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Geachte mevrouw,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.
Zo doet u mee
Met het bevolkingsonderzoek onderzoeken we of er bloed in uw ontlasting (poep) zit. Als u meedoet, doet u thuis
een test. Daarvoor gebruikt u een ontlastingstest met een streepjescode. In deze streepjescode zijn alleen uw
gegevens verwerkt. Daardoor weten wij dat de ontlastingstest van u is. Als u de gebruiksaanwijzing volgt, krijgt u
binnen tien werkdagen de uitslag.
Vinden we bloed in uw ontlasting?
Bloed in uw ontlasting kan te maken hebben met darmkanker, maar er kunnen ook andere oorzaken zijn. Als we
bloed vinden in uw ontlasting, krijgt u een vervolgonderzoek in het ziekenhuis. Daar wordt onderzocht wat de
oorzaak is.
Uw huisarts ontvangt deze uitslag niet automatisch
Wilt u dat we uw huisarts op de hoogte brengen als er vervolgonderzoek nodig is? Geef dan de gegevens van uw
huisarts aan ons door voordat u de test opstuurt. Dit kunt u online doen via Mijn Bevolkingsonderzoek op
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl met uw DigiD. Klik in Mijn Bevolkingsonderzoek eerst op het kopje
darmkanker. U kunt ons ook bellen of een e-mail met uw gegevens sturen. Ons telefoonnummer en e-mailadres
vindt u bovenaan deze brief.
Is het bevolkingsonderzoek gratis?
De ontlastingstest is gratis. Een vervolgonderzoek in het ziekenhuis hoort niet bij het bevolkingsonderzoek. De
kosten hiervan vallen onder uw zorgverzekering. Wij adviseren u om contact op te nemen met uw
zorgverzekeraar voordat u naar de afspraak gaat. Dan weet u welke kosten u kunt verwachten.
Wanneer kunt u niet meedoen?
• Als u wordt behandeld voor darmkanker.
• Als u minder dan vijf jaar geleden een kijkonderzoek in uw dikke darm heeft gehad.
• Als u voor uw darmen wordt behandeld in een ziekenhuis.
Twijfelt u over meedoen aan het bevolkingsonderzoek? Bespreek dan met uw huisarts of specialist of het zin
heeft om mee te doen. Doet u niet mee? U meldt zich online af via Mijn Bevolkingsonderzoek op
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl met uw DigiD. U kunt ons ook bellen of een e-mail met uw gegevens
sturen. Als u niet meedoet, gooit u dan de ontlastingstest weg in uw afvalbak.
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Wilt u meer informatie over het bevolkingsonderzoek?
Wilt u meer weten, lees dan de folder of kijk op www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl. Hier vindt u onder
andere antwoorden op veelgestelde vragen en een filmpje over het bevolkingsonderzoek. Met vragen over het
bevolkingsonderzoek kunt u bellen of mailen naar de informatielijn van Bevolkingsonderzoek.
Met vriendelijke groet,

Bevolkingsonderzoek

Bijlagen:
• folder ‘Uitnodiging bevolkingsonderzoek darmkanker’
• gebruiksaanwijzing
• ontlastingstest
• zakje
• grijze envelop
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