positief.  
 
Net zoals bij de eerdere spiegelgesprekken leverde het borstonderzoek zelf de meeste gespreksstof op. Er 
werd uitgebreid stilgestaan bij de ervaringen met pijn en bejegening – dit blijven zeer belangrijke factoren in 
de individuele beleving van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Ook de methode van het borstonderzoek 
in relatie tot de pijnbeleving waren belangrijke gespreksthema’s. Het spiegelgesprek heeft ons opnieuw 
inzicht gegeven op welke punten goed gepresteerd wordt en welke punten voor verbetering vatbaar zijn. De 
meeste suggesties voor verbetering konden vrijwel meteen worden doorgevoerd; daarnaast is de pilot 
Pijnreductie van start gegaan die naadloos aansluit op dit onderwerp.  
 
Pilot Pijnreductie van start 
Na intensieve voorbereiding door een projectteam is in mei 2018 de uitvoering van de pilot Pijnreductie 
begonnen. Met de pilot Pijnreductie onderzoekt Bevolkingsonderzoek Zuid-West of een andere bejegening 
kan helpen om angst en pijn bij cliënten van het bevolkingsonderzoek borstkanker te verminderen. Dat wordt 
gedaan aan de hand van de methode Comfort Talk®. Deze methode is gericht op het oproepen van 
positieve associaties bij de cliënt, om zo de cliënt op haar gemak te stellen. De verwachting is dat de cliënt 
beter kan ontspannen en daardoor minder pijn beleeft tijdens het borstonderzoek. 
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Cliënten van acht borstonderzoekscentra kregen vragen over pijn en bejegening. Ook de 
screeningslaboranten van die borstonderzoekscentra vulden per cliënt een korte vragenlijst in. In totaal 
hebben 3.795 cliënten meegedaan aan de pilot, verspreid over twee meetmomenten. In het najaar van 2018 
hebben de projectteamleden de verzamelde gegevens geanalyseerd. Het volledige onderzoeksrapport 
verschijnt in februari 2019. 
 
Nieuwe locatie voor SE51  
Medio 2016 kwam het bericht dat het gebouw aan de Rochussenstraat te Rotterdam, huisvesting van het 
vaste borstonderzoekscentrum (de SE51), een andere bestemming kreeg. Daarna begon een intensieve 
zoektocht naar een andere geschikte locatie. Deze werd gevonden aan de Groenendaal, in het centrum van 
Rotterdam. In mei 2018 kwam de vergunning voor de verbouwing binnen en startte de werkzaamheden om 
het pand geschikt te maken als borstonderzoekscentrum. 
 
In november 2018 was het zover en kon het team van de SE51 de eerste cliënt op de nieuwe locatie 
ontvangen. De nieuwe locatie aan Groenendaal is ten opzichte van de vorige een verbetering in diverse 
opzichten. Het is centraler gelegen en goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er is tevens voldoende 
parkeergelegenheid. Daarnaast is het onderzoekscentrum goed toegankelijk voor vrouwen in een rolstoel of 
scootmobiel. Het nieuwe borstonderzoekscentrum is ook voorzien van het nieuwe type mammograaf. Zie 
voor meer informatie hierover ‘BK2020’ en regionale ontwikkelingen op pagina 7. 
 
 
Eindrapport project Sarah: kennis neemt toe  
In februari 2018 verscheen de rapportage van de resultaten van de pilot van project Sarah. Het primaire doel 
van project Sarah was het vergroten van kennis over borstkanker en de borstkankerscreening onder 
laaggeletterde vrouwen, vrouwen met een migratie achtergrond en/ of vrouwen met een lage 
sociaaleconomische status (SES) in Rotterdam. Het secundaire doel is toename van de deelname aan het 
bevolkingsonderzoek borstkanker door een goed geïnformeerde keuze. Het vergroten van kennis zou met 
voorlichtingsbijeenkomsten door ‘gezondheidsvoorlichters eigen taal’ worden bereikt. 
 
Na afloop van de voorlichtingsbijeenkomst bleek dat het kennisniveau was verhoogd van ‘redelijk’ naar 
‘goed’ – waardoor de primaire doelstelling van Sarah was bereikt. Verder blijkt uit de houding en uit de 
vragen die gesteld werden tijdens de bijeenkomsten, dat er nog veel misvattingen over borstkanker bestaan. 
Zo werd soms verondersteld dat de ziekte besmettelijk of ongeneeslijk is. Het project onderstreept het 
belang om op een laagdrempelige manier met vrouwen te kunnen praten over borstkanker en het 
bevolkingsonderzoek. Het secundaire doel, toename van de deelname aan het bevolkingsonderzoek 
borstkanker door een goed geïnformeerde keuze, is in deze pilot nog niet meetbaar. Daarvoor is het aantal 
vrouwen dat naar de voorlichtingsbijeenkomsten was gekomen te klein. Daarnaast bleek het ook voor 
project Sarah zeer moeilijk om de grote groep non-responders te bereiken. Deze groep moet verder in kaart 
gebracht worden.  
 
Bij het besluit om de voorlichtingsbijeenkomsten over kanker en het bevolkingsonderzoek borstkanker voort 
te zetten, moet worden afgewogen of de inzet van mensen en middelen in verhouding is met het resultaat. 
Meewerken aan reeds bestaande bijeenkomsten en activiteiten en met andere intermediairs binnen de 
Sarah-doelgroep, ligt hierbij voor de hand. Er is daarom besloten om aansluiting te zoeken bij partijen in 
Rotterdam en omstreken die een vergelijkbaar doel in dezelfde doelgroep(en) nastreven. In 2019 wordt een 
brainstorm met deze partijen georganiseerd.  
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PRISMA-trial: risicostratificatie zinvol?        
In 2017 is gestart met de ondersteuning van de PRISMA-trial geïnitieerd vanuit het Radboud UMC. In deze 
studie wordt de meerwaarde van ‘borstkankerscreening op maat’ onderzocht. Dit doen zij door rekening te 
houden met de individuele kans van een vrouw op borstkanker. Daartoe verzamelen zij informatie over zo 
veel mogelijk risicofactoren bij zo’n 70.000 vrouwen in Nederland die meedoen aan het 
bevolkingsonderzoek. De studie beoogt een risicomodel te ontwikkelen waardoor uiteindelijk verschillende 
screeningstrategieën aan de cliënten kunnen worden aangeboden. Het Bevolkingsonderzoek Zuid-West 
faciliteert de verzameling van informatie, waarmee concreet vorm wordt gegeven aan speerpunt 3 uit Koers 
2020, namelijk het bijdragen aan innovatie en wetenschappelijk onderzoek.  
 
SITA-studie onderzoekt attitude 
In 2018 is verder gestart met de SITA-studie in samenwerking met Erasmus MC waarin de attitude van 
vrouwen ten opzichte van het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt uitgezocht. Belangrijke 
onderzoeksvragen zijn waarom vrouwen al dan niet mee willen doen en of de folder over het 
bevolkingsonderzoek helpt bij de beslissing over het wel of niet mee doen aan het bevolkingsonderzoek 
borstkanker.   
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Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker 2018 
 
 
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. 
 

 
Het wettelijke interval waarin een cliënt voor dit screeningsprogramma moet worden uitgenodigd ligt tussen 
22 en 26 maanden. Om die reden worden de resultaten van verslagjaar 2018 met die van 2016 vergeleken. 
De intervalperiode is in 2018 niet overschreden.  
 
Tabel 2.1 | Aantal uitnodigingen bevolkingsonderzoek borstkanker in 2014-2018 

 
 2014 2016 2018 
Aantal uitnodigingen 299.070 308.842 285.850 
 

 
Tabel 2.2 | Opkomst bevolkingsonderzoek borstkanker 2018*, naar leeftijd 

 
 Leeftijd Uitgenodigd Onderzoeken Opkomst Aantal 

verwijzingen 
Eerste ronde <50-51 27.085 18.028 66,6% 1021 
      
Vervolgronde 52-54 39.569 27.976 70,7% 773 

55-59 62.998 46.252 73,4% 914 
60-64 54.940 41.395 75,3% 837 
65-69 48.733 37.408 76,8% 842 
70-74 45.470 34.049 74,9% 862 

>74 7.055 4.900 69,5% 137 
Totaal  285.850 210.008 73,5% 5.386 
 * Peildatum 24 juni 2019  

 
Tabel 2.3 | Opkomst bevolkingsonderzoek borstkanker 2016-2018  

 

  Na eerste uitnodiging Na eerste en 
herinneringsuitnodiging  

Aantal 
uitnodigingen 

Aantal 
onderzoeken 

 
Opkomst 

Aantal 
onderzoeken 

 
Opkomst 

2016 308.842 218.389 70,7% 229.325 74,3% 
2018 285.850 199.269 69.7% 210.008 73,5% 
 * Peildatum 24 juni 2019 
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Tabel 2.4 | Verwijzingspercentage en detectiecijfer bevolkingsonderzoek borstkanker 2016-2018 

 
Figuur 2.1 | Opkomst bevolkingsonderzoek borstkanker in 2018, Zuid-West Nederland

 

 
 Eerste ronde  Vervolgronde  Totaal 
 2018 2016 2018 2016 2018 
Aantal onderzoeken 22.669 25.195 189.276 204.460 211.945 
Verwezen 1.350 1.651 4.110 4.316 5.460 
Verwijzingspercentage 6,0% 6,6% 2,2% 2,1% 2,6% 
Diagnose borstkanker* 187 230 1.284 1.363 1.471 
Detectiecijfer* 8,2 9,1 7,2 6,7 6,9 
Stadiumverdeling gevonden borstkankers**   
In situ carcinoom 31,0% 30,3% 17,1% 20,0% 21,7% 
Tumor <2 cm én lymfklieren schoon 37,4% 34,8% 52,0% 51,4% 48,3% 

Overige stadia 31,6% 34,8% 30,9% 28,7% 30,0% 
* Peildatum 20 mei 2019; gebaseerd op 99% follow-up 
** Gegevens van 2018 gebaseerd op 93,9% 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 2016 nodigden we in 
2018 22.992 minder 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.1 Het aantal uitnodigingen zal tot 2022 toenemen, 
waarna het in de daaropvolgende jaren weer geleidelijk zal dalen.  
 
De opkomst in 2018 was 73,5 procent. Sinds enkele jaren heeft het bevolkingsonderzoek borstkanker 
landelijk te maken met een dalende trend in de opkomst. De opkomst onder de doelgroep die voor een 
eerste keer werd uitgenodigd is 66,5 procent. Ook in deze groep is sinds enkele jaren een daling te zien. De 
stedelijke gebieden blijven qua opkomst nog steeds achter bij de perifere gebieden. 
 
In de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 hebben onze MBB’ers 211.945 onderzoeken 
verricht. Door de tekort aan MBB’ers is het target van 230.000 onderzoeken in 2018 niet gehaald.  
 
De detectie van het aantal in situ carcinomen in de eerste ronde iets toegenomen. Dit geldt ook voor de 
tumoren kleiner dan 2 centimeter en zonder uitzaaiingen. Het aantal carcinomen in een vergevorderd 
stadium, is afgenomen met 3,2 procent. De stadiumverdeling voor wat betreft de vervolgronden laat zien dat 
het aantal in situ carcinomen is afgenomen, het aantal tumoren kleiner dan 2 centimeter en zonder 
uitzaaiingen iets is toegenomen en het aantal carcinomen in een vergevorderd stadium eveneens 
toegenomen, dit alles conform de landelijke gemiddelden (tabel 2.4).  
 
In vergelijking met 2016 is er in 2018 hetzelfde percentage vrouwen verwezen (2,6 procent) en zijn er in 
verhouding ook evenveel borstcarcinomen gevonden – en dus hetzelfde detectiecijfer (6,9). Hiermee is de 
positief voorspellende waarde ook gelijk gebleven. Het verwijspercentage voor de eerste onderzoeksronde 
is gedaald maar het vewijspercentage voor de vervolgrondes weer iets gestegen waardoor het 
verwijspercentage in het totaal hetzelfde gebleven is.  
  
 
 
  

                                           
1 CBS en PBL, 2016, Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040: sterke regionale 
verschillen. 
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3. BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER IN 2018 
 
Invoering vernieuwing bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 
volledig   
In 2018 is voor het eerst een volledig jaar met het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 
gewerkt. De stijging van de deelname in 2017 is ook in 2018 doorgezet en nagenoeg weer op het oude 
niveau gekomen van voor de vernieuwing. De positieve ervaringen met de zelfafnameset (ZAS) hebben 
ertoe geleid dat deze methode geleidelijk aan ook als primaire screeningsmethode ingezet mag worden.  
 
Scholing Cervixscreening bereikt groot aantal doktersassistenten 
In 2018 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid-West vier basisscholingen en twee vervolgscholingen 
Cervixscreening georganiseerd. In samenwerking met een externe opleidingsinstantie zijn in de regio zes 
basisscholingen gegeven, waarbij geoefend kon worden op levende modellen. In totaal zijn 200 assistenten 
geschoold in het maken van een kwalitatief goed uitstrijkje. Verdeeld over het jaar zijn gastcolleges gegeven 
waarbij 40 doktersassistenten in opleiding werd geïnformeerd over het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker. Tijdens congressen en nascholingsavonden zijn tevens 100 doktersassistenten van 
informatie over alle bevolkingsonderzoeken voorzien. 
 
Toekomstbestendig 
In 2018 is een onderzoek gestart naar de huidige deskundigheidsbevordering ‘cervix uitstrijken’. Hiervoor 
zijn alle managers en praktijkondersteuners in de regio, de RIVM-programmacoördinator, een 
beleidsmedewerker en een aantal huisartsen en doktersassistenten geïnterviewd. Daarnaast zijn er 
verschillende basis- en vervolgscholingen bijgewoond en is gekeken naar de sterke en minder sterke punten 
van het huidige aanbod. In 2019 wordt een voorstel gedaan voor een toekomstbestendige scholing met als 
doel meer doktersassistenten te laten deelnemen. 
 
IMPROVE-studie afgerond 
In april 2015 startte de IMPROVE-studie. In deze studie wordt onderzocht of de ZAS, wat betreft sensitiviteit 
en specificiteit voor hrHPV, niet onder doet voor het uitstrijkje dat in de huisartspraktijk wordt gemaakt. De 
studie vindt plaats in samenwerking met het VUmc, Erasmus MC, RadboudUMC en drie screenings-
organisaties. De screeningsorganisaties verlenen administratieve ondersteuning aan de onderzoekers.  
 
Er deden 14.000 deden vrouwen aan de IMPROVE-studie mee. De ene helft van hen gebruikte de ZAS, de 
andere helft ging voor een uitstrijkje naar de huisarts. Bij bijna alle vrouwen die (een voorstadium van) 
baarmoederhalskanker hadden, hadden beide testen dezelfde uitkomst. 
In 2017 is de IMPROVE-studie tot een afronding gekomen, wat betreft de inclusie van deelnemers. De 
onderzoekers hebben in de loop van 2018 de analyse van de data afgerond en in november de 
bovenstaande eindconclusies gepresenteerd in het tijdschrift Lancet Oncology. 
 
Kwaliteitsborging screeningslaboratoria 
Nederland telt vijf screeningslaboratoria die de analyses uitvoeren voor het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker. Er in 2018 verder gebouwd aan een systeem van kwaliteitsborging waarin wordt 
voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen. In 2019 zal de systematische kwaliteitsborging volledig worden 
ingericht. 
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Resultaten bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2018 
 

 
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 jaar bereiken een uitnodiging voor 
het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Sinds de vernieuwing van dit 
screeningsprogramma in 2018 kunnen vrouwen, nadat zij hun herhalingsuitnodiging 
hebben ontvangen, een ZAS aanvragen. Als deze positief is voor het hrHPV, moet de 
vrouw alsnog naar de huisarts voor het uitstrijkje, welke vervolgens op afwijkende 
cellen beoordeeld kan worden. 
 

 
Tabel 3.1 | Opkomst bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2018, per geboortejaar en type onderzoek 

 

Leeftijd 
Aantal 

uitnodigingen Aantal deelnemers Opkomst 
  Uitstrijkje ZAS Totaal Uitstrijkje ZAS Totaal 
30-34 29.566 10.987 1.289 12.276 37,16% 4,36% 41,52% 
35-39 27.142 11.729 1.031 12.760 43,21% 3,80% 47,01% 
40-44 26.334 13.272 866 14.138 50,40% 3,29% 53,69% 
45-49 26.782 14.331 833 15.164 53,51% 3,11% 56,62% 
50-54 28.839 15.964 972 16.936 55,36% 3,37% 58,73% 
55-59 27.870 15.659 1.115 16.774 56,19% 4,00% 60,19% 
60-64 23.598 13.139 958 14.097 55,68% 4,06% 59,74% 
65-69 1 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Totaal 190.132 95.081 7.064 102.145 50,01% 3,72% 53,72% 

 
 
Tabel 3.2 | Resultaten bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2018, hrHPV-uitslagen 

 

Leeftijd 
Aantal 

deelnemers hrHPV verwerkt 
Percentage hrHPV 
niet-analyseerbaar 

Percentage hrHPV 
niet-beoordeelbaar 

  Aantal 
Percentage 

hrHPV + 
Percentage 

hrHPV -   
30-34 12.276 12.247 20,49% 79,35% 0,11% 0,05% 
35-39 12.760 12.745 12,81% 87,01% 0,13% 0,05% 
40-44 14.138 14.114 9,23% 90,67% 0,08% 0,02% 
45-49 15.164 15.152 8,45% 91,37% 0,14% 0,04% 
50-54 16.936 16.920 7,09% 92,79% 0,08% 0,05% 
55-59 16.774 16.764 6,09% 93,80% 0,10% 0,02% 
60-64 14.097 14.085 5,26% 94,57% 0,12% 0,05% 
65-69 0 0 0 0 0 0 

Totaal 
102.145 102.027 

 
9,49% 90,36% 0,11% 0,05% 
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Figuur 3.1 | Resultaten bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2018 na eerste cytologie 

 
 
 
 
Figuur 3.2 | Voorlopige resultaten bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2018 na herhalingsuitstrijkje 
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De cijfers nader bekeken 
Begin 2018 was de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker afgerond. Door de 
veranderde opzet en registratie van gegevens, kan in de verslaglegging niet meer dezelfde gegevens 
worden getoond als voorheen. Cliënten kunnen zich sinds de vernieuwing van dit screeningsprogramma op 
twee manieren 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 worden de resultaten in twee delen 
getoond. Eerst, bij hoeveel cliënten hrHPV is geconstateerd (tabel 3.2), en daarna wat er uit de 
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 
met hrHPV 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 met hrHPV die een uitslag krijgen van PAP 2 of 
hoger, worden direct doorverwezen naar de gynaecoloog. Dat ging om 3.111 cliënten, 32,77 procent van het 
aantal vrouwen bij wie hrHPV is gevonden. In 2017 was dit doorwijspercentage 36,37 procent. 
 
Figuur 3.2 gaat over de cliënten die bij het initiële uitstrijkje hrHPV bleken te hebben, met daarbij een 
cytologische uitslag van PAP 0 of PAP 1. Daardoor was een herhalingsuitstrijkje nodig. Van de ruim 6.300 
cliënten bij wie dit het geval was, hebben inmiddels ruim 3.300 cliënten de uitnodiging voor het 
herhalingsuitstrijkje ontvangen. En 2.078 cliënten hebben ook al de uitslag van hun vervolgonderzoek 
gekregen; deze uitslagen zijn weergegeven in figuur 3.2. Nog niet iedere cliënt uit 2018 heeft haar 
uitnodiging of uitslag gekregen, omdat vervolgonderzoek bij de grootste groep, namelijk cliënten met hrHPV 
+ PAP 1, pas een half jaar later plaatsvindt. Van de cliënten die een herhalingsuitstrijkje lieten maken, 
moesten 318 vrouwen direct naar de gynaecoloog (16,17 procent). 
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4. BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER IN 2018 
 
Capaciteit 
Bevolkingsonderzoek Zuid-West houdt rekening met afstand en tijd bij het versturen van de ontlastingstest 
aan cliënten. Deze krijgen pas een ontlastingstest als zij binnen redelijke termijn bij een coloscopiecentrum 
niet al te ver van huis terecht kunnen mocht er vervolgonderzoek nodig zijn. Voldoende capaciteit in de 
intake- en coloscopiecentra heeft dan ook de hoogste prioriteit. In 2018 was de capaciteitsverdeling van de 
intakelocaties en coloscopiecentra nog steeds niet evenredig verdeeld over onze regio. In een aantal 
gebieden, voornamelijk in Zeeland, was sprake van ondercapaciteit terwijl in andere gebieden ruimschoots 
voldoende capaciteit beschikbaar was. Deze cliënten werden wel uitgenodigd, om te voorkomen dat 
hierdoor een deel van de doelgroep niet zou worden uitgenodigd. De consequentie hiervan is 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 2018 is regelmatig contact geweest met de coloscopiecentra over de benodigde en beschikbare 
capaciteit, om zo de wederzijdse verwachtingen duidelijk te houden. Eind 2018 was de restgroep 28 eerste 
ronde cliënten, 0,01 procent van de totale groep die voor het eerst een uitnodiging zou moeten ontvangen in 
2018. Deze laatste cliënten zijn in de eerste weken van 2019 uitgenodigd. 
 
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. Aan het begin 
van 2018 had Bevolkingsonderzoek Zuid-West elf gecertificeerde pathologielaboratoria; er zijn geen nieuwe 
laboratoria toegelaten. Alle laboratoria zijn geaudit op basis van de gestelde kwaliteitseisen, waarbij de 
certificering van alle laboratoria verlengd is. Onze regio beschikte in 2018 over 66 gecertificeerde 
pathologen. 
 
In 2018 zijn 27 coloscopielocaties in onze regio geaudit op basis van de gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast 
is één nieuwe coloscopielocatie begin 2018 gestart met werkzaamheden voor het bevolkingsonderzoek. 
Deze wordt begin 2019 voor het eerst geaudit. De 27 intakelocaties zijn samen met de coloscopielocaties 
geaudit. Bij alle locaties is de certificering en samenwerkingsovereenkomst verlengd. Onze regio beschikte 
in 2018 over 97 gecertificeerde endoscopisten. 
 
Niet-verstuurde uitslagen 
In maart 2018 bleek dat een aantal cliënten geen uitslag had ontvangen, doordat zij een ontlastingstest 
oftewel Fecal Immunochemical Test (FIT) uit een eerdere ronde hadden ingestuurd. Inmiddels is ScreenIT 
zodanig aangepast, dat er altijd een brief verstuurd wordt wanneer een FIT wordt ingestuurd. Het RIVM en 
de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn geïnformeerd over deze calamiteit.  
 
Voor Bevolkingsonderzoek Zuid-West betrof het 27 cliënten die geen gunstige uitslag hebben ontvangen. 
Deze cliënten is alsnog een uitslagbrief toegestuurd, met daarbij een excuus voor de verlate verzending. Bij 
achttien cliënten was er sprake van een ongunstige uitslag. Deze cliënten hebben allen telefonische 
toelichting op hun uitslag gekregen van de RCMDL-arts. Vervolgens is hen alsnog een intake voor 
vervolgonderzoek aangeboden. Zes cliënten hebben aangegeven geen vervolgonderzoek te willen. Bij de 
overige twaalf cliënten is vervolgonderzoek uitgevoerd, bij vijf hiervan zijn geen afwijkingen geconstateerd. 
Bij zeven cliënten zijn wel poliepen gevonden, waarvoor zij onder controle bij het ziekenhuis blijven.  
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Netwerkbijeenkomst als zeer goed beoordeeld 
In het kader van deskundigheidsbevordering organiseerde Bevolkingsonderzoek Zuid-West op 25 juni een 
regionale bijeenkomst voor medewerkers van de coloscopiecentra in Rotterdam. Naast de terugkoppeling 
van de regionale resultaten van het voorgaande jaar van Manon Spaander, één van de RCMDL-artsen van 
regio Zuid-West, is informatie gedeeld over de eigenschappen en behandelopties van T1-carcinomen door 
dr. Wilmar de Graaf. Ook werd door prof. Dr. Marli Huijer over de maatschappelijke context van 
bevolkingsonderzoek gefilosofeerd. Afsluitend besprak RCMDL-arts Claudia Verveer de risico’s van 
darmvoorbereiding met de aanwezigen. De bijeenkomst werd bezocht door 69 artsen, verpleegkundigen en 
managers. De bijeenkomst werd als zeer goed beoordeeld. 
 
 
Resultaten bevolkingsonderzoek darmkanker 2018 
 

Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een 
uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Vanaf januari 2014 wordt dit 
bevolkingsonderzoek geleidelijk ingevoerd. In 2018 zijn vier leeftijdscohorten, 1943, 
1959, 1961 en 1963, voor een eerste ronde uitgenodigd. In de onderstaande tabellen 
zijn ook de resultaten van de restgroep van 2017 opgenomen. Cliënten van oudere 
cohorten die zich in 2018 weer in Nederland vestigden of zich heraangemeld hebben 
en nog niet eerder een uitnodiging hadden ontvangen, worden ook als eerste ronde 
gezien.  

 
Tabel 4.1 | Uitnodigingen 2018, naar geboortejaar  

 

Screeningsronde Geboortejaar Mannen Vrouwen Totaal 
 

Eerste ronde 

1941 0 2 2 

1942 1.235 1.316 2.551 

1943 14.981 16.377 31.358 

1944 1.341 1.418 2.759 

1945 22 28 50 

1946 23 20 43 

1947 30 23 53 

1948 43 35 78 

1949 22 25 47 

1950 30 35 65 

1951 34 44 78 

1952 56 37 93 

1953 74 43 117 

1954 64 42 106 

1955 76 73 149 

1956 1.514 1.503 3.017 

1957 94 47 141 
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1958 1.531 1.535 3.066 

1959 26.744 27.274 54.018 

1960 1.541 1.572 3.113 

1961 27.467 28.140 55.607 

1963 29.359 29.391 58.750 

1965 0 1 1 

Subtotaal 106.281 108.981 215.262 
  

Vervolgrondes 

1941 991 1.192 2.183 

1943 0 1 1 

1945 13.222 14.590 27.812 

1946 737 731 1.468 

1947 17.888 19.452 37.340 

1948 741 708 1.449 

1949 15.756 16.413 32.169 

1950 758 758 1.516 

1951 13.741 13.968 27.709 

1952 819 797 1.616 

1953 20.955 21.904 42.859 

1954 4.845 5.074 9.919 

1955 22.033 22.979 45.012 

1957 23.668 23.954 47.622 

Subtotaal 136.154 142.521 278.675 
  
 Totaal 242.435 251.502 493.937 

 

 
Tabel 4.2 | Uitnodigingen en deelname 2018 naar geboortejaar 

 

Geboortejaar 
Cliënten met 
uitnodiging 

Cliënten 
deelgenomen 
* Deelnamegraad  

Cliënten 
Uitslag FIT** 

Cliënten met 
FIT-uitslag t.o.v 
deelname 

1941 2.185 1.146 52,45%             1.138  99,30% 

1942 2.551  1.748  68,52%             1.747  99,94% 

1943 31.359  20.689  65,97%           20.662  99,87% 

1944 2.759  2.002  72,56%             2.002  100,00% 

1945 27.862  20.141  72,29%           20.112  99,86% 

1946 1.511  1.095  72,47%             1.094  99,91% 

1947 37.393  27.693  74,06%           27.673  99,93% 

1948 1.527  1.119  73,28%             1.119  100,00% 

1949 32.216  23.830  73,97%           23.809  99,91% 

1950 1.581  1.141  72,17%             1.139  99,82% 

1951 27.787  20.523  73,86%           20.505  99,91% 

1952 1.709  1.209  70,74%             1.206  99,75% 

1953 42.976  30.904  71,91%           30.862  99,86% 
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1954 10.025  7.099  70,81%             7.091  99,89% 

1955 45.161  31.572  69,91%           31.548  99,92% 

1956 3.017  2.201  72,95%             2.199  99,91% 

1957 47.763  32.174  67,36%           32.143  99,90% 

1958 3.066  2.230  72,73%             2.227  99,87% 

1959 54.018  36.589  67,73%           36.549  99,89% 

1960 3.113  2.164  69,51%             2.159  99,77% 

1961 55.607  37.109  66,73%           37.078  99,92% 

1963 58.750  38.326  65,24%           38.285  99,89% 

1965 1  1  100,00%                     
1  

100,00% 

Totaal 493.937  342.705  69,38%        342.348 99,90% 
 

*   Cliënten met een afmelding binnen 7 dagen na ontvangst van de FIT worden niet meegeteld, tenzij de FIT- uitslag 
ongunstig is. Cliënten met bezwaar zijn hier niet meegerekend.  

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

 
Tabel 4.3 | FIT gunstig/ongunstig, 2018 
 
Geslacht Geboortejaar Cliënten uitslag FIT Cliënten 

FIT 
Gunstig 

Gunstige 
FIT 

Cliënten 
FIT 
ongunstig 

Ongunstige FIT 
(verwijscijfer) 

Mannen 

1941 515  481  93,40% 34  6,60% 

1942 845  763  90,30% 82  9,70% 

1943 10.010  9.012  90,03% 998  9,97% 

1944 982  881  89,71% 101  10,29% 

1945 9.498  8.906  93,77% 592  6,23% 

1946 556  525  94,42% 31  5,58% 

1947 13.094  12.472  95,25% 622  4,75% 

1948 559  529  94,63% 30  5,37% 

1949 11.348  10.798  95,15% 550  4,85% 

1950 547  515  94,15% 32  5,85% 

1951 9.838  9.353  95,07% 485  4,93% 

1952 576  553  96,01% 23  3,99% 

1953 14.556  13.823  94,96% 733  5,04% 

1954 3.265  3.128  95,80% 137  4,20% 

1955 14.733  14.104  95,73% 629  4,27% 

1956 1.064  1.005  94,45% 59  5,55% 

1957 15.230  14.621  96,00% 609  4,00% 

1958 1.057  996  94,23% 61  5,77% 

1959 17.091  16.103  94,22% 988  5,78% 

1960 1.007  957  95,03% 50  4,97% 

1961 17.251  16.366  94,87% 885  5,13% 

1963 17.645  16.862  95,56% 783  4,44% 

Vrouwen 

1941 623 579  92,94% 44  7,06% 

1942 902  849  94,12% 53  5,88% 

1943 10.652  9.984  93,73% 668  6,27% 
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1944 1.020  962  94,31% 58  5,69% 

1945 10.614  10.152  95,65% 462  4,35% 

1946 538  520  96,65% 18  3,35% 

1947 14.579  14.013  96,12% 566  3,88% 

1948 560  547  97,68% 13  2,32% 

1949 12.461  12.066  96,83% 395  3,17% 

1950 592  565  95,44% 27  4,56% 

1951 10.667  10.320  96,75% 347  3,25% 

1952 630  604  95,87% 26  4,13% 

1953 16.306  15.787  96,82% 519  3,18% 

1954 3.826  3.707  96,89% 119  3,11% 

1955 16.815  16.336  97,15% 479  2,85% 

1956 1.135  1.090  96,04% 45  3,96% 

1957 16.913  16.454  97,29% 459  2,71% 

1958 1.170  1.118  95,56% 52  4,44% 

1959 19.458  18.673  95,97% 785  4,03% 

1960 1.152  1.116  96,88% 36  3,13% 

1961 19.827  19.176  96,72% 651  3,28% 

1963 20.640  20.017  96,98% 623  3,02% 

1965 1  1  100,00% 0    0,00% 
Totaal 

 
                    342.348       327.389  95,63% 14.959  4,37% 

 

 
Tabel 4.4 | Conclusie van de uitgevoerde intake-afspraken, 2018 

 
Uitgevoerde intake-
afspraken Coloscopie 

CT-
colografie Exclusie Uitstel Andere locatie 

13.183 93,58% 1,20% 2,83% 2,15% 0,24% 

 
 
Tabel 4.5 | Aantal cliënten met coloscopie, 2018  

Geboortejaar Mannen met 
uitgevoerde 
coloscopie 

Vrouwen met 
uitgevoerde 
coloscopie 

Totaal 

1941 26 32 58 
1942  60  33  93  

1943  759  489  1.248  

1944  80  40  120  

1945  446  347  793  

1946  23  12  35  

1947  460  421  881  

1948  19  7  26  

1949  401  297  698  

1950  23  20  43  

1951  351  254  605  
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1952  19  21  40  

1953  557  398  955  

1954 85  80  165  

1955  513  376  889  

1956  42  33  75  

1957  483  359  842  

1958  46  35  81  

1959  803  608  1.411  

1960  32  32  64  

1961  701  523  1.224  

1963  640  473  1.113  
 Eindtotaal  6.569  4.890  11.459  
 

 
Tabel 4.6 | Opbrengst coloscopie, 2018 

 
Cliënt met 
uitgevoerde 
coloscopie 

Darm-
kanker 

Advanced 
adenoom 

Overige 
maligniteit 

Non-
advanced 
adenoom 

Serrated 
poliepen 

Detectie 
overige 
bevinding 

Geen 
afwijkingen 

Geen 
(bevestigde) 
diagnose* 

11.459 5,65% 33,85% 0,03% 23,45% 5,51% 2,40% 20,11% 9,01% 

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

    Peildatum: 12 april 2019 

 
De cijfers nader bekeken 
De totale doelgroep voor 2018 bedroeg 496.182 cliënten. De restgroep van 2017 is geheel in het eerste 
kwartaal van 2018 uitgenodigd. In week 52 moesten nog 128 eerste ronde cliënten een uitnodigingspakket 
ontvangen. Het merendeel van deze groep heeft wel in 2018 een vooraankondiging ontvangen. In januari 
2019 wordt deze gehele restgroep uitgenodigd. Van de cliënten die een uitnodiging voor een vervolgronde 
dienden te ontvangen, hadden 1.548 cliënten deze nog niet ontvangen op 31 december. Deze cliënten 
zullen wel binnen het maximale screeningsinterval van 26 maanden hun uitnodigingspakket ontvangen in 
2019. Het uiteindelijk percentage restgroep komt hiermee op 0,33 procent. 
 
Van de 493.937 cliënten met een uitnodiging in 2018 hebben 342.705 cliënten (69,38 procent) meegedaan 
aan het bevolkingsonderzoek (tabel 4.2, dit betreft ook uitnodigingen en deelname van de restgroep 2017). 
De laboratoria ontvingen in 2018 van 342.348 cliënten (minimaal) één FIT-buis. 327.389 cliënten ontvingen 
een gunstige uitslag (95,63 procent) en 14.959 cliënten een ongunstige uitslag. Het verwijspercentage is 
4,37 procent (tabel 4.3). 
 
Van de 14.959 cliënten met een ongunstige uitslag kwamen 13.183 cliënten (88,1 procent) voor een intake-
afspraak. Van hen kwamen 12.337 personen (93,58 procent) in aanmerking voor een coloscopie (tabel 4.4). 
Uiteindelijk hebben 11.459 cliënten in 2018 daadwerkelijk een coloscopie ondergaan, waarvan de resultaten 
van de scopie bekend zijn. Bij deze coloscopie werd bij 5,65 procent darmkanker geconstateerd en bij 33,85 
procent gevorderde adenomen. Bij 28,96 procent zijn kleine poliepen gevonden (non-advanced adenomen 
en geserreerde/hyperplastische poliepen) en bij 20,11 procent zijn helemaal geen afwijkingen gevonden 
(tabel 4.6). 
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5. REACTIES VAN CLIËNTEN 

 
Cliënten en medewerkers van Bevolkingsonderzoek Zuid-West maken regelmatig hun ervaringen bekend bij 
onze klachtenfunctionaris. 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.  
 
De werkwijze in de klachtenbehandeling is gericht op een snelle en persoonlijke terugkoppeling naar de 
cliënten. Ook in 2018 heeft dit naar ieders tevredenheid gewerkt. 
 
Tabel 5.1 | Reacties van cliënten per bevolkingsonderzoek, 2018 

 

Screening 
Aantal 

onderzoeken 
Aantal 

reacties 
Waarvan 
klachten 

Percentage klachten 
ten opzichte van het 
aantal onderzoeken 

Borstkanker 211.945 616 265 0,13% 
Baarmoederhalskanker 115.592* 42 25 0,02% 
Darmkanker 354.506 126 62 0,02% 
Totaal  682.043 784 352 0,05% 
* aantal HPV analyses + aantal HPV analyses ZAS   

Tabel 5.2 | Aard van de reacties, alle bevolkingsonderzoeken, 2018 
 
Soort reactie Aantal reacties Percentage van totaal 
Compliment 177 22,6% 
Klacht 474 60,4% 
Vraag 100 12,8% 
Suggestie 33 4,2% 
Totaal  784 - 

 
 
Reacties bevolkingsonderzoek borstkanker 
Vergeleken met 2017 is het aantal reacties ten opzichte van het aantal onderzoeken in 2018 gestegen bij 
het bevolkingsonderzoek borstkanker (van 0,26 procent naar 0,29 procent). De figuur hieronder laat zien wat 
de aard van de reacties is bij de complimenten en klachten. In 2018 zijn er 172 complimenten ontvangen.  
 



 
29 
 

Jaarverslag 2018 – Bevolkingsonderzoek Zuid-West 

Figuur 5.1 | Aard reacties bevolkingsonderzoek borstkanker 

 
 
Reacties bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 
Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft in 2018 in verhouding minder reacties gekregen dan 
in 2017. In 2018 hebben we een compliment over dit bevolkingsonderzoek gekregen. Dat compliment ging 
over de medische inhoud van de baarmoederhalskankerscreening. De figuur hieronder laat zien over welke 
onderwerpen de klachten gingen. 
 
Figuur 5.2 | Aard klachten bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reacties bevolkingsonderzoek darmkanker 
Het aantal reacties over het bevolkingsonderzoek darmkanker is in 2018 gedaald ten opzichte van 2017. De 
organisatie heeft in 2018 twee complimenten gekregen over het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het ene 
compliment was medisch-inhoudelijk, het andere ging over de organisatie van de darmkankerscreening. 
Figuur 5.3 laat de aard van de klachten over de darmkankerscreening zien. 
  
Figuur 5.3 | Aard klachten bevolkingsonderzoek darmkanker 
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6. BEDRIJFSVOERING 

 
De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit: ICT Service Center (ISC), Financiële en Salarisadministratie, HRM & 
Arbo, Communicatie, Kwaliteit & Informatieveiligheid en de ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad. 
Controlling en de Klachtenbehandeling waren tot augustus onderdeel van Bedrijfsvoering; daarna 
ressorteerden zij rechtstreeks onder de Raad van Bestuur.  
 
Tien beloften 
De belangrijkste taak van Bedrijfsvoering is om de werkprocessen binnen de organisatie soepel en optimaal 
te laten verlopen. In 2018 hebben alle bedrijfsvoeringsafdelingen in een kort manifest beschreven hoe zij 
hierbij te werk gaan. Kernwoorden van deze zogenoemde ‘Tien beloften’ zijn uiteraard ‘deskundig’ en 
‘cliëntvriendelijk’, maar het manifest beschrijft met name ook de houding en het gedrag die de afdelingen 
succesvol(ler) en zelfbewuster kunnen maken. Door dit in ‘Tien beloften’ gezamenlijk vast te leggen – en te 
delen met andere afdelingen van de organisatie – is nu duidelijker wat de medewerkers Bedrijfsvoering van 
elkaar mogen verwachten en waarop men elkaar kan aanspreken.   
 
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, regionale 
communicatie rondom vernieuwingen zoals BK2020, inspelen op berichtgeving in de media en het bijhouden 
van sociale media. Ook de deelname aan informatiemarkten of het inspelen op themamaanden (zoals 
oktober-borstkankermaand) neemt de afdeling voor haar rekening. 
 
De communicatieadviseurs werken met andere afdelingen samen in projecten zoals (in 2018) in: 
• de verhuizing van de SE51; 
• Strategische Personeelsplanning; 
• de OR-verkiezingen; 
• de spiegelgesprekken; 
• de introductie van de AVG. 
 
Uitwerking visie op online Communicatie 
De in 2017 ontwikkelde visie op online communicatie vormde in 2018 het uitgangspunt voor twee nieuwe, 
landelijke activiteiten op dit vlak. Zo is de projectgroep Digitaal cliëntcontact aan de slag gegaan met het 
ontwikkelen van nieuwe communicatiekanalen om het contact tussen cliënt en screeningsorganisatie te 
optimaliseren. In de maand juni is Bevolkingsonderzoek Zuid-West als proef gaan chatten met haar cliënten. 
De chatfunctie is op de website geplaatst. De afdeling Cliëntenadministratie en Informatielijn heeft zo brede 
ervaring op kunnen doen met deze nieuwe contactmogelijkheid. De eerste ervaringen zijn positief.  
 
Eind mei vond de kick-off plaats van het landelijke project Vernieuwing website. De huidige regionale 
websites van de screeningsorganisaties zijn bijna tien jaar oud. Het internetbureau Involvit en 
communicatieadviesbureau Zorgbroeders begeleiden de screeningsorganisaties bij de conceptontwikkeling 
én de bouw van de nieuwe landelijke website. Op diverse momenten in het traject zijn ook medewerkers 
vanuit verschillende regio’s betrokken bij het project. De livegang van de nieuwe website staat gepland in 
het voorjaar van 2019. 
 
Actief op social media 
Bevolkingsonderzoek Zuid-West is actief op Facebook, Twitter en LinkedIn. In 2018 groeide de 
aanwezigheid van Bevolkingsonderzoek Zuid-West op sociale media. Dit jaar werden 146 berichten op onze 
Facebookpagina gezet. De berichten bereikten 64.688 personen (organisch bereik, ofwel zonder betaling), 
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werden 546 keer geliket, 72 keer op gereageerd en 464 keer gedeeld. Onze zichtbaarheid op dit kanaal nam 
ook toe door de inzet van Facebook-advertenties. De gepromote berichten die de nieuwe standplaatsen van 
het bevolkingsonderzoek borstkanker, het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en vacatures 
‘MBB’er in de screening’ onder de aandacht brengen, bereikten maar liefst 110.040 personen uit een vooraf 
gesegmenteerde doelgroep. Een toenemend aantal bezoekers gebruikt de Facebookpagina om in contact te 
komen met de organisatie. De communicatieadviseurs beantwoordden deze berichten binnen een werkdag.   
 
Op Twitter werden 116 berichten geplaatst. Het aantal volgers nam nauwelijks toe. Dit is in lijn met de 
ontwikkeling waarbij Twitter verliest aan populariteit als social-mediakanaal. LinkedIn werd voornamelijk 
gebruikt voor het plaatsen van vacatures en nieuws uit de organisatie zoals een netwerkbijeenkomst 
bevolkingsonderzoek darmkanker en het ontvangst van de eerste cliënt op het nieuwe 
borstonderzoekscentrum aan de Groenendaal in Rotterdam. 
 
Voorlichtingsvideo over borstonderzoek  
De screeningsorganisaties willen cliënten zo goed mogelijk voorbereiden op het borstonderzoek. Daarom is 
in samenwerking met een videobedrijf een voorlichtingsvideo ontwikkeld. In deze video wordt uitgelegd hoe 
het onderzoek in zijn werk gaat, zodat cliënten weten wat ze kunnen verwachten. Op deze manier willen we 
spanning en onbekendheid zoveel mogelijk wegnemen.   
 
In november waren de opnames in het mobiele onderzoekscentrum in Heerenveen. Een cliënt en een 
laborant werden geïnterviewd en het onderzoek werd gefilmd; van het binnentreden in het 
onderzoekscentrum tot het verlaten ervan. Het daadwerkelijke onderzoek werd nagebootst. Van al het 
beeldmateriaal is een video van circa twee minuten ontwikkeld. De video wordt begin januari 2019 op onder 
andere onze Facebookpagina geplaatst. 
 
Kwaliteit en Informatieveiligheid 
Risicomanagement en de incidentenregistratie en -rapportage vormen een wezenlijk onderdeel van 
kwaliteitsmanagement. Dit is in 2018 verder geborgd in de organisatie.  
 
AVG 
In mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Binnen de 
organisatie is een groot aantal maatregelen getroffen om de informatiebeveiliging verder te verbeteren en 
AVG-proof te worden. Bevolkingsonderzoek Zuid-West blijft wat informatiebeveiliging betreft ook nog steeds 
in ontwikkeling. In 2018 zijn bezoekerspasjes ingevoerd en gaat het emailverkeer bewust(er) en 
veilig(er).Tegelijkertijd is besloten om de informatiebeveiliging te borgen en aan de normen van de NEN 
7510 te gaan voldoen. De verbeterpunten uit de proefaudit waren adequaat opgepakt, waardoor de audit 
glansrijk is doorstaan en werd bekroond met het NEN 7510-certificaat.  
Ook de audit voor ISO voor de Zorg (NEN-EN 15224) was enigszins nieuw; de audit werd door een nieuwe 
externe auditor uitgevoerd. De audit werd met een positief resultaat en zonder gevonden afwijkingen 
afgesloten. Bevolkingsonderzoek Zuid-West heeft wederom het certificaat mogen ontvangen.  
 
Externe audit: NEN 7510 
In maart 2018 vond de eerste externe audit voor de NEN 7510 (informatiebeveiliging) plaats. Drie dagen 
lang voerden twee auditoren van DNV-GL gesprekken met het managementteam en kantoormedewerkers. 
Ook werden mobiele borstonderzoekscentra en de Beoordelingseenheid te Rotterdam bezocht. De dagen 
zijn vlot verlopen. Onder andere de volgende punten werden positief genoemd. 
• De organisatie heeft geïnvesteerd in informatiebeveiliging, zoals in de sleutelkastjes bij radiologen, en in 

het opleiden en bevorderen van het bewustzijn onder medewerkers. 
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• Het ingestelde, multidisciplinaire Forum IB (Informatiebeveiliging) heeft een brede vertegenwoordiging 
uit de organisatie en een link naar het overleg met de kwaliteitscoördinatoren. 

• De directiebeoordeling is heel gedegen en volledig.  
• Ook het interne auditprogramma is volledig en in lijn met de normelementen. 
• Er is goed nagedacht over de beveiliging van het netwerk en hoe mensen werken op hun werkplek. 
• Het applicatiebeheer is professioneel ingericht. 
• De processen zijn effectief beheerd en het verbetermechanisme komt duidelijk terug. 
• De toegangsbeveiliging met yubikeys en uzipassen (twee-factor-authenticatie) is goed geregeld. 
Uit de externe audit kwamen vier afwijkingen naar voren. De afdeling Kwaliteit & Informatieveiligheid gaat 
samen met de betrokken afdelingen hiermee aan de slag.  
 
Externe audit: NEN-EN 15224 
In november 2018 volgde de ons inmiddels bekende audit voor de NEN-EN 15224 (ISO voor de Zorg). Dit 
jaar met een nieuwe auditor van DNV-GL, met een frisse blik. Hij nam de SE66 en SE87, de radiologen van 
Den Haag, de Raad van Bestuur, de medewerker Kwaliteit & Capaciteit DK, de applicatiebeheerder 
ScreenIT BMHK, de Informatielijn & Cliëntenadministratie, het standplaatsbeheer, MedSec/IMS en de 
Facilitaire dienst onder de loep. De auditor noemde in zijn terugkoppeling onder andere de volgende 
positieve punten. 
• Het beeld is dat medewerkers werkzaam bij de bezochte onderzoekscentra goed op de hoogte zijn van 

de gestelde doelstellingen en binnen de gestelde kaders hun werkzaamheden zoveel mogelijk 
zelfstandig regelen. 

• De recent uitgesproken intentie van de screeningsorganisatie om te komen tot een bestuurlijke fusie 
met als doel om de huidige hoge standaard van dienstverlening te houden en te verstevigen en de 
doelmatigheid van de bedrijfsvoering te verbeteren. 

• Op diverse fronten heeft Zuid-West een bijdrage geleverd aan wetenschappelijk onderzoek, zoals aan 
de IMPROVE-studie, de vergelijkende studie naar de ontlastingstest en de PRISMA-studie. 

• Op diverse manieren is er het laatste jaar actief geanticipeerd op een tekort aan MBB’ers. Er is in 2017 
gestart met de functiedifferentiatie, wat zichtbaar is in de praktijk. De screeningsassistenten worden 
inmiddels ingezet en hun taken en rol zijn duidelijk toebedeeld. In 2019 staat de pilot ‘In  
serviceopleiding’ op de rol. 

• Positief bevonden is de wijze waarop het proces van het maken van de mammografieën en de 
insteltechniek bij voortduring wordt gemonitord, beoordeeld en geëvalueerd en de intercollegiale 
deskundigheidsbevordering. 

• Ook werd als positief genoemd het gebruik van Top-desk als algemeen instrument om alle 
afwijkingen/incidenten in te melden. 

 
Gedurende de audit ontstond het beeld van een ‘open organisatie met korte lijnen’. Er is volop aandacht, op 
diverse fronten, voor risico’s. Uit de audit volgden geen afwijkingen en slechts twee ‘observaties’. De 
afdeling Kwaliteit & Informatieveiligheid gaat ook hiermee – samen met de betrokken afdelingen – aan de 
slag.  
  
Interne audits 
De interne audits zijn alle volgens planning uitgevoerd. Het auditteam is op volle sterkte.  
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HRM & Arbo 
 
HRM 
 
Werving & selectie: 21 nieuwe medewerkers 
Binnen Bevolkingsonderzoek Zuid-West zijn 21 medewerkers in dienst gekomen. Vijftien van hen hebben 
voorafgaand aan hun dienstverband op uitzendbasis bij ons gewerkt. 
 
De functie voor MBB’er in de screening is doorlopend vacant en betreft meerdere FTE. Ook binnen de 
andere organisatieonderdelen is veel aandacht besteed aan werving en selectie. 
 
In 2018 is er afscheid genomen van in totaal 22 medewerkers, van wie 13 medewerkers in de 
borstkankerscreening en 10 kantoormedewerkers. Eén medewerker heeft zowel een functie binnen de 
borstkankerscreening als een functie op kantoor bekleed.  
 
Het personeelsbestand zag er eind 2018 als volgt uit (tabellen 6.1 en 6.2). 
 

Tabel 6.1 | Samenstelling personeel 
 
Kengetallen Totaal 

Aantal werknemers (31-12-2018)  193 

Fte  133,3 

Man / vrouw  16/ 177 

Gemiddelde leeftijd  50,6 

Gemiddeld aantal dienstjaren  10,7 

Ziekteverzuim in % 8,8 

Aantal nieuwe werknemers  21 
Aantal werknemers uit dienst  22 

 

 
  
 
 

Tabel 6.2 | Leeftijdsopbouw d.d. 31 dec. 2018 
 
Leeftijdscategorie Aantal Man Vrouw 
tot 24 jaar 2 0 2 
25-29 jaar 11 0 11 
30-34 jaar 9 2 7 
35-39 jaar 12 2 10 
40-44 jaar 19 3 16 
45-49 jaar 24 3 21 
50-54 jaar 32 3 29 
55-59 jaar 34 0 34 
60-64 jaar 46 2 44 
65-69 jaar 3 0 3 
Vanaf 70 jaar 1 1 0 
Totaal 193 16 177 

 

Verzuimcijfers   
Verzuimpercentage 
Het netto verzuimpercentage is gestegen van 6,6 procent in 2017 naar 8,8 procent in 2018.  
Meldingsfrequentie  
De meldingsfrequentie is gestegen van 1,64 in 2017 naar 1,81 in 2018. Dit betekent dat medewerkers zich 
gemiddeld 0,17 keer vaker hebben ziekgemeld. 
Langdurig verzuim   
Het langdurig verzuim (langer dan zes weken) is ten opzichte van 2017 gestegen. Dit was in 2017 5,16 
procent en in 2018 7,25 procent. 82 procent van het verzuim bestaat in 2018 uit langdurig verzuim. 
Verschillen tussen leeftijdsgroepen  
Het verzuimpercentage is het hoogst onder medewerkers jonger dan 25 en ouder dan 65. 
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Het ziekteverzuim heeft geleid tot het invoeren van de methode Oplossingsgericht verzuimmanagement®, 
in samenwerking met Van Campen Consulting, zie ook “Introductie Oplossingsgericht 
verzuimmanagement®” op pagina 7. 
 
Huis van Werkvermogen geïntroduceerd 
Bij de jaargesprekken van de afdelingen van Bedrijfsvoering werd in 2018 het ‘Huis van Werkvermogen’ 
geïntroduceerd. Het Huis van Werkvermogen gaat zowel over opleiding en vaardigheden, gezondheid en 
vitaliteit, als over werk-privébalans en hogere zingeving (werk doen dat ertoe doet). Daarnaast gaat het in 
op het ontwikkelen van talenten in de dagelijkse praktijk. 
 
Arbo 
 
Arbobeleid geactualiseerd 
De Raad van Bestuur heeft – na instemming van de OR – in juni akkoord gegeven op het geactualiseerde 
Arbobeleid. Dit was nodig vanwege de in 2017 gewijzigde Arbowetgeving. In dit vernieuwde beleid staat 
betrokkenheid en preventie centraal. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en 
werknemers bij de arbodienstverlening vergroot. Daarnaast staat preventie nog meer centraal. Zo is de 
positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft de OR een grotere rol bij het arbobeleid gekregen en 
zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. Ook is er in het 
geactualiseerde arbobeleid meer aandacht voor preventieve maatregelen voor ‘speciale doelgroepen’, 
zoals 55-plussers, zwangere en mindervalide medewerkers.  
 
Afspraken met ArboNed aangescherpt 
Door de nieuwe manier van het verzuimmanagement is de samenwerking met onze arbodienst ArboNed 
veranderd. De manager Bedrijfsvoering heeft in 2018 het contract met ArboNed geëvalueerd en nieuwe 
afspraken gemaakt om het contract bij verlenging in 2019 aan te scherpen. 
 
Gedragscode vastgesteld 
De Arbo coördinator, klachtenfunctionaris en een afgevaardigde van de OR hebben een Gedragscode 
opgesteld op basis van documenten die hierover al beschikbaar waren. De Gedragscode is in 2018 
vastgesteld. 
 
Ergonomie: ergonomische adviezen, nieuwe instelstoelen en stoelmassages  
In 2018 hebben twee ergonomen de borstonderzoekscentra die daarvoor op de planning stonden, 
bezocht. Het was voor het eerst dat hiervoor ergonomen in de arm werden genomen – voorheen 
adviseerden fysiotherapeuten de MBB’ers over ergonomische zaken. De Arbo coördinator en 
leidinggevende hebben verslagen van de bevindingen ontvangen. Vanaf 2018 zullen de ergonomen van 
alle units elk jaar bezoeken en niet eens per twee jaar, zodat zij beter en tijdig kunnen ingaan op 
lichamelijke problemen.  
 
Sinds november heeft een medewerker toestemming gekregen om stoelmassages aan collega’s te geven. 
Zij is gediplomeerd sport- en stoelmasseuse. Aan het eind van het jaar had zij 25 collega’s stoelmassages 
gegeven, verdeeld over zeven units. De eerste ervaringen zijn heel positief. Tot slot zijn in 2018 vijf 
borstonderzoekscentra voorzien van nieuwe instelstoelen. De overige tien onderzoekscentra volgen in 
2019. 
 
PMO aangeboden  
In 2018 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. Eén medewerker heeft meegedaan aan het PMO. 
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BHV-organisatie 
• In 2018 hebben zeven borstonderzoekscentra en het hoofdkantoor de AED’s vervangen. Het komend 

jaar wordt hiermee doorgegaan. 
• Alle BHV’ers hebben in 2018 de benodigde herhalingstrainingen alsook reanimatietrainingen gevolgd. 
• Het team BHV’ers op kantoor is op volle sterkte. 
 
ICT 
 
Ontwikkelingen IBOB 
Gezien de ScreenIT ontwikkelingen is er niet meer geïnvesteerd in IBOB ontwikkelingen.  
 
Ontwikkelingen ScreenIT 
Bij het ontwikkelen van ScreenIT voor de baarmoederhals- en borstkankerscreening wordt landelijke 
uniformiteit nagestreefd. De ontwikkeling van ScreenIT wordt gefaciliteerd door FSB. De FSB is in de 
afgelopen jaren gegroeid en de organisatie- en overlegstructuur is veranderd. Bevolkingsonderzoek Zuid-
West heeft specifiek aandacht gehad voor de taakverdeling tussen de FSB en de regionale ICT-afdeling in 
2018. Gewerkt is daarom aan een afspraken in de vorm van een service level agreement met de FSB. 
Hierin moet duidelijk worden wat beide partijen van elkaar kunnen verwachten. Dit traject wordt in 2019 
afgerond. 
 
Sinds 2018 worden op basis van de rapportageomgeving van ScreenIT kwartaalrapportages opgeleverd. 
Deze rapportages geven stuurinformatie over het primair proces waarmee de verschillende portefeuilles 
ondersteund kunnen worden. Daarnaast wordt sinds 2018 in de landelijke releaseplanning gewerkt 
volgens het een vastgesteld wijzigingsproces. Wijzigingen in ScreenIT worden volgens deze afspraken 
getoetst op hun impact op het primaire proces voor cliënten en ketenpartners en de onderlinge 
samenhang met bedrijfsprocessen, informatievoorziening, applicaties en ICT-infrastructuur.  
 
Kantoorprinters vervangen 
In juli zijn op kantoor vijf nieuwe printers geïnstalleerd. De drie kantoorprinters en de twee printers die 
MedSec/IMS gebruikt, werden vervangen. 
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7. FINANCIEEL VERSLAG 
 
Toelichting financieel jaarverslag 
 
Algemeen 
Het totale resultaat van het jaar 2018 komt uit op € 1.973.142 positief. Dit resultaat is opgebouwd uit een 
negatief resultaat van € 112.217 voor de borstkankerscreening, € 823.292 voor de 
baarmoederhalskankerscreening en € 1.262.067 voor de darmkankerscreening.  
 

 
Bevolkingsonderzoek Subsidieverlening 
Borstkanker € 14.961.500 
Baarmoederhalskanker € 7.493.070 
Darmkanker € 5.977.213 
Totaal € 28.431.783 
   
Maximale reserve 10% € 2.843.178 

 
 
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 2018 komt uit op € 112.217 negatief. 
 
Productie en opbrengsten 
De totale productie in 2018 is uitgekomen op 211.945 onderzoeken en dit zijn 18.055 onderzoeken minder 
dan begroot (230.000). Het tarief per onderzoek is uitgekomen op € 66,40 en betreft een stijging van  
€ 0,67 ten opzichte van het begrote tarief van € 65,73. In de begroting was met een lagere indexatie 
gerekend dan werkelijke verkregen. 
 
Lasten 
De totale lasten zijn uitgekomen op € 14.034.853 en daarmee € 1.230.694 lager dan begroot. De grootste 
oorzaak van de lagere lasten is de vrijval van de voorziening opslag digitale beelden. 
 
Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 
Het resultaat van het jaar 2018 komt uit op € 823.292 positief. 
 
Productie en opbrengsten 
De totale productie in 2018 is uitgekomen op 131.576 onderzoeken en dit zijn 4.576 onderzoeken meer 
dan begroot (127.000) en 36.133 meer dan vorig jaar (95.443).  
 
Lasten 
De totale lasten zijn in totaal € 93.782 lager dan begroot. 
 
Bevolkingsonderzoek darmkanker 
Het resultaat van het jaar 2018 komt uit op € 1.262.067 positief. 
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Productie en opbrengsten 
De productie in 2018 is uitgekomen op 354.506 analyses. Ten opzichte van het begrote aantal van 
333.178 zijn dit 21.328 analyses meer. Ten opzichte van 2017 (319.362) zijn er 35.144 analyses meer 
verricht.   
 
Lasten 
De totale lasten zijn uiteindelijk € 859.717 lager uitgekomen dan begroot, onder andere door lagere 
kosten van uitnodigingen, verwerking en portokosten. 
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Balans per 31 december (na resultaatbestemming 2018) 
 2018 2017 
ACTIVA   €    €  
         
A. VASTE ACTIVA         
I. Materiële vaste activa         
1. Verbouwingen  419.380  481.152 
2. Vaste units  795.962  374.648 
3. Mobiele units  1.667.678  1.966.110 
4. Medische inventaris  823.575  332.572 
5. Computerapparatuur  269.967  337.574 
6. Overige inventaris  308.990  298.929 
Totaal Materiële vaste activa  4.285.552  3.790.986 
     
II. Financiële vaste activa     
Totaal Vaste activa  294.132  86.534 
     
B. VLOTTENDE ACTIVA     
I. Voorraden  101.030  106.477 
II. Vorderingen   1.110.816  390.275 
III. Overlopende activa  771.068  720.278 
IV. Liquide middelen  7.548.829  9.286.386 
Totaal Vlottende activa  9.531.743  10.503.416 
     
Totaal Activa  14.111.427  14.380.936 

      
PASSIVA     
     
EIGEN VERMOGEN     
I.   Egalisatiereserve  2.843.178  2.660.963 
Totaal Eigen vermogen  2.843.178  2.660.963 
     
D. VOORZIENINGEN     
1.  Voorziening dienstjubilea  136.000  131.000 
2.   Voorziening Persoonlijk Levensfase Beleid   995.867  1.137.234 
3.  Voorziening overgangsrecht PLB 200 uur  14.111  24.664 
4.  Voorziening groot onderhoud units  678.371  257.827 
5.  Voorziening onderhoud mammografen  34.571  - 
6.  Voorziening opslagkosten analoge foto’s   360.000  400.000 
7.  Voorziening opslagkosten digitale foto’s   2.473.929  3.241.379 
8.  Voorziening personele aangelegenheden  147.993  125.000 
Totaal Voorzieningen  4.840.842  5.317.104 
     
E. LANGLOPENDE SCHULDEN     
I. Vooruit ontvangen aanbestedingskosten RIVM  196.598  - 
Totaal Langlopende schulden  196.598  - 
     
F. KORTLOPENDE SCHULDEN     
I. Crediteuren  1.454.683  1.283.403 
II. Belastingen, premies sociale verzekeringen en 
 pensioenen  434.403  442.646 
III. Overlopende passiva  4.341.724  4.676.820 
Totaal Kortlopende schulden  6.230.809  6.402.869 
     
Totaal Passiva  14.111.427  14.380.936 
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Staat van baten en lasten  
   

 
  

 
  

 

 
 

 Realisatie 
 

Begroting 
 

Realisatie   
 2018 

€ 
  2018 

€ 
  2017 

€ 
A. BATEN 

 
 

     

I. RIVM-subsidies 
 

 27.147.449  27.278.532  24.180.509 
II. Overige inkomsten   -  -  - 
        
Totaal Baten 

 
 27.147.449  27.278.532  24.180.509 

          
      

B. LASTEN 
 

      
III. Personeelskosten 

 
      

 Salarissen incl. vakantietoeslag 
 

 6.010.377  6.921.966  6.364.886 
 Sociale lasten  

 
 1.492.008  1.703.091  1.517.224 

 Personeel niet in loondienst 
 

 6.664.406  6.352.297  5.349.574 
 Overige personele kosten 

 
 902.772  979.847  934.427 

        
Totaal Personeelskosten 

 
 15.069.564  15.957.201  14.166.110 

        
IV. Afschrijvingen Vaste activa 

 
 907.639  971.639  916.616   
      

V. Overige lasten 
 

      
 Uitvoeringskosten screening 

 
 7.931.848  8.961.686  6.694.454 

 Huisvestingslasten 
 

 376.446  396.120  378.948 
 Organisatiekosten 

 
 712.850  682.829  695.300 

        
Totaal Overige lasten 

 
 9.021.144  10.040.635  7.768.701   
      

Overige baten / lasten 
 

 171.537  337.675  300.674   
      

Totaal Bedrijfslasten 
 

 25.169.884  27.307.150  23.152.101   
      

Resultaat voor financiële baten en lasten 
 

 1.977.565  (28.618)  1.028.408   
      

C. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 
 

      
I. Rentebaten 

 
 -  -  - 

II. Rentelasten incl. bankkosten 
 

 4.423  51.350  225.854 
        
Totaal Financiële baten en lasten 

 
 4.423  51.350  225.854   
      

Totaal Lasten 
 

 25.174.307  27.358.500  23.377.955 
          

      
Resultaat na financiële baten en lasten 

 
 1.973.142  (79.968)  802.554 

          
      

BESTEMMING RESULTAAT 
 

      
Toevoeging aan egalisatiereserve 

 
 182.215    63.154 

Terugbetalingen aan het RIVM  1.790.927    739.400 
Totaal 

 
 0    0 
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Kasstroomoverzicht (volgens indirecte methode) 
  

 
 

 
  

 2018 
€ 

 2017 
€ 

Kasstroom uit operationele activiteiten 
 

 
 

 
 

Resultaat voor financiële baten en lasten 
 

 1.977.565  1.028.408   
    

Aanpassingen voor: 
 

    
Afschrijvingen 

 
 906.792  902.456 

Mutaties voorzieningen 
 

 (476.262)  (630.058) 
Totaal 

 
 2.408.095  1.300.806   
    

Veranderingen in het werkkapitaal 
 

    
Voorraden 

 
 5.446  (69.816) 

Vorderingen 
 

 (720.541)  476.348 
Overlopende activa 

 
 (50.790)  37.190 

Kortlopende schulden (exclusief aflossingsverplichting)  (1.962.987)  2.640.801 
Totaal 

 
 (2.728.872)  3.084.522   
    

Kasstroom uit operationele activiteiten 
 

 (320.777)  4.385.328   
    

Investeringen  
 

    
Investeringen in materiële vaste activa 

 
 (1.402.743)  (377.911) 

Desinvesteringen 
 

 808.205  80.408 
Vrijval van financiële vaste activa   (207.598)  484   

    
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

 
 (802.136)  (297.018)   
    

Financieringen 
 

    
Aflossing leningen 

 
 196.598  (1.547.149) 

Financiële baten en lasten 
 

 (4.423)  (225.854)   
    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
 

 192.175  (1.773.003)   
    

Mutatie geldmiddelen 
 

 (930.738)  2.315.307   
    

Aansluiting met de balans: 
 

    
Liquide middelen per 1 januari 

 
 9.286.386  6.971.079 

Liquide middelen per 31 december 
 

 7.548.829  9.286.386   
    

Mutatie liquide middelen 
 

 (1.737.558)  2.315.307 
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BIJLAGE 1 
 
Organogram Bevolkingsonderzoek Zuid-West per augustus 2018 
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BIJLAGE 2 
 
Raad van Toezicht per 31 december 2018 
 
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.  
 
Mevrouw S. Doornweerd, arts, niet-praktiserend, lid Raad van Toezicht  
- Vrijwilliger Algemene Dienstverlening bij Slachtofferhulp Nederland 
 
Drs. A.C. de Grunt, lid Raad van Toezicht  
Bestuurder Stichting Altrecht GGZ  
- Bestuurder IZZ zorgverzekeraar (namens GGZ)  
- Voorzitter bestuur Stichting Zilveresdoorn 
- Bestuurder Stichting Topklinische GGZ 
 
Drs. J.G. van der Molen, lid Raad van Toezicht 
- Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Woningbeheer Betuwe, Lienden (bezoldigd) 
- Lid Ledenadviesraad Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (onbezoldigd) 

Mevrouw drs. M.E.C. de Ruyter de Wildt, lid Raad van Toezicht  
Oprichter en eigenaar van Buro By Trust, Den Haag 
- Voorzitter Raad van Commissarissen Allerzorg & Wonen bij September (bezoldigd) 
- Voorzitter Raad van Toezicht Hersenstichting (vacatievergoeding)  
- Lid Raad van Advies Stichting Michiel de Ruyter (onbezoldigd)  
 
 
Raad van Bestuur per 31 december 2018 
 
Mevrouw drs. P.H.M. van den Broek MMC, voorzitter Raad van Bestuur 
- 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 2018 
 
• 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 
• De heer M.M. Schouten 

manager Screening a.i.  
• Mevrouw K. Izelaar  

manager Administratieve organisatie 
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• Mevrouw J. Hoens 
manager Bedrijfsvoering a.i.  

 
 

Ondernemingsraad per 31 december 2018 
 

• Mevrouw M. Anemaat-Ververs, lid 
assistent manager screening 

• Mevrouw S. Dagyaran, voorzitter 
salarisadministrateur 

• Mevrouw M. de Graaf, lid 
MBB'er in de screening 

• Mevrouw M.A. de Mol-van der Niet, vicevoorzitter 
MBB'er in de screening 

• Mevrouw L.N. Obertop-Keijzer, lid Dagelijks Bestuur 
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 

• Mevrouw C. Wesenhagen, lid 
coördinator IMS en Medisch Secretariaat 
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BIJLAGE 3  
 
Opkomst bevolkingsonderzoek borstkanker  
per gemeente in 2018  
 

 

Gemeente Uitnodigingen Onderzoeken 
Opkomst  
2018 (%) 

Opkomst 
2016 (%) 

Delft 13.378 9.661 72,2 73,4 

Gorinchem 5.679 4.176 73,5 75,6 

's-Gravenhage 32.168 19.612 61,0 63,3 

Hellevoetsluis 7.149 5.493 76,8 77,6 

Hendrik-Ido-Ambacht 4.366 3.538 81,0 81,6 

Krimpen aan den IJssel 4.871 3.877 79,6 79,9 

Leerdam 3.265 2.518 77,1 76,2 

Leiden 17.292 12.436 71,9 72,5 

Leiderdorp 4.981 3.983 80,0 79,8 

Maassluis 5.478 4.268 77,9 79,7 

Nieuwkoop 4.863 4.061 83,5 84,7 

Noordwijk 4.515 3.550 78,6 79,6 

Noordwijkerhout 2.769 2.233 80,6 79,4 

Binnenmaas 5.127 4.161 81,2 78,4 

Papendrecht 5.396 4.225 78,3 79,9 

Ridderkerk 8.040 6.104 75,9 76,3 

Rotterdam 35.739 22.520 63,0 65,2 

Schiedam 11.516 7.826 68,0 69,6 

Sliedrecht 3.670 2.807 76,5 78,0 

Albrandswaard 4.047 3.131 77,4 78,4 

Waddinxveen 4.359 3.593 82,4 82,2 

Wassenaar 4.605 3.355 72,9 73,4 

Zoeterwoude 1.470 1.191 81,0 81,0 

Borsele 3.710 2.834 76,4 77,7 

Goes 6.433 4.986 77,5 78,6 

Hulst 4.859 3.544 72,9 72,8 

Terneuzen 9.404 6.888 73,3 75,3 

Teylingen 6.090 4.999 82,1 82,4 

Lansingerland 8.515 6.866 80,6 80,9 

Schouwen-Duiveland 6.325 4.889 77,3 78,8 

Noord-Beveland 1.424 1.074 75,4 75,7 

Midden-Delfland 3.080 2.554 82,9 83,7 

Kaag en Braassem (alleen Leimuiden en Woubrugge)  1.982 1.660 83,8 83,1 

Zuidplas (alleen Zevenhuizen-Moerkapelle) 1.795 1.487 82,8 83,7 

Bodegraven-Reeuwijk 5.488 4.561 83,1 83,8 

Leidschendam-Voorburg (alleen Leidschendam) 6.131 4.635 75,6 76,7 

Nissewaard (alleen Bernisse) 2.036 1.667 81,9 80,8 
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BIJLAGE 4 
 
Opkomst bevolkingsonderzoek darmkanker 
per gemeente in 2018 
 

 

Gemeente deelnemer 
Cliënten met 
uitnodiging 

Cliënten 
deelgenomen* Opkomst 2018 

Alblasserdam 2.216 1.587 71,62% 
Albrandswaard 3.092 2.317 74,94% 
Alphen aan den Rijn 15.246 11.312 74,20% 
Barendrecht 5.739 4.201 73,20% 
Binnenmaas 653 461 70,60% 
Bodegraven-Reeuwijk 4.804 3.765 78,37% 
Borsele 3.545 2.603 73,43% 
Brielle 2.523 1.844 73,09% 
Capelle aan den IJssel 8.935 6.159 68,93% 
Cromstrijen 283 204 72,08% 
Delft 11.180 7.639 68,33% 
Dordrecht 13.189 8.693 65,91% 
Giessenlanden 267 182 68,16% 
Goeree-Overflakkee 5.612 4.166 74,23% 
Goes 4.924 3.495 70,98% 
Gorinchem 3.609 2.484 68,83% 
Gouda 7.242 5.038 69,57% 
Hardinxveld-Giessendam 2.008 1.509 75,15% 
Hellevoetsluis 6.071 4.473 73,68% 
Hendrik-Ido-Ambacht 3.366 2.567 76,26% 
Hillegom 2.927 2.197 75,06% 
Hoeksche Waard 10.478 8.113 77,43% 
Hulst 4.893 3.570 72,96% 
Kaag en Braassem 4.313 3.399 78,81% 
Kapelle 1.942 1.544 79,51% 
Katwijk 8.572 6.434 75,06% 
Korendijk 335 231 68,96% 
Krimpen aan den IJssel 3.751 2.775 73,98% 
Krimpenerwaard 7.281 5.608 77,02% 
Lansingerland 6.563 4.992 76,06% 
Leiden 14.111 9.610 68,10% 
Leiderdorp 3.836 2.861 74,58% 
Leidschendam-Voorburg 10.584 7.350 69,44% 
Lisse 3.299 2.557 77,51% 
Maassluis 4.434 3.139 70,79% 
Middelburg 7.321 5.162 70,51% 
Midden-Delfland 2.514 1.972 78,44% 
Molenlanden 4.181 3.256 77,88% 
Molenwaard 582 413 70,96% 
Nieuwkoop 5.120 4.039 78,89% 
Nissewaard 11.150 8.061 72,30% 
Noord-Beveland 1.432 1.005 70,18% 
Noordwijk 6.396 4.802 75,08% 
Noordwijkerhout 432 295 68,29% 
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Oegstgeest 3.583 2.617 73,04% 
Oud-Beijerland 609 428 70,28% 
Papendrecht 4.223 3.103 73,48% 
Pijnacker-Nootdorp 5.731 4.382 76,46% 
Reimerswaal 2.696 2.020 74,93% 
Ridderkerk 5.327 3.859 72,44% 
Rijswijk 6.873 4.649 67,64% 
Rotterdam 64.186 38.982 60,73% 
Schiedam 9.079 5.887 64,84% 
Schouwen-Duiveland 4.517 3.301 73,08% 
's-Gravenhage 55.775 32.607 58,46% 
Sliedrecht 2.830 2.043 72,19% 
Sluis 4.336 3.038 70,06% 
Strijen 201 139 69,15% 
Terneuzen 8.622 6.152 71,35% 
Teylingen 5.460 4.211 77,12% 
Tholen 2.985 2.177 72,93% 
Veere 3.986 2.972 74,56% 
Vlaardingen 9.328 6.289 67,42% 
Vlissingen 5.482 3.720 67,86% 
Voorschoten 3.538 2.634 74,45% 
Waddinxveen 3.715 2.836 76,34% 
Wassenaar 3.800 2.696 70,95% 
Westland 13.782 10.522 76,35% 
Westvoorne 2.227 1.699 76,29% 
Zoetermeer 17.722 12.568 70,92% 
Zoeterwoude 1.227 973 79,30% 
Zuidplas 5.338 3.986 74,67% 
Zwijndrecht 5.808 4.131 71,13% 
Totaal 493.937 342.705 69,38% 
 

* 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 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). 
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