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voorwoord

Voorwoord

Graag bied ik u het jaarverslag 2019 van Bevolkingsonderzoek 
Midden-West aan. Met dit jaarverslag leggen we aan interne en 
externe belanghebbenden verantwoording af over het gevoerde 
beleid en de bereikte resultaten van het afgelopen jaar. Het jaar 
2019 was een druk jaar voor de organisatie en kende vele 
ontwikkelingen. 
Ten eerste werd in 2019, na jaren voorbereidend werk in werk-
groepen en projectgroepen, een groot deel van de mammografen 
voor de borstkankerscreening vervangen en werd het hele proces 
van uitnodiging tot en met uitslag overgezet naar een nieuw 
ICT-systeem.
Ten tweede heeft Bevolkingsonderzoek Midden-West maximaal 
aandacht moeten geven aan de arbeidsmarktproblematiek bij 
MBB'ers (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen)  
en de daarmee samenhangende intervalproblematiek binnen de 
borstkankerscreening. 
Ten derde is de intentieverklaring fusie naar één landelijke 
screeningsorganisatie ondertekend. En zijn de voorbereidingen 
voor de eerste stap in het fusieproces namelijk de bestuurlijke 
fusie grotendeels in gang gezet.

Andere belangrijke thema’s in 2019 waren de doorontwikkeling van 
kwaliteitsborging bij de bevolkingsonderzoeken baarmoederhals-
kanker en darmkanker, de wijkgerichte aanpak in Amsterdam bij 
het bevolkingsonderzoek borstkanker, inzetbaarheid van 
medewerkers, duurzaamheid, de kantoorautomatisering en 
informatiebeveiliging.

Bevolkingsonderzoek borstkanker
Naast de aandacht voor de hierboven genoemde ontwikkelingen 
binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker hebben we ook 
gewerkt aan de klantgerichtheid van de organisatie. In 2019 zijn 
meerdere informatiebijeenkomsten gehouden voor vrouwen met 
een niet-westerse achtergrond en lage sociaaleconomische status, 
in samenwerking met wijkorganisaties en lokale voorlichters.  
De informatiebijeenkomsten voldoen aan de behoefte van 
vrouwen aan toegankelijke informatie op een voor hen passend 
niveau. Ook is het landelijke driejaarlijkse cliënttevredenheids-
onderzoek gestart. Het is de vierde keer dat dit tevredenheids-
onderzoek wordt uitgevoerd en de resultaten worden in 2020 
verwacht.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Na de start van het vernieuwde bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker in 2017 wordt verder gewerkt aan innovatie 
en kwaliteitsborging. Een belangrijke wijziging is dat de wachttijd 
van zestien weken voor het ontvangen van de zelfafnameset is 
komen te vervallen. Vrouwen die op basis van de uitnodigingsbrief 
voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker een 
zelfafnameset aanvragen, ontvangen deze sinds maart 2019 binnen 
twee weken thuis. Ook is er veel aandacht voor de borging van de 
uniforme uitvoering en continue kwaliteit van het screenings-
onderzoek (hrHPV-analyse en cytologie) door de screenings-
laboratoria. In 2019 is de systematische kwaliteitsborging 
nagenoeg volledig ingericht.

Bevolkingsonderzoek darmkanker
Het bevolkingsonderzoek darmkanker beleefde in 2019 zijn eerste 
lustrum. In maart, de darmkankermaand, is een feestelijke 
bijeenkomst georganiseerd door de screeningsorganisaties (SO’s) 
en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) waar 
alle belanghebbenden bij dit bevolkingsonderzoek in groten getale 
aanwezig waren. Ook binnen dit bevolkingsonderzoek werken we 
verder aan het borgen van de kwaliteit en de verbetering van de 
meetbare en merkbare kwaliteit voor de cliënt. Zo is bijvoorbeeld 
het proces van uitnodigen verbeterd door cliënten uit te nodigen 
rond de geboortedag in plaats van op enig moment in het 
geboortejaar. Dit biedt cliënten duidelijkheid over het moment van 
uitnodigen en leidt naar verwachting op termijn tot een betere 
vulling van de intakecapaciteit door het jaar heen.

Erg trots ben ik op de inzet en het werk van alle medewerkers 
waardoor we onze plannen en doelen hebben kunnen verwezen-
lijken. Dankzij hen kunnen we verschillende vormen van kanker 
vroegtijdig opsporen en realiseren we daarmee gezondheidswinst 
voor veel mensen.

Wilt u meer weten over het jaar 2019? Dan verwijs ik u graag naar 
de rest van dit jaarverslag.

Evelien Bongers MBA
Voorzitter Raad van Bestuur
April 2020 
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Leeswijzer

Het jaarverslag 2019 omvat zeven hoofdstukken. 

Hoofdstuk 1 schetst een algemeen beeld van de organisatie 
Bevolkingsonderzoek Midden-West in 2019. Ook zijn hier de 
verslagen van de ondernemingsraad en de Raad van Toezicht 
opgenomen.

In hoofdstuk 2 staan de resultaten die de organisatie in 2019 
behaald heeft. De resultaten zijn beschreven naar de vier 
perspectieven van de Balanced Scorecard (cliëntperspectief, 
medewerkersperspectief, bedrijfsperspectief en financieel 
perspectief). Ook is de landelijke samenwerking met de andere 
screeningsorganisaties vermeld. 

De hoofdstukken 3, 4 en 5 bevatten de resultaten van 
respectievelijk de bevolkingsonderzoeken borstkanker, 
baarmoederhalskanker en darmkanker. Elk hoofdstuk geeft een 
korte introductie van het bevolkingsonderzoek, waarna de 
deelname aan en de bevindingen van het bevolkingsonderzoek zijn 
beschreven.

Gegevens over cliëntreacties en kwaliteitsbeleid zijn te vinden in 
hoofdstuk 6. 

In hoofdstuk 7 staan de financiële resultaten van de organisatie.

De bijlagen hebben de volgende inhoud:
• Afkortingen- en begrippenlijst;
• Organogram;
•  Gegevens over de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, de 

ondernemingsraad en de klachtenonderzoekscommissie;
• Samenvatting van de resultaten van de bevolkingsonderzoeken; 
• Algemene personeelsgegevens.
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1 Bevolkingsonderzoek Midden-West

1.1 Organisatieprofiel

Bevolkingsonderzoek Midden-West voert de bevolkings-
onderzoeken naar kanker uit in de provincies Noord-Holland, 
Flevoland en Utrecht. De organisatie heeft als bestuursmodel het 
Raad van Toezicht-model waarbij de eindverantwoordelijkheid 
en dagelijkse leiding in handen is van een éénhoofdige Raad 
van Bestuur (RvB) met daarnaast een onafhankelijke Raad van 
Toezicht (RvT). De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt het 
medewerkersperspectief. Het organogram van de organisatie is 
opgenomen in bijlage B. De gegevens over de RvT, de RvB en de 
OR en de landelijke externe klachtenonderzoekscommissie staan 
in bijlage C.
 
De stichting Bevolkingsonderzoek Midden-West is gevestigd op 
Hoogoorddreef 54-e, 1101 BE te Amsterdam. 

1.2 Missie en visie

De missie van de organisatie luidt:
‘Bevolkingsonderzoek Midden-West draagt door middel van kwalitatief 
hoogwaardig bevolkingsonderzoek substantieel bij aan een vroeg-
tijdige behandeling van ziekten, waaronder kanker met als doel 
gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te dringen.’
 
De kernwoorden zijn: ‘kwalitatief hoogwaardig bevolkings-
onderzoek’ en ‘vroegtijdige behandeling’. Kwalitatief hoogwaardig 
betekent dat Bevolkingsonderzoek Midden-West streeft naar een 
'state of the art' screeningsonderzoek. Dat vraagt om 'state of the 
art' kennis en competenties van medewerkers en uitvoering van 
het bevolkingsonderzoek. Ook vraagt dat om kwalitatief 
hoogwaardige en betrouwbare bijdragen van ketenpartners in de 
keten screening-diagnostiek-behandeling.

Vroegtijdige behandeling wordt mogelijk gemaakt door vroegtijdige 
opsporing door Bevolkingsonderzoek Midden-West. 
Bevolkingsonderzoek Midden-West streeft er dan ook naar om een 
zo groot mogelijk bereik te hebben in de screeningen. Belangrijk 
daarin is de geïnformeerde keuze van de cliënt. Dit vraagt om 
betrouwbare, actuele en complete informatie en planningen die zijn 
afgestemd op de persoonlijke voorkeuren van groepen cliënten.

De visie van Bevolkingsonderzoek Midden-West is dat zij 
hoogwaardige screeningen kan uitvoeren, coördineren en 
organiseren die kostenefficiënt zijn. Daarnaast draagt 
Bevolkingsonderzoek Midden-West zorg voor een goede 
ketenkwaliteit bij een ongunstige uitslag van de screening, zowel 
naar de cliënt als haar ketenpartners toe. Verder geldt dat het 
vergroten van onze innovatieve slagkracht, een doelmatiger 
bedrijfsvoering en een betere bediening van onze cliënten van 
belang is voor ons. In 2018 hebben de screeningsorganisaties  

een intentieverklaring tot fusie naar één landelijke organisatie 
ondertekend. In 2019 is het fusieproces van start gegaan. De fusie 
moet bijdragen aan een kwalitatief nog sterkere organisatie  
voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker in Nederland. Een 
organisatie die beter en sneller kan inspelen op alle ontwikkelingen 
die zich de komende jaren aandienen.

De kernwaarden van Bevolkingsonderzoek Midden-West zijn: 
deskundig, zorgvuldig en bewezen effectief. De kernwaarde 
deskundig heeft betrekking op de deskundigheid van de 
medewerkers en de hoge kwaliteitseisen die de organisatie stelt 
aan het werken bij de screeningsorganisatie zelf en de keten-
partners die bij het bevolkingsonderzoek betrokken zijn. De 
zorgvuldige handelwijze van medewerkers vertaalt zich naar  
het nemen van verantwoordelijkheid in relatie tot de zorg voor  
de cliënt (directe aansluiting met het vervolgonderzoek) en 
samenwerking in de keten van zorg (verbondenheid in de keten 
van zorg). De bevolkingsonderzoeken worden uitgevoerd op  
basis van wetenschappelijk onderzoek (bewezen effectief).  
De kernwaarden zijn een belangrijke leidraad voor de organisatie 
en gelden zowel intern als extern, voor publiek, cliënten, 
medewerkers, bestuurders en andere doelgroepen. 
Bevolkingsonderzoek Midden-West hanteert vanuit de visie en 
kernwaarden twee kerncompetenties: resultaatgerichtheid en 
flexibiliteit. De kerncompetenties worden gehanteerd in de 
jaarlijkse functionerings- en beoordelingscyclus.

1.3 Strategie 

Bevolkingsonderzoek Midden-West hanteert voor de jaren 
2016-2019 een meerjarenbeleidskader waarin de vier perspectieven 
van de Balanced Score Card worden gevolgd: cliëntperspectief, 
medewerkersperspectief, bedrijfsperspectief, en financieel 
perspectief. In het meerjarenbeleidskader 2016-2019 ‘Samen 
verder’ staan de belangrijkste ontwikkelingen en ambities van 
Bevolkingsonderzoek Midden-West. Aan de hand van de externe 
en interne ontwikkelingen is bepaald wat de vraagstukken zijn en 
waar de accenten in de desbetreffende beleidsperiode liggen.  
De ambitie is om samen verder te gaan op de ingeslagen weg.  
Wie samenwerkt, presteert beter. Dit ‘Samen verder’ is dan zowel 
gericht op het stimuleren van de interne gezamenlijkheid en 
saamhorigheid, als op het samen optrekken met de andere 
screeningsorganisaties en het samen neerzetten van de drie 
bevolkingsonderzoeken met de ketenpartners. Het meerjaren-
beleidskader 2016-2019 is met een jaar verlengd, zodat 
verschillende onderwerpen uit dit kader de aandacht en tijd  
krijgen die wenselijk en noodzakelijk zijn.

Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft in het meerjarenbeleids-
kader 2016-2019 ‘Samen Verder’ de strategie ‘operational 
excellence’ geformuleerd om de missie en visie vorm te geven.  
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De keuze voor deze strategie ligt voor de hand. De opdracht van  
de screenings organisaties is namelijk om grote aantallen mensen  
te screenen op een zo uniform mogelijke wijze, die voldoet aan  
een door de overheid vastgestelde kosten-batenverhouding. 
Operational excellence zorgt in de context van bevolkings-
onderzoeken naar kanker voor een probleemloze screening en  
een goede organisatie van de keten. Dit tegen de laagste kosten, 
hoogste snelheid en met een maximum aan gemak voor de cliënt.  
Er is sprake van een hoge mate van standaardisatie, een strakke 
(centrale) beheersing van processen en een gelijke behandeling van 
cliënten. Het managementsysteem is gericht op efficiency in de 
bedrijfsvoering en op een organisatie die zich richt op kosten- en 
tijdsbesparing. Tegelijkertijd zijn de screeningen van de hoogste 
kwaliteit en is de benadering van de cliënt persoonlijk en zorgvuldig. 

 
1.4 Beleids- en begrotingscyclus

De beleids- en begrotingscyclus vormen bij Bevolkingsonderzoek 
Midden-West een stevig en betrouwbaar sturingskader dat 
mogelijkheden geeft om tijdig knelpunten te signaleren en waar 
nodig bij te sturen. Het meerjarenbeleidskader 2016-2019 ‘Samen 
Verder’ is hierbij het uitgangspunt. 

Het jaarplan 2019 is gebaseerd op het meerjarenbeleid 2016-2019,  
de memo verlenging meerjarenbeleidskader, de evaluatie van het 
jaarplan 2018 (midtermreview), de kaderbrief 2019 en interviews met 
het managementteam (MT). Aan de hand van de kaderbrief 2019 en 
de evaluatie van het jaarplan 2018 zijn de begroting 2019, meerjaren-
begroting 2019-2023 en de investeringsbegroting 2019-2023 
opgesteld. De meerjarenbegroting kent ook een liquiditeits prognose. 
Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft voor de tijdsspanne van vijf 
jaar gekozen omdat in de komende periode één grote investering 
(vervanging mammografen), één onderhouds investering (groot 
onderhoud mobiele onderzoeks centra) en een aantal reguliere 
vervangings investeringen zullen worden gedaan in combinatie met 
projectkosten. Daarnaast worden op deze wijze risico’s vroegtijdig 
gedetecteerd waarop strategisch kan worden ingespeeld. 

Halverwege het jaar is de kaderbrief 2020 opgesteld en zijn de 
resultaten van het jaarplan 2019 tussentijds geëvalueerd. Bij het 
opstellen van de jaarlijkse kaderbrief staan we stil bij de externe en 
interne ontwikkelingen die om een bijstelling van het meerjaren-
beleid vragen. Ook is er de mogelijkheid om voortschrijdend inzicht 
als gevolg van opgedane ervaringen een plaats te geven in het 
beleid. Op deze manier geven we vorm aan het concept van ‘een 
lerende organisatie’. Per kwartaal zijn managementreviews 
opgesteld waarbij belang rijke prestatie-indicatoren en eindejaar-
prognoses door het MT nauwlettend gevolgd worden gedurende  
het jaar. 

Alle documenten van de beleids- en begrotingscyclus worden 
besproken in het MT, de OR’en de RvT. Het jaarplan ontvangt elke 
medewerker en wordt besproken in teamoverleggen. Het jaarplan 
en de begrotingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT. 

De meerjarige investeringsbegroting wordt ter advies voorgelegd 
aan de OR. In 2019 is de jaarlijkse (prospectieve) risicoanalyse 
uitgevoerd voor de primaire en de ondersteunende processen.  
De informatie beveiligingsprocessen zijn beoordeeld binnen de 
primaire en de ondersteunende processen. In 2019 hebben we  
ook stilgestaan bij de zogenoemde basisrisico's van de organisatie.
  

1.5 Ondernemingsraad

De OR heeft in 2019 tien keer onderling overleg gehad en negen 
keer een vergadering ter voorbereiding van het overleg met de 
bestuurder. Met de bestuurder zijn negen overlegvergaderingen 
gehouden en twee artikel-24-vergaderingen in aanwezigheid van  
de RvT. In de artikel-24-vergaderingen is gesproken over de 
arbeidsmarktproblematiek, over het project BK2020 en over het 
voorgenomen besluit tot fusie en de medewerkersbetrokkenheid 
hierin. Informeel is er maandelijks een landelijk overleg geweest 
met de OR’en van de overige screenings organisaties en de 
personeelsvertegenwoordiging van de FSB (Facilitaire Samen-
werking Bevolkingsonderzoeken). De OR van Bevolkingsonderzoek 
Midden-West werd in deze overleggen vertegenwoordigd door de 
voorzitter en de vicevoorzitter. In deze overleggen was de 
aanstaande fusie veelal het onderwerp. Ook is voorzichtig 
toegewerkt naar het formaliseren van dit overleg, door de vorming 
van een BOR (Bijzondere Ondernemingsraad). Deze BOR is nog 
niet gerealiseerd. De achterban is naast individuele contacten ook 
eenmaal geraadpleegd via een vragenlijst over de adviesaanvraag 
topstructuur (en dan in het bijzonder over de profielen van de leden 
RvT en RvB). De OR heeft in 2019 in totaal drie dagen training 
gehad. Fusie en hoe daarmee om te gaan als OR was het 
voornaamste onderwerp. 

De volgende onderwerpen zijn met de bestuurder besproken of ter 
informatie toegezonden: 
•  jaarverslag 2018 en halfjaarlijkse evaluatie jaarplan 2019 
•  kaderbrief 2020, begroting en jaarplan 2020
•  verlenging meerjarenbeleidskader 2016-2019
•  meerjarenbegroting 2019–2023
•   management reviews per kwartaal
•  vastgestelde notulen MT
•  formatieoverzicht MBB’ers 
•  overzicht meerwerk MBB’ers
•  notitie inservice opleiding mammolaborant
•  aanbiedingsbrief rapport AEF Samenwerking in screening
•  proces bewustwording informatiebeveiliging
•  jaarverslag stralingshygiëne 2018
•  brief OR receptie Bevolkingsonderzoek Midden-West
•  overzicht maatregelen arbeidsmarktproblematiek MBB'ers
•  communicatiestrategie fusie
•  compelling story fusie
•  brief zorgspecifieke fusietoets NZa en zorgspecifieke fusietoets 

NZa vervolg
•  communicatieplan fase 1 Fusieproces
•  verzoek tot aanvulling concentratiemelding NZa
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•  stand van zaken fusiedocument
•  keuze begeleiding extern bureau due diligence onderzoek
•  stroomschema werving en selectietraject RvT en RvB
•  initiatiefvoorstel reiskosten

Er zijn vijf adviesaanvragen aan de OR voorgelegd:
•  intentieverklaring fusie
•  externe fusiebegeleiding
•  herbenoeming twee leden van de RvT
•  externe begeleiding due diligence
•  topstructuur en profielen RvB/RvT

De OR heeft zes instemmingsaanvragen ontvangen:
•  verlenging arbeidsvoorwaardelijke regeling aanbrengbonus
•  huis- en gedragsregels en gedragscode elektronisch verkeer
•  arbobeleid 
•  aanpassing overlegstructuur
•  informatiebeveiligingsbeleid
•  addendum opleidingsbeleid
•  arbeidsmarkttoelage screeningsmedewerkers

In bijlage C staat de samenstelling van de OR.

1.6 Raad van Toezicht  

In 2019 is de RvT in aanwezigheid van de RvB vijfmaal in vergadering 
bij elkaar gekomen. Het was een jaar van grote drukte, omdat voor 
de screeningsorganisaties een aantal zaken speelden die de 
werkwijze ingrijpend veranderden. De grootste waren wel het 
vernieuwen van de mobiele onderzoekscentra met nieuwe 
mammografen, informatietechnologie en bekijkstations en  
het 'live' gaan van het informatiesysteem ScreenIT voor het 
bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit laatste automatiserings-
project is door de RvT als een technologisch hoogtepunt 
gedefinieerd, omdat een dergelijk systeem nooit eerder op deze 
schaal is ingevoerd. Verder heeft Bevolkingsonderzoek Midden-
West haar hele kantoorautomatisering samen met KPN vernieuwd.

Bovenop deze vernieuwingen in de bedrijfsvoering hebben de 
bestuurders van de screeningsorganisaties het voornemen 
uitgesproken om te gaan fuseren tot Bevolkingsonderzoek 
Nederland. Dit is een logische volgende stap in het verder efficiënt 
en effectief organiseren van de bevolkingsonderzoeken in 
Nederland. Deze ontwikkeling heeft ook zijn weerslag op het werk 
van de RvT. Er moest een fusie-werkstructuur worden opgezet, 
waarbij ook een fusiebegeleidingscommissie (FBC) is geïnstalleerd, 
waarin alle RvT-voorzitters zitting hebben. De voorzitter van 
Bevolkingsonderzoek Midden-West is benoemd tot vicevoorzitter 
van deze FBC. Om de RvT goed op de hoogte te houden van de 
activiteiten van de FBC zijn er tussentijds teleconferenties 
georganiseerd om zaken rond de fusie te bespreken. 

Bevolkingsonderzoek Midden-West prijst zich er gelukkig mee dat  
de bedrijfsvoering geheel op orde is en dat de RvT de activiteiten  

prima kon blijven volgen via de gestandaardiseerde management-
informatie enerzijds en het gestructureerde contact met de 
organisatie anderzijds. Ook dit jaar bleek dat weer bij de bespreking 
van de jaarrekening met de accountant, die de organisatie wederom 
een compliment gaf voor het uitmuntende financiële management. 

Daarnaast was de arbeidsmarktproblematiek binnen de 
gezondheidszorg en daarmee ook voor Bevolkingsonderzoek 
Midden-West een extra punt van aandacht voor de organisatie en 
ook voor de RvT. Door een tekort aan personele capaciteit van 
MBB'ers is in 2019 het uitnodigingsinterval voor het bevolkings-
onderzoek borstkanker overschreden. De RvT is vroegtijdig 
geïnformeerd over deze ontwikkelingen en heeft hierover goede 
gesprekken gevoerd met de bestuurder en enkele stakeholders.

Mede door de fusie is het contact tussen de RvT en de OR hechter 
geworden. Immers ook de medezeggenschapsorganen van de vijf 
andere screeningsorganisaties (inclusief de FSB) moesten een 
werkwijze met elkaar definiëren. Zowel de open communicatielijn 
tussen RvT en OR als de investering in goed overleg in de artikel-24-
vergaderingen dan wel 'benen op tafel'-sessies hebben geholpen bij 
het goed inrichten van het fusieproces op dit terrein.

Standaard staan de activiteiten van de FSB op onze agenda. Het 
toezicht houden op een shared service center vanuit de buitenring 
blijft een uitdaging. We zien dat onze bestuurder een belangrijke rol 
binnen de FSB vervult en ons ook goed op de hoogte houdt van de 
ontwikkelingen binnen deze toch complexe structuur. 

Tijdens onze zelfevaluatie hebben we dit jaar vooral aandacht 
besteed aan het goed aangesloten blijven op de fusie en hoe we onze 
bestuurder bij het fusieproces kunnen ondersteunen. Ook hebben 
we in 2019 de toezichtvisie van de RvT opgesteld. Deze kenmerkt 
zich door de volgende begrippen: beoordeling, kritische distantie, 
interactie, actief toezicht en advies. Verder hanteert de RvT de 
volgende vijf inhoudsdomeinen waarop het doel van toezicht is 
gericht: ambitie, realisatie van beleid, 'gedrag' van de organisatie, 
risico's en continuïteit en kwaliteit van bestuur.

Dit jaar zijn de volgende bijscholingsactiviteiten gevolgd door de 
RvT-leden: Leergang leiderschap in de zorg – governance, risk en 
compliance (Ebbinge), Het Nationaal Debat Data Dilemma’s in de 
zorg (Bohn Stafleu van Loghum), Digital Analytics (Rotterdam School 
of Management) en Rode Hoed Symposium (Congres Company). 
Daarnaast is de voorzitter toegelaten tot de Nijenrode leergang voor 
commissarissen en toezichthouders en gaat deze volgen in 2020.

Ook is de RvT trots op de ontwikkelingen op het gebied van 
duurzaamheid bij Bevolkingsonderzoek Midden-West. Zo draagt de 
organisatie een steentje bij aan het halen van de klimaatdoel-
stellingen door het implementeren van de Green Deal ‘Duurzame 
zorg voor een gezonde toekomst’. Het is leuk om te zien dat ook 
daaraan nog aandacht kan worden besteed in alle hectiek van 2019. 
In bijlage C staat de samenstelling van de RvT en rooster van af-  
en aantreden.
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2 Resultaten 2019

Bevolkingsonderzoek Midden-West werkt vanuit de vier 
perspectieven van de Balanced Score Card: cliëntperspectief, 
medewerkersperspectief, bedrijfsperspectief en financieel 
perspectief. Afgeleid van het meerjarenbeleid zijn concrete doelen 
per perspectief vastgesteld in het jaarplan. In dit hoofdstuk 
beschrijven we de resultaten van dit voorgenomen beleid per 
perspectief en per onderwerp. 

2.1 Cliëntperspectief

2.1.1 Verhogen van de klantgerichtheid 
In de gemeente Amsterdam zien we een lager opkomstpercentage 
bij borstkankerscreening in vergelijking met het landelijk 
gemiddelde. De opkomstpercentages zijn extra laag in wijken waar 
veel vrouwen met een niet-westerse achtergrond, met een lage 
sociaaleconomische status en verminderde gezondheidsvaardig-
heden wonen. In deze wijken voeren we sinds 2017 wijkgerichte 
activiteiten uit om deze vrouwen de mogelijkheid te bieden een 
geïnformeerde keuze te maken over deelname aan het 
bevolkingsonderzoek. 

In 2019 zijn meerdere informatiebijeenkomsten in samenwerking 
met wijkorganisaties en lokale voorlichters georganiseerd en 
uitgevoerd. Vrouwen worden zowel door het lokale netwerk als 
door een flyer in de uitnodigingsbrief geattendeerd op de 
bijeenkomst. Naast het zelf organiseren van bijeenkomsten 
verzorgen we ook op uitnodiging van organisaties informatie-
bijeenkomsten. De informatiebijeenkomsten voldoen aan de 
behoefte van vrouwen aan toegankelijke informatie op een  
voor hen passend niveau. 

2.1.2  Continueren van cliënttevredenheidsonderzoek
Cliënttevredenheidsonderzoeken vormen een bron van informatie 
om vanuit het cliëntperspectief de dienstverlening te verbeteren 
en de aspecten in stand te houden die de cliënt waardeert. 

Cliënttevredenheidsonderzoek bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker
Eind 2019 is het vijfjaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek gestart; 
deze keer in een geheel vernieuwde vorm. Met de vernieuwing van 
het bevolkingsonderzoek is de screening uitgebreider geworden en 
kent het verschillende cliëntroutes en meer contactmomenten met 
de cliënt. Daarom is de opzet van het cliënttevredenheids-
onderzoek gewijzigd. De mate van tevredenheid wordt zowel direct 
na een specifiek contactmoment met het bevolkingsonderzoek 
(zoals de uitnodiging, de zelfafnameset, de uitslag, telefonie, e-mail 
en website) als na ontvangst van de uitslag gemeten. Ook wordt 
naar de cliëntervaring over het hele proces van het bevolkings-
onderzoek gevraagd. 

Cliënttevredenheidsonderzoek bevolkingsonderzoek borstkanker
In 2019 is het landelijke driejaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek 
voor het bevolkingsonderzoek borstkanker gestart. Het is de vierde 
keer dat dit tevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Screenings-
medewerkers delen aan cliënten flyers uit met een link naar de 
online vragenlijst. Het onderzoek loopt nog tot in 2020.

2.1.3 Cliënteninformatie 
Medewerkers van het team cliënteninformatie en -administratie 
beantwoorden vragen over de bevolkingsonderzoeken naar  
kanker per telefoon en e-mail. In 2019 hebben we voor de drie 
bevolkingsonderzoeken in totaal 177.209 telefoontjes (12.472 minder 
dan in 2018) beantwoord en 20.926 inkomende e-mails (bijna 11.000 
meer dan in 2018) behandeld. De meeste cliënten bellen voor het 
bevolkingsonderzoek borstkanker (110.684 in 2019). Dit heeft voor 
het grootste deel te maken met het verzetten of maken van 
afspraken voor de borstkankerscreening. Terwijl een jaar eerder voor 
het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker de meeste e-mails 
binnenkwamen, was dat in 2019 voor de bevolkingsonderzoeken 
darmkanker en borstkanker. Cliënten mailen ons met informatieve 
vragen, maar ook bijvoorbeeld om een nieuwe uitnodiging aan te 
vragen of om zich af te melden. 

Onderstaande figuren geven de verdeling tussen de bevolkings-
onderzoeken voor cliëntcontact per telefoon respectievelijk per 
e-mail weer.

Figuur 1  Cliënteninformatie per telefoon 

Figuur 2   Cliënteninformatie per e-mail
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Bevolkingsonderzoek Midden-West hanteert als kwaliteitsnorm 
een maximale wachttijd voor de cliënt van 45 seconden voor 
telefonisch contact. De gemiddelde wachttijd in 2019 was  
32 seconden (9 seconden minder dan in 2018). De gemiddelde 
gespreksduur was twee minuten en 9 seconden (16 seconden  
meer dan in 2018).

Digitalisering cliëntcontact
Voor de communicatie met cliënten gebruiken de screenings-
organisaties onder meer een website, het cliëntenportaal ‘Mijn 
Bevolkingsonderzoek’, animaties, video's, Twitter en Facebook.  
In 2018 is een landelijke projectgroep ‘Digitalisering cliëntcontact’ 
gestart. De projectgroep ontwikkelt nieuwe communicatiekanalen 
om het contact tussen cliënt en screeningsorganisatie te 
vergemakkelijken. Er is een nieuwe uniforme website voor alle 
screeningsorganisaties ontwikkeld die eind april 2019 online is 
gegaan. De nieuwe website heeft een moderne uitstraling, 
verbeterde contactmogelijkheden en een meer doelgroepgerichte 
inhoud. Verder is er landelijk en regionaal nagedacht over andere 
mogelijkheden voor het digitaliseren van het cliëntcontact, zoals  
de implementatie van afspraakherinnering per SMS en het digitaal 
verstrekken van de uitslag. 

2.1.4  Innovatie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Bij het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker  
per februari 2017 wordt ook in 2019 verder gewerkt aan innovatie  
en kwaliteitsborging. De wachttijd van zestien weken voor het 
ontvangen van de zelfafnameset is komen te vervallen. Vrouwen  
die op basis van de uitnodigingbrief voor het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker een zelfafnameset aanvragen, ontvangen 
deze sinds maart 2019 binnen twee weken thuis. Sinds mei 2019 
wordt ook een herinnering uitgezonden als er twee maanden  
na verzending geen zelfafnameset is teruggestuurd. Ook is er veel 
aandacht voor de uniforme en voortdurende kwaliteit van het 
screeningsonderzoek. De screeningsorganisaties zijn verantwoorde-
lijk voor de kwaliteitsborging door de screeningslaboratoria. Er zijn 
landelijk vijf screeningslaboratoria die de analyses uitvoeren voor  
het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Vanaf 2017 is 
gebouwd aan een kwaliteitsborgingsprogramma van geplande en 
systematische acties, zoals audits, verificatietesten, validatietesten 
en rondzendingen. Deze stellen de screeningsorganisaties in staat  
om te controleren of de screeningslaboratoria voldoen aan de 
kwaliteitseisen. In 2019 is de systematische kwaliteitsborging 
nagenoeg volledig ingericht.

Bevolkingsonderzoek Midden-West is actief in de Werkgroep 
Kwaliteit, Monitoring & Informatiehuishouding (KMI), de Wijzigingen 
Advies Groep (WAG), het Periodiek Inhoudelijk Overleg Kwaliteits-
borging (PIOK) en het Kwaliteitsplatform. De werkgroep KMI 
adviseert de programmacommissie en het RIVM over (de verbetering 
van) de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek en de uitvoering van 
de werkzaamheden in de keten. De WAG kijkt naar de optimalisatie 
van de huidige processen in de laboratoria. Het PIOK bespreekt 
onderwerpen met betrekking tot innovatie en kwaliteitsverbetering. 

Het Kwaliteitsplatform heeft als opdracht de borging van de uniforme 
uitvoering en voortdurende kwaliteit van het screeningsonderzoek 
(hrHPV-analyse en cytologie) door de screeningslaboratoria. Enkele 
onderwerpen die besproken zijn: de instroom van HPV-gevaccineerde 
vrouwen in het bevolkingsonderzoek in 2023, de mogelijk te 
veranderen inzet van de zelfafnameset in het bevolkingsonderzoek, 
het aantal doorverwijzingen naar de gynaecoloog en het uitwerken 
van de laatste aspecten van de kwaliteitsborging die nog uit de 
implementatiefase voortkomen. 

Sinds 2014 geven we, in opdracht van het RIVM, landelijk scholing 
aan doktersassistenten voor het bevolkingsonderzoek baarmoeder-
halskanker waaronder het maken van uitstrijkjes. In 2019 is er een 
landelijke projectgroep gestart om de scholingen te evalueren en  
te vernieuwen. Er is behoefte aan verdieping en specialisatie op 
onderdelen om beter in te kunnen spelen op de persoonlijke 
leerbehoefte van de doktersassistent. Naast de vernieuwde inhoud 
zal deze scholing landelijk en uniform gecoördineerd worden om de 
zichtbaarheid, toegankelijkheid en deelname van doktersassistenten 
te vergroten. Bij de totstandkoming van de scholing zijn, naast een 
toegewijd projectteam, diverse ketenpartners uit de Werkgroep 
Communicatie en Deskundigheidsbevordering betrokken: zij gaven 
vanuit hun medische expertise feedback op de inhoud. De planning  
is om vanaf januari tot en met maart 2020 de scholing in delen te 
introduceren. 

2.1.5 Bevolkingsonderzoek darmkanker
In 2014 ging het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker van 
start. Het bevolkingsonderzoek is gefaseerd ingevoerd, in verband 
met de benodigde opbouw van capaciteit voor vervolgonderzoek. 
In 2019 werd de gehele doelgroep uitgenodigd en daarmee is de 
invoering van het bevolkingsonderzoek succesvol afgerond. Er was 
binnen de regio van Bevolkingsonderzoek Midden-West voldoende 
intakecapaciteit beschikbaar om alle cliënten uit te kunnen 
nodigen en de intakecapaciteit was voldoende om elke 24 
maanden de vervolguitnodiging te kunnen sturen.

Het bevolkingsonderzoek darmkanker beleefde in 2019 zijn eerste 
lustrum. In maart -de darmkankermaand- hebben de 
screeningsorganisaties en het RIVM een feestelijke bijeenkomst 
georganiseerd waar alle belanghebbenden in groten getale 
aanwezig waren. Bij deze gelegenheid presenteerde het RIVM het 
evaluatierapport van het bevolkingsonderzoek. Hieruit blijkt dat 
het aantal mensen dat van 2014 t/m 2017 heeft deelgenomen aan 
het bevolkings onderzoek darmkanker hoger is dan verwacht. Ook 
zijn er boven verwachting meer darmkankers en poliepen 
opgespoord. 

In 2019 werd het toegangsbeleid voor het informatiesysteem 
ScreenIT geactualiseerd. Doel van het beleid is om de persoons- en 
medische gegevens te beschermen door hier volgens strikte eisen 
toegang toe te verlenen. In het toegangsbeleid is voorzien in een 
regelmatige controle door periodiek een overzicht te maken van de 
in ScreenIT geregistreerde medewerkers.
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In 2018 is een project gestart om de kwaliteitsborging fecaal 
immunochemische test (FIT) te herijken. Het doel is om kennis te 
nemen van wetenschappelijke en (inter)nationale ontwikkelingen 
op het gebied van de FIT en waar nodig verbeterpunten door te 
voeren om de kwaliteitsborging FIT te optimaliseren. Het project 
bestrijkt niet alleen de screeningsorganisaties, maar ook alle 
ketenpartners die betrokken zijn bij de FIT. In 2019 zijn onder 
leiding van Bevolkingsonderzoek Midden-West vier werkgroepen 
gevormd die zich ieder met een deel van de kwaliteitsborging FIT 
bezighouden, zoals toelaatbare variatie van de FIT en kalibratie.  
In 2019 is ook een onderzoek gestart naar de effecten van hoge 
omgevingstemperaturen tijdens verzending van de FIT naar het 
laboratorium.

Bevolkingsonderzoek Midden-West levert via de landelijke 
portefeuille Kwaliteit, processen en risicomanagement een 
bijdrage aan het borgen van de kwaliteit van darmkankerscreening 
en de verbetering van de meetbare en merkbare kwaliteit voor de 
cliënt. In 2019 is het proces van uitnodigen verbeterd door cliënten 
uit te nodigen rond de geboortedag in plaats van op enig moment 
in het geboortejaar. Dit biedt cliënten duidelijkheid over het 
moment van uitnodigen en leidt naar verwachting op termijn tot 
een betere vulling van de intakecapaciteit door het jaar heen. Ook 
is een wijziging doorgevoerd in de verwerking van coloscopie- en 
pathologieverslagen. Voorheen werden deze alleen geaccepteerd 
als de intakeconclusie in het informatiesysteem was aangegeven. 
Door de wijziging worden endoscopie- en pathologieverslagen nu 
onafhankelijk van de intakeconclusie verwerkt. Hierdoor kunnen 
cliënten beter gevolgd worden in het proces.

Audits coloscopiecentra en pathologielaboratoria
De screeningsorganisaties zijn extern auditor en toetsen de 
coloscopiecentra en de pathologielaboratoria op toelatings- en 
auditeisen uit het landelijke protocol. Dit doen zij met een 
regionaal coördinerend maag-darm-lever-arts (RCMDL), regionaal 
coördinerend patholoog (RCP) en een kwaliteitsadviseur. Er geldt 
een driejaarlijkse cyclus met één volledige en twee deelaudits.  
De screeningsorganisaties streven ernaar de administratieve last 
te verminderen. Daarom zijn de audits in 2019, waar mogelijk, in 
verkorte vorm uitgevoerd. Hierbij vormen de auditresultaten  
van de afgelopen jaren een leidraad. Per coloscopiecentrum of 
pathologielaboratorium wordt een afweging gemaakt over de 
uitvoerigheid en duur van de audit. Naar aanleiding van 
afwijkingen geconstateerd tijdens audits monitoren we de 
kwaliteitsindicatoren via de registraties in ScreenIT.

Bevolkingsonderzoek Midden-West had in 2019 een contract met 
achttien coloscopiecentra en negenentwintig coloscopielocaties. 
Daarnaast stonden er voor de regio negen pathologielaboratoria  
in het landelijk register van geselecteerde pathologielaboratoria.  
In 2019 zijn de deelaudits voor de coloscopiecentra en pathologie-
laboratoria uitgevoerd. Ook zijn er twee toelatingsaudits voor 
coloscopiecentra uitgevoerd met als resultaat de toelating van  
één centrum tot het bevolkingsonderzoek darmkanker. 

2.1.6  Data en wetenschap 
De screeningsorganisaties hebben veel data op het gebied van 
borst-, baarmoederhals- en darmkankerscreening. Deze data zijn 
verkregen met publieke middelen. Daarom vinden het RIVM en de 
screeningsorganisaties dat deze data ook voor andere publieke 
belangen beschikbaar moeten zijn. Bij het beschikbaar stellen  
van data volgen wij de privacywetgeving. Gegevens zijn nooit 
herleidbaar naar individuele personen, behandelaars of 
instellingen. Binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker is een 
project 'Data en wetenschap' gestart om de screeningsdata te 
ontsluiten voor wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappers 
kunnen data-aanvragen doen voor de in ScreenIT geregistreerde 
data rond het bevolkingsonderzoek darmkanker. Deze data-
aanvragen worden gehonoreerd zolang het gaat om niet-
herleidbare data. Daarbij geldt dat het doel van de aanvraag moet 
passen binnen de doelstelling om een bijdrage te leveren aan de 
verbetering van de organisatie van de gezondheidszorg, de 
patiëntbehandeling en/of kennis over ziekte en gezondheid.  
Ook kan gebruik worden gemaakt van de infrastructuur van het 
bevolkingsonderzoek darmkanker, bijvoorbeeld voor de uitvoering 
van vragenlijststudies. Hierbij kunnen specifieke doelgroepen 
worden benaderd op verschillende momenten in het proces van 
het bevolkingsonderzoek. Middels een 'call' worden weten-
schappers op de hoogte gesteld van de data-aanvraag.

In 2019 hebben we tweemaal in een ‘call’ de mogelijkheid geboden 
om aanvragen in te dienen. Hier werd beperkt gebruik van 
gemaakt. Op basis van de evaluatie van deze ‘calls’ is besloten  
het indienen van aanvragen continue mogelijk te maken. 

2.1.7  Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek 
Door de uitvoering van bevolkingsonderzoeken hebben de 
screeningsorganisaties grote hoeveelheden data tot hun 
beschikking. Deze 'big data' kunnen relevant zijn voor 
wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot verbetering van de 
kankerscreening. Natuurlijk met inachtneming van de wet- en 
regelgeving in het algemeen en de privacybescherming in het 
bijzonder. Samenwerking met (academische) onderzoekscentra 
leidt tot product- en procesinnovatie binnen de bevolkings-
onderzoeken. Bevolkingsonderzoek Midden-West ondersteunt 
verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Hierbij moet de 
ondersteuning van het onderzoek inpasbaar zijn binnen de eigen 
bedrijfsprocessen en mag de continuïteit van de bestaande 
bevolkingsonderzoeken niet worden gehinderd. 
Bevolkingsonderzoek Midden-West faciliteerde in 2019 de 
(voorbereiding van de) volgende wetenschappelijke onderzoeken: 
•  Het onderzoek ‘IBSCREEN’ bij het bevolkingsonderzoek 

borstkanker;
•  Het onderzoek ‘Deep Learning for Medical Image Analysis 

(DLMedIA)’ bij het bevolkingsonderzoek borstkanker;
•  De ‘DENSE-studie’ bij het bevolkingsonderzoek borstkanker; 
•  De 'IMAGINE studie' bij het bevolkingsonderzoek borstkanker;
•  Het onderzoek 'IMPROVE' bij het bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker; 
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•  Het onderzoek ‘Risicostratificatie’ bij het bevolkingsonderzoek 
darmkanker (FRISBEE studie);

•  De 'ARCUS studie' bij het bevolkingsonderzoek darmkanker;
•   De 'MEDOCC trial' bij het bevolkingsonderzoek darmkanker.

'IBSCREEN'
Bevolkingsonderzoek Midden-West participeert in het Eurostar-
project IBSCREEN van het Radboudumc. Het project is onderdeel 
van het Europese Horizon 2020 onderzoeksprogramma dat 
subsidie ontvangt van het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat. 

IBSCREEN heeft tot doel automatische mammogram-analyse te 
verbeteren door 'deep learning' toe te passen. In het project  
wordt gewerkt aan een volledig automatische beoordeling van 
mammogrammen. CAD-systemen (computer assisted/aided 
diagnosis) maken het mogelijk om het risico op borstkanker in  
te schatten door onder meer densiteit (dichtheid van het borst-
weefsel), textuur (structuur) en microcalcificaties (kalkspatjes)  
in mammogram-analyses te combineren. Het CAD-systeem is 
ontwikkeld en uitgebreid getest. Mammogrammen die vrijwel 
zeker geen afwijkingen vertonen, kunnen door het systeem  
worden geselecteerd. Daarnaast wordt het systeem getest voor 
automatische detectie van borstkanker in tomosynthese beelden 
(3D-mammografie). Het onderzoek wordt in 2020 afgerond. 
Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft voor dit project een 
grote database met mammogrammen beschikbaar gesteld.

'Deep learning for medical image analysis (DLMedIA)'
Het onderzoeksprogramma 'Deep Learning for Medical Image 
Analysis (DLMedIA)' richt zich op medische beeldverwerkings-
systemen die medici helpen bij hun diagnoses en behandelingen. 
Het programma wordt uitgevoerd door een consortium van 
verschillende universiteiten in Nederland en het buitenland. 

Er vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden van computers 
om zelf te leren hoe ze betere analyses kunnen maken van  
grote hoeveelheid beelden (zoals röntgenfoto's, CT-scans en 
histologische coupes). Daarbij is het oplossen van de belangrijkste 
belemmeringen die momenteel de toepasbaarheid van ‘deep 
learning’ beperken van belang: hoge dimensionaliteit van 
gegevens, beperkte beschikbaarheid van data en de gevoeligheid 
voor verschillen in protocollen bij beeldopname. In het programma 
houdt een onderzoeker van het Radboudumc zich bezig met het 
toepassen van ‘deep learning’ binnen de borstkankerscreening. 
Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft voor dit project een 
grote database met mammogrammen beschikbaar gesteld aan  
het Radboudumc. Het onderzoek loopt tot 2021.

DENSE-studie
De DENSE studie is een wetenschappelijk onderzoek dat door het 
Julius Center van het UMC Utrecht wordt uitgevoerd binnen het 
bevolkingsonderzoek borstkanker. Het doel van de studie is het 
bepalen van de aanvullende waarde van een MRI-onderzoek bij 
vrouwen tussen de 50 en 75 jaar met zeer dicht borstweefsel. 

Vrouwen komen in aanmerking voor de studie wanneer ze  
zeer dicht borstweefsel hebben én er op de borstfoto van het 
bevolkingsonderzoek geen afwijkingen zijn gezien. Ongeveer  
5.000 vrouwen worden willekeurig geselecteerd en uitgenodigd 
voor een aanvullend MRI onderzoek. Het streven is om de vrouwen 
die deelnemen aan de studie zes jaar te volgen en in totaal drie 
MRI-onderzoeken (na elke reguliere screeningsronde volgt een 
aanvullend MRI-onderzoek) aan te bieden. De uitvoering van de 
derde ronde is nu halverwege. De resultaten van de eerste ronde 
zijn bekend. 

De eerste resultaten lijken erop te wijzen dat borstkanker beter 
kan worden opgespoord met een MRI-onderzoek bij vrouwen met 
zeer dicht borstweefsel. Van iedere 1.000 vrouwen met heel dicht 
borstweefsel werd bij 17 van hen borstkanker opgespoord met het 
aanvullende MRI-onderzoek. Bij deze vrouwen waren in de gewone 
screening op de röntgenfoto geen afwijkingen te zien. Maar net  
als bij ieder onderzoek heeft MRI-onderzoek naast voordelen  
ook nadelen. Uiteindelijk zal een zorgvuldige afweging worden 
gemaakt of de voordelen van een MRI bij vrouwen met heel dicht 
borstweefsel opwegen tegen de nadelen van het MRI-onderzoek. 

IMAGINE-studie
Het doel van het bevolkingsonderzoek borstkanker is om de ziekte 
vroegtijdig op te sporen, zodat er nog een succesvolle behandeling 
mogelijk is. Borstkanker kan op verschillende plekken ontstaan  
en in verschillende soorten weefsel van de borst. Ook zijn er 
verschillen in de ernst van borstkanker. Hierdoor kan sprake 
zijn van over- of onderbehandeling. Bijvoorbeeld omdat een 
voorstadium van borstkanker wordt gevonden waarbij de tumor 
helemaal niet uit zou groeien tot een tumor die behandeling 
behoeft. Of omdat een tumor wordt ontdekt waarvan niet direct 
duidelijk is hoe ernstig deze is.

Het onderzoek 'Combining features from In-depth MAmmoGraphy 
analysis and pathology to optimize referral of possible INvasivE 
breast cancers at screening (IMAGINE)' ontwikkelt een algoritme 
(computergestuurd rekenschema) dat op basis van informatie  
uit mammogrammen niet alleen vaststelt óf er sprake is van 
borstkanker, maar ook hoe agressief de tumor is. Door opvolgende 
mammogrammen te gebruiken, wordt de groeisnelheid van 
tumoren bepaald. De verwachting is dat de resultaten uit dit 
onderzoek gebruikt kunnen worden om te beslissen over wel of 
niet verwijzen bij afwijkingen die bij de borstkankerscreening 
gezien worden. In 2019 is overlegd met de onderzoekers van  
het Radboudumc om de mogelijkheden van ondersteuning van 
Bevolkingsonderzoek Midden-West door het beschikbaar stellen 
van digitale mammogrammen te bespreken. Naar verwachting 
start het onderzoek in 2020.
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‘IMPROVE’
In het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 
kunnen vrouwen een zelfafnameset aanvragen. Onder meer 
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Radboudumc en Erasmus MC 
vergelijken met de studie IMPROVE de resultaten van het 
afgenomen materiaal via het uitstrijkje bij de huisarts met de 
resultaten van het met de zelfafnameset afgenomen materiaal 
door de deelneemster thuis. Uit dit onderzoek blijkt dat de 
zelfafnameset en het uitstrijkje de aanwezigheid van HPV even 
nauwkeurig vaststellen. Als bij een cliënt HPV gevonden wordt, 
vindt er verdere controle op afwijkingen plaats. Ook is gebleken 
dat het niet uitmaakt of een cliënt meteen een uitstrijkje laat 
maken of een uitstrijkje laat maken na het constateren van hrHPV 
via de zelfafnameset. Afwijkingen worden in beide gevallen even 
nauwkeurig gevonden. Nu meer bekend is over de resultaten van 
de zelfafnameset onderzoekt het RIVM of we de zelfafnameset op 
een zorgvuldige en verantwoorde wijze kunnen aanbieden als 
voornaamste screeningsmiddel. De bevindingen uit de studie 
IMPROVE zijn gedeeld met de organisatie, onder meer via een 
artikel in het medewerkersblad.

'Risicostratificatie' darmkankerscreening
Amsterdam UMC, locatie AMC heeft een WBO-vergunning (wet  
op de bevolkingsonderzoeken) ontvangen voor een onderzoek  
naar risicostratificatie binnen het huidige bevolkingsonderzoek 
darmkanker. Het onderzoek is ook bekend onder de naam FIT  
and RISk-Based ScrEEning for Colorectal Neoplasias (FRISBEE). 

Doel van het onderzoek is om na te gaan of de opbrengst van het 
bevolkingsonderzoek darmkanker kan worden verbeterd door 
mensen met een verhoogd risico te verwijzen voor een coloscopie. 
In een onderzoek met controlegroep worden mannen en vrouwen 
uitgenodigd voor deelname. Eén groep krijgt zowel een 
ontlastingstest (FIT) als een korte vragenlijst, de andere groep 
krijgt alleen een FIT. Bevolkingsonderzoek Midden-West 
ondersteunt Amsterdam UMC, locatie AMC bij de logistieke 
uitvoering van het onderzoek. Dit betekent werkzaamheden  
voor het versturen van de onderzoeksmaterialen bij de 
vooraankondiging, het dagelijks uitdraaien en versturen van een 
rapportage met FIT-waarden en het informeren over de uitslagen. 
Het onderzoek en de werkzaamheden zijn eind 2019 gestart. De 
eerste resultaten van het onderzoek worden eind 2020 verwacht.

'ARCUS' studie
De ARCUS studie (Amsterdam Research on Colonoscopy Uptake after 
Screening) is een wetenschappelijk onderzoek van de de afdeling 
Huisartsgeneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie AMC.  
Het is een onderzoek naar de redenen van deelnemers aan het 
bevolkingsonderzoek darmkanker om geen kijkonderzoek van de darm 
(vervolgonderzoek) te ondergaan. Mensen die besluiten niet deel te 
nemen aan het vervolgonderzoek kunnen daar goede redenen voor 
hebben. Op dit moment is daar echter nog onvoldoende over bekend. 
Ook wordt onderzocht waarom andere mensen juist wel meedoen aan 
het vervolgonderzoek. 

In het onderzoek zijn interviews afgenomen en vragenlijsten 
verstuurd. Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft het Amsterdam 
UMC, locatie AMC bij de logistieke uitvoering van het onderzoek 
ondersteund. De eerste resultaten van het onderzoek worden eind 
2020 verwacht. Het onderzoek is uitgevoerd via het project Data en 
wetenschap1 (zie paragraaf 2.1.6).

'MEDOCC' trial
Binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt met behulp 
van de FIT onderzocht of er bloed aanwezig is in de ontlasting.  
De aanwezigheid van bloed kan betekenen dat er een grotere  
kans is om darmkanker te krijgen, of te hebben. 

Met de Molecular Early Detection of Colon Cancer (MEDOCC) trial 
wordt gekeken of de FIT beter kan worden in het opsporen van 
voorlopers van darmkanker door screenen op de aanwezigheid van 
eiwitten in de ontlasting. De trial is opgezet door een onderzoeks-
team van het Nederlands Kanker Instituut. Als de cliënt meedoet 
met de trial krijgt deze een uitnodiging met twee tests (één FIT  
van het bevolkingsonderzoek en één FIT die test op een aantal 
specifieke eiwitten). Beide testen worden geanalyseerd in de 
laboratoria van het bevolkingsonderzoek. De cliënt volgt de 
normale route binnen het bevolkingsonderzoek op basis van de 
uitslag van de FIT van het bevolkingsonderzoek. Voor de trial is 
door het Nederlands Kanker Instituut een WBO-vergunning 
aangevraagd. Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft in 2019 
onderzocht welke ondersteuning geboden kan worden bij het 
uitvoeren van de trial als er een vergunning is verkregen  
voor de trial. In 2020 wordt de uitkomst van de aanvraag voor de 
WBO-vergunning verwacht.

2.2  Medewerkersperspectief 

2.2.1  Arbeidsmarktproblematiek 
In bijna alle sectoren is in 2019 de werkgelegenheid toegenomen. 
Binnen de sector gezondheidszorg is een tekort aan personeel 
ontstaan. De gemiddeld steeds oudere bevolking leidt niet alleen 
tot een toename van het aantal hoogbejaarden dat specialistische 
en intensieve zorg nodig heeft. Ook is bijna een kwart van de 
zorgmedewerkers 55 jaar of ouder. Zij verlaten in het komende 
decennium de arbeidsmarkt. Er is vooral veel behoefte aan 
personeel op mbo- en hbo-niveau. Op de arbeidsmarkt in de 
gezondheidszorg is sprake van grote schaarste.

Bevolkingsonderzoek Midden-West ervaart de arbeidsmarkt-
problematiek bij het ontstaan en de invulling van vacatures. 
Specifiek voor de borstkankerscreening geldt dat de uitstroom van 
MBB'ers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken moeilijker 
kan worden opgevangen. De uitstroom is groter dan de instroom 
en Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft nu een tekort aan 
personele capaciteit MBB'ers waardoor het uitnodigingsinterval 
voor het bevolkingsonderzoek borstkanker overschreden wordt. 

1  Zie hoofdstuk 2.1.6 Data en wetenschap voor meer informatie hierover.
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Vanaf eind 2017 is een projectteam arbeidsmarktproblematiek 
gestart en een plan van aanpak arbeidsmarktproblematiek 
geformuleerd voor de regio. Met het plan van aanpak arbeids-
marktproblematiek zetten we alles op alles om daar waar het 
zich voordoet het personeelstekort terug te dringen, verwachte 
tekorten te voorkomen en het uitnodigingsinterval te normaliseren. 

Dit plan van aanpak richt zich op 3 pijlers:
•  Pijler 1: Efficiëntiemaatregelen; de acties zijn gericht op het 

efficiënter organiseren van processen en het optimaliseren  
van screeningstijd. 

•  Pijler 2: Nieuw en huidig personeel; de acties zijn gericht op het 
optimaliseren van de formatie MBB'ers door nieuw personeel 
aan te trekken, bestaand personeel meer in te zetten en te 
behouden. In 2019 is de aanbrengbonus voor medewerkers die 
een kandidaat voor de functie van MBB'er aanbrengen verlengd 
en is besloten alle screeningsmedewerkers een tijdelijke 
arbeidsmarktoelage toe te kennen.

•   Pijler 3: Nieuwe opleidingen en functies; naast de MBB'er in de 
screening is er ook plaats voor de functie van assistent in de 
screening en de functie van mammolaborant. De opleiding  
tot mammolaborant is nieuw ontwikkeld en is een inservice 
hbo-opleiding van twee jaar, waarbij scholing en werken in de 
screening naast elkaar lopen. In 2019 zijn er voor 
Bevolkingsonderzoek Midden-West in totaal 16 opleidings-
plekken ingevuld. Doordat we meer opleiden moeten we de 
opleidingscapaciteit vergroten. Eind 2019 is het project 
Vergroten opleidingscapaciteit gestart dat doorloopt in 2020.

Naast bovenstaande maatregelen is er eind 2019 op landelijk 
niveau door de screeningsorganisaties een programma 
intervalproblematiek gestart dat aanvullend beleid gaat 
implementeren2.

2.2.2  Binden en boeien van medewerkers
In 2019 heeft het onderwerp binden en boeien van medewerkers 
extra aandacht gekregen tijdens teambesprekingen, 
functioneringsgesprekken en de beleidsdag van het MT. Ook 
hebben medewerkers extra scholingsmogelijkheden gekregen  
met een nieuw online scholingsprogramma met een enorme 
diversiteit aan online trainingen zowel in thema's als in leerstijl. 
Alle trainingen zijn 24 uur per dag en door iedere medewerker 
individueel te volgen. Verder is het onderwerp duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers opgenomen in het herziene 
arbobeleidsplan van de organisatie.

2.2.3  Verminderen ziekteverzuim
Het ziekteverzuim bij Bevolkingsonderzoek Midden-West ligt hoger 
dan het gemiddelde in de sector gezondheids- en welzijnszorg. Er is 
door het MT een nadere analyse uitgevoerd die geleid heeft tot de 
conclusie dat het hogere ziekteverzuim vooral zichtbaar is bij het 
middellang en lang verzuim. De organisatie werkt hard aan 
vermindering van het ziekteverzuim. Sinds september 2018 heeft  
de organisatie een nieuwe arbodienstverlener. 

Met de arbo dienstverlener werken we intensief samen en kijken  
we naar nieuwe mogelijkheden om het ziekteverzuim te verlagen. 
Per kwartaal worden gesprekken gevoerd over het ziekteverzuim  
en de inzet van de arbodienstverlener. Eind 2019 is het contract 
geëvalueerd met positief resultaat. Het gemiddelde ziekteverzuim-
percentage over het jaar 2019 was 6,6% en is daarmee gedaald ten 
opzichte van 2018 (8,1%).

2.2.4  Wijzigingen Cao Ziekenhuizen
Bevolkingsovereenkomst Midden-West volgt de Cao Ziekenhuizen. 
De Cao Ziekenhuizen liep tot 1 april 2019. De onderhandelingen 
voor een nieuw af te sluiten cao zijn eind 2019 afgerond. Het 
definitieve cao-akkoord was begin 2020 gereed. In de begroting 
2020 is een reservering opgenomen voor de te verwachten 
structurele loonsverhoging. 

2.2.5  Medewerkersbijeenkomsten en themabijeenkomsten
Bevolkingsonderzoek Midden-West organiseert voor haar 
medewerkers themabijeenkomsten en medewerkersbijeenkomsten. 
In 2019 is in het voorjaar de medewerkersbijeenkomst 
gecombineerd met het voorjaarsuitje. De medewerkersbijeenkomst 
stond in het teken van: de opleiding tot mammolaborant, fusie, 
ondernemingsraad, jubileum darmkankerscreening, het project BK 
2020 en werd afgesloten met een bezoek aan het Tropenmuseum. 
De bijeenkomst in het najaar stond in het teken van: het project BK 
2020, fusie, nieuw online scholingsprogramma, informatie-
beveiliging, wetenschappelijk onderzoek bevolkingsonderzoek 
darmkanker3 en dat alles gecombineerd met een inspirerende 
Nieuw-Zeelandse haka. 

Voor screeningsmedewerkers was er een themabijeenkomst met 
vakinhoudelijke onderwerpen. Er werd een workshop gegeven over 
weerbaarheid bij verbale agressie van cliënten. Daarnaast werden 
er presentaties gegeven over het door het UMC Utrecht 
uitgevoerde tepelvocht onderzoek en over het maken van 
additionele opnamen. Tot slot werd er een fotobespreking 
gehouden onder leiding van een van de coördinerend radiologen.

De jaarlijkse regiobijeenkomst voor coloscopiecentra, pathologie-
laboratoria en medewerkers betrokken bij het bevolkingsonderzoek 
darmkanker werd dit jaar in het najaar gehouden. Het (landelijke) 
programma bood een variëteit aan onderwerpen voor de 
verschillende beroepsgroepen. Zo werd aandacht besteed aan  
de resultaten van het bevolkingsonderzoek, de preventie van 
colorectaal carcinomen, calamiteiten rond de coloscopie, 
pathologie-casuïstiek uit de poliepen-praktijk, post coloscopie 
carcinomen en de aanpassing van het beleid vervolgonderzoek.  
De bijeenkomst werd door 80 mensen bezocht en gemiddeld 
gewaardeerd met een acht. 

2 Zie hoofdstuk 2.3.3 Verbeteren productieplanning bevolkingsonderzoek borstkanker voor meer informatie hierover.
3 Zie hoofdstuk 2.1.7 Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek voor meer informatie.
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2.3  Bedrijfsperspectief 

2.3.1  Project BK2020
In samenwerking met de andere screeningsorganisaties en onder 
verantwoordelijkheid van de FSB wordt sinds 2016 het project 
BK2020 uitgevoerd. Met het project BK2020 werken we aan een 
optimaal bevolkingsonderzoek borstkanker. Daarmee maken we dit 
screeningsprogramma toekomstbestendig en dat is goed voor onze 
cliënten en voor onze organisatie. 

In het project worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 
•   de aanbesteding, gunning, implementatie en overdracht aan de 

screeningsorganisaties van nieuwe mammografen;
•   de aanbesteding, gunning, implementatie en overdracht aan de 

screeningsorganisaties van een nieuw Image Management 
System (IMS); 

•   het voorbereiden en in gebruik nemen van ScreenIT, het nieuwe 
informatiesysteem voor het bevolkingsonderzoek borstkanker 
ter vervanging van het oude systeem; 

•   het optimaliseren van de processen van het 
bevolkingsonderzoek borstkanker. 

In 2019 zijn alle centrale systemen (de twee datacentra, dertien 
beoordelingseenheden met in totaal 29 beoordeelstations en acht 
centrale eenheden) van de oude omgeving (IMS 1.0) overgezet naar 
de nieuwe omgeving (IMS 2.0). Ook is het grootste deel van de 
7.000.000 onderzoeken (met in totaal 27.000.000 beelden) vanuit 
de omgeving van Philips (IMS 1.0) naar de nieuwe omgeving  
(IMS 2.0) overgezet. Verder is een groot deel van de mammografen 
vervangen. En tot slot zijn alle processtappen binnen de 
borstkankerscreening aangepast en ingepast in een nieuw centraal 
beheerd IT-systeem genaamd ScreenIT-BK. Voor de centrale 
eenheden vond het overzetten naar de nieuwe omgeving IMS 2.0 
en het in gebruik nemen van het nieuwe systeem ScreenIT-BK in 
één keer plaats tijdens de zogenaamde 'big bang'. Op maandag  
17 juni 2019 waren we 'live'. Van 24 juni tot 12 juli 2019 zijn, met  
een snelheid van vijf screeningseenheden per dag, alle mobiele 
onderzoekscentra omgezet naar de nieuwe omgeving. De 
implementatie van dit project werd begeleid door landelijke  
en regionale projectgroepen. Zij zorgden ervoor dat procedures, 
werkinstructies, planning en medewerkers op tijd klaar waren  
voor de 'big bang'. Het merendeel van de activiteiten is volgens 
planning uitgevoerd. De scholing voor de medewerkers van de 
cliëntenadministratie en het team planning was nog niet volledig 
afgerond bij de 'big bang'. Zij werden extra ondersteund door de 
helpdesk om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Na het in gebruik nemen van nieuwe apparatuur en systemen 
waren er ook, zoals verwacht, opstartproblemen. Alle belangrijke 
storingen zijn zo snel mogelijk opgelost en er zijn verbeteringen in 
ScreenIT-BK doorgevoerd. De impact op de productie was wel wat 
groter dan verwacht. 

Er waren meer sluitingsdagen, er konden minder cliënten worden 
uitgenodigd, medewerkers waren minder beschikbaar vanwege 
opleidingsdagen en ingeplande cliënten moesten worden afgebeld 
vanwege (kortdurende) storingen in het systeem. Het 
oorspronkelijke plan om het eventuele productie verlies in de 
tweede helft van 2019 in te halen, kon helaas niet worden 
uitgevoerd door een tekort aan MBB'ers vanwege de 
arbeidsmarktproblematiek.

Vanwege de voordelen van het nieuwe IMS in combinatie met de 
nieuwe mammografen vervangt Bevolkingsonderzoek Midden-
West versneld de oude mammografen, zodat optimaal gebruik kan 
worden gemaakt van het nieuwe IMS. In 2020 wordt de 
rapportagemodule opgeleverd, het project BK2020 afgerond en 
overgedragen aan de beheerorganisatie. 

2.3.2   Verbeteren productieplanning bevolkingsonderzoek 
borstkanker

De intervallen voor de uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek 
borstkanker zijn leidend voor de planning. De norm is een 
uitnodigingsinterval van 22 – 26 maanden. Bevolkingsonderzoek 
Midden-West werkt daarom met een tweejaarsplannings-
instrument om meer dan een kwart miljoen vrouwen per jaar uit  
te nodigen. Voor een optimale planning is het belangrijk tijdig 
knelpunten in de planning te signaleren, te anticiperen op het 
aantal te versturen uitnodigingen en de beschikbare onderzoeks-
capaciteit en het beschikbare personeel op elkaar af te stemmen. 

De planning van cliënten via een tweejaarsplanning heeft 
afgelopen jaar onverminderd onze aandacht gehad. Een goede 
productieplanning is van belang voor het realiseren van 
uitnodigings- en screeningsintervallen binnen de afgesproken 
bandbreedte. Beide intervallen staan onder grote druk vanwege  
de arbeidsmarktproblematiek binnen de borstkankerscreening4. 
Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft andere, efficiëntere, 
klantgerichte screeningsronden bij de onderzoekscentra 
ontworpen, die in 2019 zijn doorgevoerd nadat het nieuwe 
IT-systeem ScreenIT-BK5 in gebruik was genomen. 

Verder zijn in 2019 een landelijke Taskforce en een landelijk 
programma intervalproblematiek gestart. Beide groepen doen 
onderzoek naar de intervallen en voeren maatregelen in om de 
intervallen te verbeteren. De Taskforce heeft een vervolg gekregen 
in een landelijke stuurgroep 'interval' waar het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het RIVM en de 
screeningsorganisaties aan deelnemen. De Taskforce heeft een 
model gemaakt waarin scenario’s met oplossingen voor de 
intervalproblematiek kunnen worden uitgewerkt. Het programma 
intervalproblematiek bereidt aan de hand van die scenario's 
aanvullend beleid en maatregelen voor en voert dit in. Hierbij 
wordt met name gekeken naar de mogelijkheden om landelijk de 
krachten te bundelen door de opleidingscapaciteit te vergroten, 
regio-overschrijdend te screenen en een landelijke planning op  
te zetten. 

4 Zie hoofdstuk 2.2.1 Arbeidsmarktproblematiek voor meer informatie hierover. 
5 Zie hoofdstuk 2.3.1 Project BK2020 voor meer informatie hierover.
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Een van de doelen van het project is om vanaf eind 2020, door  
hulp van de andere screeningsorganisaties, cliënten niet later dan  
30 maanden na de vorige uitnodiging uit te nodigen (volgens 
opdrachtformulering). Verder werken de screeningsorganisaties 
samen aan een landelijke, integrale aanpak waarin constructieve  
en structurele oplossingen voor de korte en lange termijn een 
plek krijgen.

2.3.3  Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
De automatisering die op allerlei gebieden in de maatschappij 
plaatsvindt, biedt mogelijkheden om efficiënter te werken en 
bedrijfsprocessen te optimaliseren. Dat vraagt om een gerichte 
planning van de ICT-werkzaamheden. Er zijn twee aandachts-
gebieden onderscheiden: ICT voor het primaire proces (integreren 
en inrichten landelijke ICT-systemen) en ICT voor de onder-
steunende processen en kantoorautomatisering van 
Bevolkingsonderzoek Midden-West. 

Bevolkingsonderzoek Midden-West gebruikt voor haar 
personeelsadministratie software die in 2017 grotendeels is 
vernieuwd. Hierdoor wordt efficiënter gewerkt. De software kan 
nog meer bedrijfsprocessen ondersteunen en optimaliseren. In 
2019 is de inrichting van de software voor het digitaliseren van 
personeelsprocessen en personeelsdossiers deels uitgevoerd.  
Ook is het systeem ingericht voor klantrelatiebeheer en contract-
management. Na de inrichting volgt in 2020 de daadwerkelijke 
uitvoering van de gedigitaliseerde processen. 

Na de in 2017 uitgevoerde Europese aanbesteding kantoor-
automatisering is in 2018 het project digitale werkplek gestart. 
Fase één van het project is in 2018 afgerond. Fase twee van het 
project is de transformatie naar toegang tot de digitale werkplek 
via het webportaal, gebruik maken van Office 365, SharePoint, 
One Drive en een nieuw intranet. Een gebruiks vriendelijke 
implementatie en rekening houden met de planning van het 
project BK2020 was hierbij van groot belang. In 2019 zijn alle 
medewerkers getraind in het gebruik van de digitale werkplek en 
zijn het nieuwe intranet, Office 365 en One Drive in gebruik 
genomen. Vanwege technische werkzaamheden aan de infra-
structuur, die meer tijd vroegen dan verwacht, konden het 
webportaal en SharePoint niet in gebruik genomen worden in  
2019. Dit vindt plaats in het eerste kwartaal van 2020.

Door de ontwikkelingen op het gebied van ICT neemt het belang 
van data- en informatiemanagement en daarmee informatie-
beveiliging toe. Hierbij is het bewustzijn van alle medewerkers  
over privacy en informatiebeveiliging (IB) zeer belangrijk. In 2019 
hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 
•   Ontwikkelen van een cyberquiz (verplichte e-learning) in 

samenwerking met journalist en schrijfster Maria Genova.  
Het eerste deel is gepresenteerd op de medewerkersbijeenkomst 
en het vervolg in nieuwsbrieven.

•   Nieuwsbriefspecial op de dag van de privacy.
•   Duimpjesactie: twee keer per jaar wordt na werktijd een ronde 

gemaakt langs de werkplekken op het hoofdkantoor voor de IB. 

Deze rondgang is bedoeld om met name de naleving van de 
clean desk policy van de organisatie te controleren. Ook in 2019 
konden er weer veel ‘groene duimpjes’ op de werkplekken 
worden achtergelaten. Bij een 'rood' duimpje wordt met de 
medewerker gekeken naar verbetering. 

•   De integrale benadering van de risicoanalyse, inclusief IB-risico's 
is in 2019 uitgevoerd met meer aandacht voor de zogenoemde 
basisrisico's van de organisatie. Welke risico's zien we wanneer 
we zonder voorkennis van beheersmaatregelen kijken naar de 
organisatie? En hebben we dan de juiste maatregelen genomen 
om deze risico's te beheersen? Deze andere werkwijze was heel 
effectief en tijdens de werkgroepen waren medewerkers 
betrokken en vonden levendige en leuke gesprekken plaats  
over de verschillende onderdelen van de risicoanalyse. 

•   Medewerkers zijn voorgelicht over het beveiligd versturen van 
documenten met vertrouwelijke informatie. Documenten met 
persoonsgegevens worden met een wachtwoord beveiligd  
en/of verstuurd via tweefactor authenticatie.

2.3.4  Duurzaamheid
Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft binnen haar bedrijfs-
voering aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en duurzaamheid. Op kleine schaal, binnen het hoofdkantoor, met 
bijvoorbeeld afvalverzameling voor goede doelen (karton en 
cartridges). Op grote schaal bij de uitvoer van de drie 
bevolkingsonderzoeken. In 2019 zijn door de werkgroep 
Duurzaamheid meerdere initiatieven genomen om de bedrijfs-
voering te verduurzamen. 
•   Op het hoofdkantoor en de vaste onderzoekscentra is alle 

verlichting vervangen door ledverlichting, hierdoor zal het 
energieverbruik afnemen en de lichtopbrengst op de werkplek 
verbeteren. 

•   Op het hoofdkantoor is iedere ruimte voorzien van bewegings-
sensoren waardoor het licht uit gaat als er geen gebruik gemaakt 
wordt van de ruimte.

•   Er is onderzocht of het afval van het hoofdkantoor en de 
screeningseenheden gescheiden afgevoerd kan worden. Vanaf 
januari 2020 is dit gerealiseerd op het hoofdkantoor. 

•   Enkele medewerkers, die veel moeten printen, verminderen  
het gebruik van inkt met 20% door te printen met een speciaal 
lettertype. 

•   Sinds mei 2019 gebruiken we recyclebare papieren bekers.  
De leverancier van de bekers plant voor elke 7.000 gebruikte 
bekers een boom. Inmiddels hebben we drie bomen geplant.

•   Bij de uitgevoerde aanbesteding voor de schoonmaak van de 
mobiele onderzoekscentra zijn eisen geformuleerd voor 
afvalscheiding en milieuvriendelijke schoonmaakproducten.

•   In 2019 zijn nieuwe formulieren voor leveranciersbeoordelingen 
opgesteld, waarin duurzaamheid ook wordt meegenomen. 

•   De kleding van de screeningsmedewerkers is verduurzaamd. Alle 
nieuwe kleding is gemaakt van Tencel (natuurlijke houtcellulose) 
en gerecycled polyester. Namen van M(B)B’ers worden op de 
jasjes gestreken in plaats van geborduurd, zodat de jasjes 
gemakkelijker hergebruikt kunnen worden. 
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2.3.5  Contractmanagement
Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft een aantal overeen-
komsten met leveranciers van diensten die onder de Europese 
aanbestedingsregels vallen. De aanbestedingskalender biedt een 
overzicht van wanneer wat moet worden aanbesteed. In 2019  
zijn twee Europese aanbestedingen voor diensten bij de mobiele 
onderzoekscentra (water en schoonmaak) uitgevoerd met  
positief resultaat. 

In 2019 is het contract- en leveranciersmanagement 
geprofessionaliseerd. Met een Kraljic-analyse zijn de kritische en 
overige leveranciers van Bevolkingsonderzoek Midden-West 
bepaald. Daarnaast zijn een nieuw werkproces voor het beoordelen 
van leveranciers en nieuwe beoordelingsformulieren ontwikkeld. 
Zowel de relevante leveranciers als medewerkers van de organisatie 
zijn positief over het nieuwe werkproces en de nieuwe formulieren.

2.3.6  Wet- en regelgeving
In 2019 is de regeling over de geneeskundige behandelings-
overeenkomst in Afdeling 5 van Titel 7 van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek aangepast. Het gaat onder andere om de 
verlenging van de bewaartermijn van medische dossiers naar  
20 jaar en de inzage voor nabestaanden in het medisch dossier. 
Naar aanleiding van de wijziging van de regeling is zowel regionaal 
als landelijk een impactanalyse uitgevoerd waarna betrokken 
medewerkers van Bevolkingsonderzoek Midden-West zijn 
geïnformeerd over de wetswijziging en de bewaartermijnen in de 
door de organisatie gebruikte archieven zijn aangepast.

In 2019 is een groot deel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 
werking getreden. De wet heeft als doel de kosten- en risico-
verschillen tussen contractvormen te verminderen, zodat de balans 
tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten wordt verbeterd. 
Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft een impactanalyse 
uitgevoerd waarna een plan van aanpak is opgesteld. De 
maatregelen uit het plan van aanpak zijn binnen de wettelijke 
termijnen uitgevoerd.

2.3.7  Landelijke samenwerking en fusie
De bestuurders van de screeningsorganisaties hebben gezamenlijk 
een toekomstverkenning uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de visie 
dat voor het toekomstbestendig maken van de kankerscreening 
één landelijke screeningsorganisatie noodzakelijk is. De fusie moet 
bijdragen aan een kwalitatief nog sterkere organisatie voor de 
bevolkingsonderzoeken in Nederland. Een organisatie die beter en 
sneller kan inspelen op alle ontwikkelingen die zich de komende 
jaren aandienen. De verwachting is dat een fusie tussen de 
screeningsorganisaties en de FSB zorgt voor een aanzienlijke 
vermindering van de coördinatie en afstemming. Het voornemen 
tot fusie sluit naadloos aan bij het besluit van de staatsecretaris 
van VWS over de bestuurlijke inrichting kankerscreening. Door de 
bestuurders van de vijf landelijke screeningsorganisaties en het 
bestuur van de FSB is eind 2018 een intentieverklaring tot fusie 
opgesteld. 

In 2019 is het voorgenomen besluit tot bestuurlijke fusie genomen 
dat nu ter advies bij de medezeggenschapsorganen ligt.

De fusie kent twee stappen: een bestuurlijke fusie gevolgd door 
een juridische fusie. Een bestuurlijke fusie betekent dat er één 
Raad van Toezicht en één Raad van Bestuur komen. De vijf  
huidige screeningsorganisaties blijven in deze fase in hun huidige 
juridische vorm bestaan. De realisatie van de bestuurlijke fusie 
staat gepland voor medio 2020. De tweede stap start direct na  
de bestuurlijke fusie. De doorlooptijd van fase twee is nog niet 
bekend. Na realisatie van de juridische fusie zijn de vijf screenings-
organisaties en de FSB samengevoegd tot één landelijke 
screeningsorganisatie. Voor de fusie is er een fusiebegeleidings-
commissie (een commissie bestaande uit de vijf voorzitters van  
de huidige RvT’s), een stuurgroep (bestaande uit de huidige 
bestuurders van de screeningsorganisaties) en een compact en 
tijdelijk programmabureau ter ondersteuning van de fusie 
ingesteld. Ook is er begeleiding van een extern adviesbureau.

2.4  Financieel perspectief 

2.4.1  Financiering van de landelijke projecten borgen
Bevolkingsonderzoek Midden-West is evenals de andere 
screeningsorganisaties deelnemer aan twee grote landelijke 
projecten, te weten: project ScreenIT en project BK2020. Naast de 
inhoudelijke werkzaamheden voor deze projecten6 is de borging 
van de financiering ook van belang. De kosten voor de bouw van 
ScreenIT en voor het project BK2020 maken geen deel uit van de 
begroting Bevolkingsonderzoek Midden-West 2019. Deze kosten 
heeft de FSB doorbelast aan de screeningsorganisaties, die 
hiervoor een bestemmingsreserve hebben gevormd. 

2.4.2  Kwaliteit managementinformatie borgen
De beleids- en begrotingscyclus vormen bij Bevolkingsonderzoek 
Midden-West een stevig en betrouwbaar sturingskader. De 
kwaliteit van de onderdelen van de beleids- en begrotingscyclus is 
mede afhankelijk van de kwaliteit van de cijfers. Naast de inzet 
voor de beleids- en begrotingscyclus verzorgt het team financiën 
de crediteurenadministratie en salarisadministratie. Ook 
ondersteunt het team de FSB, de landelijke aanbestedingen en de 
monitoring van de tarieven van de bevolkingsonderzoeken. Met 
name voor dit laatste zijn de werkzaamheden de afgelopen jaren 
fors toegenomen. Om de kwaliteit en accuratesse van de financiële 
informatie te waarborgen is meer ruimte gecreëerd binnen de 
bestaande formatie door de werkzaamheden voor de FSB aan de 
FSB over te dragen.

2.4.3   Monitoring inkomsten en uitgaven 
bevolkingsonderzoeken

In 2018 is het tarief voor het bevolkingsonderzoek borstkanker 
herijkt. In het tarief zijn diverse componenten opgenomen voor 
toekomstige aanbestedingstrajecten en projecten. 

6 Zie hoofdstuk 2.3.1 Project BK 2020 voor meer informatie hierover.
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In 2019 heeft een voortgaande monitoring en evaluatie van de 
tarieven plaatsgevonden. De monitoring is onder andere relevant, 
omdat vanuit het tarief reserveringen voor toekomstige uitgaven 
worden gemaakt. 

In 2017 zijn de tarieven voor het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker herijkt en kent het bevolkingsonderzoek 
diverse te betalen componenten per procesonderdeel en per 
gerealiseerd onderzoek. De inkomsten en uitgaven van het 
bevolkingsonderzoek zijn afhankelijk van de deelname aan de 
primaire screening en het gebruik van de zelfafnameset. De 
tarieven voor 2019 zijn aangepast naar aanleiding van het 
monitorings- en evaluatietraject met het RIVM dat in 2018 
plaatsvond. In 2019 heeft een voortgaande monitoring en evaluatie 
van de tarieven plaatsgevonden. De monitoring is onder andere 
relevant, omdat de vergoedingen voor de bedrijfs voering significant 
lager zijn bij een zelfafnameset dan bij een uitstrijkje. 

In 2018 is de financiering van het bevolkingsonderzoek darmkanker 
gewijzigd van lumpsum financiering naar outputfinanciering, 
gebaseerd op een tarief per onderzoek. De tarieven voor 2019 zijn 
aangepast naar aanleiding van het monitorings- en evaluatietraject 
met het RIVM dat in 2018 plaatsvond. In 2019 heeft een voort-
gaande monitoring en evaluatie van de tarieven plaatsgevonden. 
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3 Bevolkingsonderzoek borstkanker

3.1 Algemeen

Voor het bevolkingsonderzoek borstkanker nodigen we alle 
vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar iedere twee jaar  
uit om deel te nemen. Bevolkingsonderzoek Midden-West is 
verantwoordelijk voor het hele proces van het bevolkings-
onderzoek: van inplannen en uitnodigen van de vrouwen tot en 
met de uitslag van het onderzoek. Via de Basisregistratie Personen 
ontvangt Bevolkingsonderzoek Midden-West naam, adres en 

woonplaats van de vrouwen. Zij ontvangen op basis van hun 
postcode een uitnodiging voor het maken van mammogrammen 
op een van de twee vaste of veertien mobiele onderzoekscentra. 
Na beoordeling van de mammogrammen door twee radiologen 
verstrekt Bevolkingsonderzoek Midden-West de uitslag aan de 
vrouw. Bij een afwijking op het mammogram wordt ook de huisarts 
geïnformeerd en volgt via de huisarts verder onderzoek in het 
ziekenhuis. Hieronder staat een schematische weergave van het 
bevolkingsonderzoek borstkanker.

Hoe verloopt het bevolkingsonderzoek borstkanker?

Uitnodiging Meedoen?

Nee

Ja

Geen onderzoek

Röntgenfoto’s maken 2 radiologen beoordelen de foto’s Uitslag

Geen afwijkingen gevonden

Niet genoeg informatie (BI-RADS 0)

Een afwijking gezien (BI-RADS 4 en BI-RADS 5)

Uitnodiging Meedoen?
Ja

Nee

Geen onderzoek

Röntgenfoto's maken 2 radiologen beoordelen de foto's Uitslag

Geen afwijkingen gevonden

Niet genoeg informatie 
(BI-RADS 0)

Een afwijking gezien  
(BI-RADS 4 en BI-RADS 5)

7  Zie hoofdstuk 2.3.1 Project BK2020 voor meer informatie hierover.

3.2 Resultaten

3.2.1 Opkomst en verwijscijfers
In 2019 hebben in totaal 211.289 vrouwen deelgenomen aan het 
bevolkingsonderzoek borstkanker. Vanwege de overgang naar  
een compleet nieuw ICT-systeem7 is het aantal vrouwen dat een 
uitnodiging heeft ontvangen niet volledig bekend. De juiste 
rapportage is op dit moment nog niet gereed. Er is een Europese 
aanbesteding gestart voor de realisatie en verbetering van 
rapportage en data-analyse. Naar verwachting is deze eind 2020 
klaar. Om deze reden is ook het aantal vrouwen dat doorverwezen  
is naar een ziekenhuis voor nadere diagnostiek op dit moment voor 
dit verslagjaar niet bekend.

Figuur 3  Schematische weergave van het bevolkingsonderzoek borstkanker (bron: RIVM-CvB)
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4 Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

4.1 Algemeen 

Vanaf de in 2017 ingevoerde vernieuwing van het bevolkings-
onderzoek baarmoederhalskanker worden vrouwen primair op de 
aanwezigheid van hrHPV getest. Hierdoor kunnen meer vrouwen 
met voorstadia van baarmoederhalskanker worden opgespoord. 
Vrouwen van 30 tot en met 60 jaar krijgen een uitnodiging voor het 
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker die vijf jaar geldig is.  
Ze krijgen de mogelijkheid om een uitstrijkje te laten maken bij hun 
huisartsenpraktijk. Vrouwen die liever geen uitstrijkje laten maken 
kunnen een zelfafnameset aanvragen. Met de zelfafnameset kunnen 
vrouwen zelf thuis snel en eenvoudig vaginaal materiaal afnemen. 

Als een uitstrijkje hrHPV-negatief is getest, ontvangen de vrouw en 
de huisarts de uitslag. Na de beoordeling van een monster op basis 
van de zelfafnameset in het laboratorium wordt de uitslag alleen 
aan de vrouw verstrekt. Wanneer het uitstrijkje van een vrouw 
hrHPV-positief is, wordt het uitstrijkje direct daarna cytologisch 
beoordeeld. Als op basis van de zelfafnameset de uitslag hrHPV-
positief is, wordt de vrouw gevraagd om naar de huisarts te gaan 
om een uitstrijkje te laten maken om cytologisch te kunnen 
beoordelen. Na het maken van een uitstrijkje ontvangen de vrouw 

en de huisarts de uitslag met een advies over het vervolg. Als er bij 
de cytologische beoordeling afwijkende cellen zijn gevonden, volgt 
een verwijzing naar de gynaecoloog. Als er bij de cytologische 
beoordeling geen afwijkende cellen zijn gevonden, dan wordt de 
vrouw uitgenodigd voor een controle uitstrijkje na 6 maanden 
(controle onderzoek). 

Vrouwen in de leeftijd van 30, 35, 45 of 55 jaar waarbij in het 
bevolkingsonderzoek de uitslag hrHPV-negatief was, ontvangen  
5 jaar later weer een uitnodiging. Vrouwen in de leeftijd van 40 of 
50 jaar waarbij in het bevolkingsonderzoek de uitslag hrHPV-
negatief was, ontvangen 10 jaar later weer een uitnodiging. 
Vrouwen die op hun 60e een hrHPV-positieve uitslag hebben 
gekregen, ontvangen op hun 65e nog een uitnodiging.

Bevolkingsonderzoek Midden-West verzorgt het versturen van de 
uitnodigingen, de herinneringen en de uitslagbrieven. 

Hieronder staat een schematische weergave van het bevolkings-
onderzoek baarmoederhalskanker met een uitstrijkje en 
zelfafnameset. In paragraaf 4.2 staan de resultaten van het 
bevolkingsonderzoek. 

Figuur 4  Schematische weergave van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker: uitstrijkje (bron: RIVM-CvB)
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Leeftijdscategorie Aantal uitnodigingen Aantal deelnemers Aantal uitstrijkjes Aantal ZAS Opkomst%

30 - 34 38.335 16.503 14.507 1.996 43%

35 - 39 33.494 15.647 14.192 1.455 46,7%

40 - 44 30.676 16.546 15.278 1.268 53,9%

45 - 49 30.509 17.482 16.229 1.253 57,3%

50 - 54 35.402 20.803 19.292 1.511 58,8%

55 - 59 32.231 19.033 17.313 1.720 59,1%

60 - 64 27.779 16.461 14.955 1.506 59,3%

65 - 69 1 0 0 0 0%

Totaal 228.427 122.475 111.766 10.709 53,6%

Tabel 1 Opkomst per leeftijdscategorie

Figuur 5  Schematische weergave van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker: zelfafnameset (bron: RIVM-CvB)

4.2 Resultaten

De resultaten in paragraaf 4.2 hebben betrekking op het 
uitnodigingsjaar 2019 zoals gepeild op 1 april 2020.

4.2.1 Opkomst
In 2019 zijn 228.427 vrouwen uitgenodigd voor het bevolkings-
onderzoek baarmoederhalskanker. Er hebben 122.475 vrouwen 
deelgenomen door het laten maken van een uitstrijkje of door de 
zelfafnameset te gebruiken8. Het opkomstpercentage kwam 
daarmee op 53,6%. De uitnodiging voor deelname aan het 

8 Dit aantal wijkt af van de jaarrekening in verband met verschil in peildatum en doelstelling van de verslaglegging. Resultaten op peildatum 1 april 2020. De uitnodiging is 5 jaar geldig. 

Een deel van de vrouwen heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging. De opkomst wordt hierdoor beïnvloed.

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is vijf jaar geldig.  
Een deel van de uitgenodigde vrouwen neemt deel na het 
uitnodigingsjaar, wat zorgt voor een zogenaamd na-ijl effect.  
De deelname wordt daarom ook nog langer na het verstrijken  
van het uitnodigingsjaar gemeten. Op peildatum 1 april 2019 is 
het opkomstpercentage van het uitnodigingsjaar 2018 met 7% 
gestegen naar 62,5 %.
In tabel 1 staat de opkomst per leeftijdscategorie voor 
uitnodigingsjaar 2019. 
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9 Resultaten op peildatum 1 april 2020. De uitnodiging is 5 jaar geldig. Een deel van de vrouwen heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging. De opkomst en non-respons wordt hierdoor 

beïnvloed.

4.2.2 Non-respons en non-participatie9

In 2019 hebben 99.651 vrouwen nog geen gebruik gemaakt van hun 
uitnodiging (non-respondent). Non-respondenten zijn vrouwen die 
na de (herinnerings)uitnodiging voor het primaire onderzoek niet 
hebben gereageerd met een (eenmalige of definitieve) afmelding, 
het laten maken van een uitstrijkje of het insturen van een 
zelfafnameset en de vrouwen die uitstel hebben gevraagd of een 
zelfafnameset in aanvraag hebben. Op het totaal van 228.427 
uitnodigingen is de non-respons vooralsnog 43,6%. 

Leeftijdscategorie Aantal definitieve 
afmelding reden UE

Aantal definitieve  
afmelding reden anders

Aantal eenmalige 
afmelding

Aantal uitstel  
reden zwanger

Aantal uitstel  
reden anders

Totaal

30 - 34 3 23 224 972 81 1.303

35 - 39 14 29 248 806 67 1.164

40 - 44 32 48 286 191 47 604

45 - 49 42 75 380 6 31 534

50 - 54 86 154 602 1 45 888

55 - 59 75 152 666 0 32 925

60 - 64 34 161 565 0 16 776

65 - 69 0 0 0 0 0 0

Totaal 286 642 2.971 1.976 319 6.194

Tabel 2  Non-respons en non-participatie

Tabel 3  Afmeldredenen en redenen aanvraag uitstel

Leeftijdscategorie Aantal   
uitnodigingen

Aantal uitstel  
in aanvraag uitstrijkje

Aantal cliënten 
ZAS in aanvraag

Aantal non-
respondenten

Percentage 
non-respondenten

Aantal non-
participanten

Percentage non-
participanten

30 - 34 38.335 1.053 35 20.494 53,5% 250 0,7%

35 - 39 33.494 873 16 16.667 49,8% 291 0,9%

40 - 44 30.676 238 14 13.512 44% 366 1,2%

45 - 49 30.509 37 12 12.481 40,9% 497 1,6%

50 - 54 35.402 46 9 13.702 38,7% 842 2,4%

55 - 59 32.231 32 13 12.260 38,0% 893 2,8%

60 - 64 27.779 16 8 10.534 37,9% 760 2,7%

65 - 69 1 0 0 1 100% 0 0%

Totaal 228.427 2.295 107 99.651 43,6% 3.899 1,7%

Het aantal afmeldingen bedroeg 3.899 (non-participatie). Een 
reden voor afmelding kan zijn een verwijdering van de baarmoeder 
(uterusextirpatie, UE). Op het totaal van 228.475 uitnodigingen is 
de non-participatie 1,7%. In tabel 2 staat een overzicht van de 
non-respons en non-participatie.

In tabel 3 staat een overzicht van afmeldredenen en redenen 
aanvraag uitstel. In de groep van vrouwen tussen de 30 en 40 jaar is 
met name zwangerschap de reden voor het aanvragen van uitstel. 

4.2.3  Resultaten uitstrijkjes en zelfafnamesets primair 
onderzoek

Het maken van een uitstrijkje of deelnemen met een zelfafname-
set, volgend op de initiële uitnodiging, noemen we primair 
onderzoek. In 2019 hebben 122.475 vrouwen deelgenomen aan 
het primaire onderzoek. In totaal waren 122.427 uitstrijkjes en 
zelfafnamesets te beoordelen en te analyseren. Bij 11,4% is de 
aanwezigheid van hrHPV geconstateerd. Figuur 6 toont de 
resultaten voor de test op hrHPV.

Figuur 6   Resultaten hrHPV primair onderzoek
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Figuur 7  Resultaten cytologie primair onderzoek

10  De positief beoordeelde uitstrijkjes worden direct cytologisch beoordeeld. Als op basis van de zelfafnameset de uitslag hrHPV-positief is, wordt de vrouw gevraagd om naar de huisarts te 

gaan voor een uitstrijkje waarna er cytologische beoordeling plaatsvindt.
11  Aantal gevonden carcinomen gerelateerd aan het aantal vrouwen dat heeft deelgenomen aan het primaire onderzoek.
12   Indirecte verwijzing is verwijzing na een controle onderzoek (controle uitstrijkje na 6 maanden).
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Bij 13.691 hrHPV-positief bevonden vrouwen is het afgenomen 
materiaal cytologisch onderzocht10. De resultaten van dit 
cytologische onderzoek zijn opgenomen in figuur 7 en ingedeeld 
naar uitslag: direct herhalen uitstrijkje door onvoldoende materiaal 
(68 vrouwen met Pap 0), normaal (9.710 vrouwen met Pap 1), 
afwijkende cellen (1.610 vrouwen met Pap 2), geringe dysplasie 
(1.022 vrouwen met PAP 3a1), matige dysplasie (836 vrouwen met 
Pap 3a2), ernstige dysplasie (442 vrouwen met Pap 3b en Pap 4)  
en carcinoom (3 vrouwen met Pap 5). Vanaf Pap 2 geldt een direct 
verwijsadvies naar de gynaecoloog. Er zijn 3.913 vrouwen direct 
verwezen naar de gynaecoloog. Dit is een direct verwijspercentage 
van 3,2%. Dit directe verwijspercentage is gerelateerd aan het 
aantal vrouwen dat heeft deelgenomen aan het primaire 
onderzoek (uitstrijkje of zelfafnameset).  

In 2019 zijn er bij drie vrouwen carcinomen gevonden (0,02%)11.

4.2.4  Resultaten controle onderzoek
In 2019 is bij 9.710 vrouwen hrHPV gevonden na gebruik van het 
uitstrijkje of de zelfafnameset maar liet het cytologisch onderzoek 
geen afwijkingen zien. Deze vrouwen worden uitgenodigd voor een 
controle uitstrijkje na 6 maanden (controle onderzoek). Voor 3.913 
vrouwen is deze uitnodiging in 2019 verstuurd en voor de overige 
vrouwen wordt deze in 2020 verstuurd omdat dan de termijn van  
6 maanden is verstreken. 

In 2019 hebben 3.367 vrouwen, van uitnodigingsjaar 2019, 
deelgenomen aan een controle onderzoek. De resultaten van het 
controle onderzoek zijn opgenomen in figuur 8 en ingedeeld naar 
uitslag: direct herhalen uitstrijkje door onvoldoende materiaal  
(19 vrouwen met Pap 0), normaal (2.734 vrouwen met Pap 1), 
afwijkende cellen (346 vrouwen met Pap 2), geringe dysplasie (145 
vrouwen met PAP 3a1), matige dysplasie (82 vrouwen met Pap 3a2), 
ernstige dysplasie (30 vrouwen met Pap 3b en Pap 4). Er zijn bij het 
controle onderzoek 603 vrouwen verwezen naar de gynaecoloog). 
Dit is een indirect verwijspercentage12 van 17,9%. Dit indirecte 
verwijs percentage is gerelateerd aan het aantal vrouwen dat heeft 
deelgenomen aan het controle onderzoek.  

De uitnodiging voor een controle uitstrijkje na 6 maanden is 
verdeeld over twee kalenderjaren. In 2018 zijn 9.589 vrouwen 
uitgenodigd voor een controle onderzoek. Voor 4.450 vrouwen  
viel deze uitnodiging in 2019. In totaal hebben 9.024 vrouwen 
deelgenomen aan dit controle onderzoek en zijn 1.524 vrouwen 
doorverwezen naar de gynaecoloog. Dit is een indirect verwijs-
percentage van 16,9%. Dit indirecte verwijspercentage is 
gerelateerd aan het aantal vrouwen dat heeft deelgenomen aan 
het controle onderzoek in 2018 en 2019 van uitnodigingsjaar 2018. 

PAP0

PAP1

PAP2

PAP3A1

PAP3A2

PAP3B

PAP4

0,57%0,12%

0,77%

2,44%

4,32%

81,47%

10,31%

Figuur 8   Resultaten cytologie controle onderzoek
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5 Bevolkingsonderzoek darmkanker

5.1 Algemeen

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is bedoeld voor iedereen van 
55 tot en met 75 jaar. Deze groep mensen ontvangt elke twee jaar een 
uitnodiging voor het doen van een FIT. De FIT is een buisje waarmee 
thuis viermaal in de ontlasting wordt geprikt. Deze ontlasting wordt 
in een laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van sporen van 
humaan bloed. Sporen van bloed kunnen wijzen op (voorlopers van) 
darmkanker, op een darmontsteking of aambeien. Er is vervolg-
onderzoek in het ziekenhuis nodig om de oorzaak van de 
aanwezigheid van bloed te achterhalen. Het vervolgonderzoek 
bestaat uit twee delen: een intakegesprek en een inwendig 
kijkonderzoek van de dikke darm (coloscopie). 

Bevolkingsonderzoek Midden-West nodigt de mannen en vrouwen 
uit, informeert over de uitslag en verwijst de mannen en vrouwen 
die een ongunstige uitslag hebben naar een coloscopiecentrum.  
De capaciteitsplanning van de coloscopiecentra is belegd bij de 
screeningsorganisatie evenals de kwaliteitsborging van dit 
bevolkingsonderzoek door het auditen en toelaten van endo-
scopisten, coloscopiecentra, pathologen en pathologie laboratoria 
aan de hand van landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. Hieronder 
ziet u een schematische weergave van het bevolkings onderzoek 
darmkanker.

13  Dit aantal wijkt af van de jaarrekening in verband met verschil in doelstelling van de verslaglegging.
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onderzoek nodig

surveillance

5.2 Resultaten 

5.2.1  Opkomst
In 2019 zijn in totaal 540.909 mannen en vrouwen uitgenodigd 
voor het bevolkingsonderzoek darmkanker en hebben er 375.315 
mannen en vrouwen deelgenomen13. Het opkomstpercentage  
kwam daarmee op 69,4%. 

Tabel 4 toont de opkomst per geboortejaar op peildatum 1 april 
2020. 

In figuur 10 is een geografische weergave van de opkomst per 
gemeente in 2019 opgenomen. 

Figuur 10  Opkomstpercentages bevolkingsonderzoek darmkanker
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Figuur 9   Schematische weergave van het bevolkingsonderzoek darmkanker (bron: RIVM-CvB)
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5.2.2 Non-participatie en non-respons
In 2019 hebben 17.693 mannen en vrouwen zich afgemeld voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. 
Op het totaal van 540.909 uitnodigingen is de non-respons 27,3 % en het afmeldpercentage 3,3%. 

Geboortejaar Aantal
uitnodigingen

Aantal
deelnemers

Aantal 
non-participanten1

Aantal 
non-respondenten2

Percentage non-
respondenten

Eerste initiële ronde

1942 2 0 0 1 50%

1943 42 0 3 21 50%

1944 47 2.547 8 18 38,3%

1945 36 22.880 3 16 44,4%

1946 65 3.206 2 34 52,3%

1947 36 24 3 14 38,9%

1948 53 23 7 22 41,5%

1949 66 23 5 43 65,2%

1950 56 24 7 27 48,2%

1951 70 14 7 35 50%

1952 55 41 6 36 65,5%

1953 85 26 8 46 54,1%

1954 76 63 4 55 72,4%

1955 102 34 6 64 62,7%

1956 112 30 5 62 55,4%

1957 91 36 2 66 72,5%

1958 145 4.733 7 86 59,3%

1959 203 60 12 123 60,6%

1960 211 4.853 5 141 66,8%

1961 241 41.656 8 155 64,3%

1962 62.886 4.800 2.315 19.595 31,2%

1963 322 42.948 16 222 68,9%

1964 66.189 43.825 2.280 21.648 32,7%

Subtotaal 131.191 171.846 4.719 42.530 32,4%

Vervolgscreening3 409.718 214.379 12.974 105.369 25,7%

Totaal 540.909 386.225 17.693 147.899 27,3%

Tabel 5  Non-participatie en non-respons

1  Aantal cliënten dat geen deelnemer is en 

zich heeft afgemeld.
2  Aantal cliënten dat geen deelnemer of 

afmelder is en het aantal cliënten dat 

bezwaar heeft tegen kwaliteitsborging.
3  Groep cliënten uitgenodigd voor hun 

tweejaarlijkse vervolgscreening.

    

1   De cijfers wijken af van de jaarrekening in 

verband met verschil in peildatum en de 

doelstelling van de verslaglegging.
2  Opkomstpercentage: percentage cliënten 

van wie een FIT is ontvangen. De cliënten 

die bezwaar hebben tegen kwaliteits-

borging zijn niet meegeteld.
3  Groep cliënten uitgenodigd voor hun 

tweejaarlijkse vervolgscreening.

Geboortejaar Aantal uitnodigingen1 Aantal cliënten deelgenomen Opkomst percentage (%)2

Eerste initiële ronde
1942 2 1 50%
1943 42 18 42,9%
1944 47 21 44,7%
1945 36 17 47,2%
1946 65 29 44,6%
1947 36 19 52,8%
1948 53 24 45,3%
1949 66 18 27,3%
1950 56 22 38,3%
1951 70 28 40%
1952 55 13 23,6%
1953 85 31 36,5%
1954 76 17 22,4%
1955 102 32 31,4%
1956 112 45 40,2%
1957 91 23 25,3%
1958 145 52 35,9%
1959 203 68 33,5%
1960 211 65 30,8%
1961 241 78 32,4%
1962 62.886 40.976 65,2%
1963 322 84 26,1%
1964 66.189 42.261 63,8%
Subtotaal 131.191 83.942 64%
Vervolgscreening 3 409.718 291.373 71,1%
Totaal 540.909 375.315 69,4%

Tabel 4 Opkomst voor eerste initiële ronde en vervolgronde
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Geboortejaar Aantal cliënten 
uitslag FIT1

Aantal cliënten 
ongunstige 
uitslag FIT

Ongunstige  
uitslag (%)2

Aantal cliënten  
gunstige uitslag  

FIT

Gunstige  
uitslag (%)

Eerste initiële ronde

1942 1 0 0% 1 100%

1943 18 2 11,1% 16 88,9%

1944 21 1 4,8% 20 95,2%

1945 17 0 0% 17 100%

1946 29 0 0% 29 100%

1947 19 1 5,3% 18 94,7%

1948 24 0 0% 24 100%

1949 18 2 11,1% 16 88,9%

1950 22 1 4,5% 21 95,5%

1951 28 1 3,6% 27 96,4%

1952 12 1 8,3% 11 91,7%

1953 31 3 9,7% 28 90,3%

1954 16 0 0% 16 100%

1955 32 4 12,5% 28 87,5%

1956 44 3 6,8% 41 93,2%

1957 23 0 0% 23 100%

1958 51 2 3,9% 49 96,1%

1959 67 4 6,0% 63 94%

1960 65 2 3,1% 63 96,9%

1961 78 3 3,8% 75 96,2%

1962 40.909 1.694 4,1% 39.215 95,9%

1963 83 4 4,8% 79 95,2%

1964 42.185 1.592 3,8% 40.593 96,2%

Subtotaal 83.793 3.320 4,0% 80.473 96%

Vervolgscreening3 291.029 12.430 4,3% 278.599 95,7%

Totaal 374.822 15.750 4,2% 359.072 95,8%

5.2.3  Resultaten ontlastingstest
In 2019 hebben 374.822 mannen en vrouwen een uitslag ontvangen van de FIT. Bij 4,2% van de cliënten 
die een uitslag hebben ontvangen, is een ongunstige uitslag verstrekt. Tabel 6 toont de resultaten voor 
de FIT.

Tabel 6 Resultaten voor eerste, initiële ronde en vervolgronde FIT

1  Cliënten met een afmelding binnen 7 dagen na ontvangst van de FIT worden niet meegeteld, tenzij de uitslag ongunstig is. Cliënten met 

bezwaar worden niet meegeteld.
2 Percentage cliënten met een ongunstige uitslag. Dit wordt ook wel het verwijspercentage genoemd. 
3 Groep cliënten uitgenodigd voor hun tweejaarlijkse vervolgscreening.
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Geboortejaar Intakes Coloscopieën

Man Vrouw Totaal1 Man Vrouw Totaal2

Eerste initiële ronde

1942 0 0 0 0 0 0

1943 1 1 2 1 1 2

1944 0 1 1 0 1 1

1945 0 0 0 0 0 0

1946 0 0 0 0 0 0

1947 0 1 1 0 1 1

1948 0 0 0 0 0 0

1949 1 0 1 1 0 1

1950 1 0 1 1 0 1

1951 1 0 1 1 0 1

1952 1 0 1 1 0 1

1953 1 2 3 1 1 2

1954 0 0 0 0 0 0

1955 2 2 4 1 1 2

1956 1 0 1 1 0 1

1957 0 0 0 0 0 0

1958 2 0 2 2 0 2

1959 2 0 2 2 0 2

1960 0 1 1 0 1 1

1961 2 0 2 2 0 2

1962 876 643 1.519 857 637 1.494

1963 4 0 4 4 0 4

1964 811 615 1.426 805 614 1.419

Subtotaal 1.706 1.266 2.972 1.680 1.257 2.937

Vervolgscreening3 6.111 4.754 10.865 5.821 4.494 10.315

Totaal 7.817 6.020 13.837 7.501 5.571 13.252

Tabel 7  Uitgevoerde intakes en coloscopieën voor eerste, initiële ronde en vervolgronde

1   De intakes van cliënten die zijn uitgenodigd t/m 31-12-2019. De intake kan hebben plaats gevonden t/m 31-03-2020.  
2  Het aantal cliënten met een ongunstige FIT-uitslag dat (minimaal 1) coloscopie heeft ondergaan. De coloscopie kan hebben plaats 

gevonden t/m 31-03-2020.  
3 Groep cliënten die is uitgenodigd voor hun tweejaarlijkse vervolgscreening.      

 

5.2.4   Resultaten uitgevoerde intakes en coloscopieën
In 2019 hebben in totaal 13.837 intakes plaatsgevonden. Daarvan hebben 13.252 intakes geresulteerd in 
een coloscopie. In tabel 7 staan deze intakes en coloscopieën weergegeven per geboortejaar. 

De eindconclusie van alle coloscopieën (uit zowel de initiële als de vervolgronde) is dat er bij 5,4% 
darmkanker is gevonden. Daarnaast werd in totaal bij 31,6% van alle coloscopieën poliepen gevonden 
in een vergevorderd stadium (‘advanced adenomen’). In figuur 11 staan de resultaten van de 
coloscopieën gedetailleerd weer gegeven en zijn de resultaten binnen de initiële ronde en binnen de 
vervolgronde zichtbaar.
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Figuur 11   Resultaten coloscopieën binnen de eerste initiële ronde en binnen de vervolgronde 
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14  Zie paragraaf 2.1.3 Cliënteninformatie

6 Cliëntreacties en kwaliteit

Cliënten kunnen hun reacties en ervaringen met het 
bevolkingsonderzoek doorgeven aan Bevolkingsonderzoek 
Midden-West. Dit kan via telefoon, e-mail, website, reactie-
formulier ‘Uw mening telt!’ en schriftelijk. Bevolkingsonderzoek 
Midden-West stelt de reacties van cliënten op prijs, want deze 
feedback biedt de mogelijkheid om de geboden dienstverlening  
te evalueren.

In wet- en regelgeving is vastgelegd wat goede zorg precies 
inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben 
over de zorg. Zorgverleners leren van klachten en ongewenste 
gebeurtenissen in de zorg. Doel van de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg is dan ook: openheid over klachten en ongewenste 
gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te 
verbeteren. Alle vijf screeningsorganisaties in Nederland hebben 
dezelfde klachtenregeling, zodat een uniforme en transparante 
klachtafhandeling gewaarborgd is. Kenmerk van de klachten-
regeling is dat de organisatie in een vroeg stadium in gesprek gaat 
met de cliënt. De klachtenregeling voor cliënten staat op de 
website. Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft de beschikking 
over een externe, onafhankelijke, landelijke klachtenonderzoeks-
commissie die klachten kan onderzoeken op verzoek van de RvB. 
De samenstelling van de klachtenonderzoekscommissie staat in 
bijlage C. 

Bevolkingsonderzoek Midden-West is (evenals de andere 
screeningsorganisaties) aangesloten bij de Geschilleninstantie 
Zorg algemeen.

6.1 Cliëntreacties

Bevolkingsonderzoek Midden-West verdeelt de ontvangen 
cliëntreacties in complimenten, klachten, vragen en suggesties.  
Over de drie bevolkingsonderzoeken zijn in totaal 1.320 reacties  
van cliënten binnengekomen. Dit zijn 230 reacties minder dan in 
verslagjaar 2018. Veruit de meeste reacties gingen over het 
bevolkingsonderzoek borstkanker, namelijk 1.236 reacties. Voor 
cliënten van het bevolkingsonderzoek borstkanker is reageren 
laagdrempelig, omdat er reactieformulieren in de onderzoekscentra 
beschikbaar zijn. Het aantal reacties over het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker bedroeg 26. Er kwamen 58 reacties binnen 
over het bevolkingsonderzoek darmkanker. In tabel 8 staat het 
volledige overzicht met de aantallen reacties. In tabel 9 zijn de 
onderscheiden categorieën weergegeven. In deze tabellen staan de 
reacties die via de afdeling reacties en klachten binnenkomen. Dit 
zijn niet de reacties die de cliënteninformatie14 ontvangt.

Tabel 10 Onderwerpen klachten

In 2019 zien we een daling van 2,4% van het percentage 
complimenten ten opzichte van 2018 (61,3% tegenover 63,7% in 
2018). Het aantal klachten (258 tegenover 269 in 2018) is gedaald 
maar ten opzichte van het totaal aantal reacties gestegen met 2,3% 
(19,6% tegenover 17,3% in 2018). 

De 258 klachten gaan over de onderwerpen gepresenteerd in  
tabel 10.

Bevolkingsonderzoek Aantal reacties

Borstkanker 1.236

Baarmoederhalskanker 26

Darmkanker 58

Totaal 1.320

Tabel 8 Aantal reacties van uitgenodigde cliënten

Categorie Aantal reacties % t.o.v. totaal  
reacties

Complimenten 809 61,3%

Klachten 258 19,6%

Vragen 143 10,8%

Suggesties 110 8,3%

Totaal 1.320 100%

Onderwerp klachten Aantal klachten %

Administratie /organisatie 91 35,3%

Bejegening 84 32,5%

Lichte verwondingen 36 13,9%

Pijn inclusief positieve of negatieve bejegening 24 9,3%

Standplaats /locatie 10 3,9%

Overig 10 3,9%

Medisch 3 1,2%

Leeftijdsgrenzen 0 0%

Totaal 258 100%

Tabel 9 Soorten reacties
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Bij de categorie pijn kan er sprake zijn van klachten over pijn in 
combinatie met positieve bejegening (nare ervaring met het 
onderzoek maar prettige bejegening) en klachten over pijn in 
combinatie met negatieve bejegening (nare ervaring met het 
onderzoek en bejegening). In de categorie lichte verwondingen 
komen klachten voor over geïrriteerde of beschadigde huid of 
blauwe plekken. In de categorie medisch komen klachten voor  
die te maken hebben met borstkanker tussen twee onderzoeks-
ronden in, onderzoek bij prothesedraagsters, de röntgenstraling 
of de methodiek van het borstonderzoek. In de categorie 
administratie/organisatie zijn klachten opgenomen die te maken 
hebben met de overgang naar ScreenIT-BK, over de organisatie 
van de afspraak, de uitnodiging en de uitslag.

6.1.1  Bevolkingsonderzoek borstkanker
Over het bevolkingsonderzoek borstkanker zijn 235 klachten 
binnengekomen. De meeste klachten gingen over pijn en lichte 
verwonding bij het onderzoek en de bejegening door de 
medewerkers. Daarnaast ontvangt Bevolkingsonderzoek  
Midden-West vaak complimenten over de vriendelijke behandeling 
op het onderzoekscentrum en de vriendelijke en duidelijke uitleg 
die screeningsmedewerkers gaven tijdens het onderzoek. 

De suggesties die cliënten geven, gaan over verbetering van de 
onderzoeksmethoden en faciliteiten bij de onderzoekscentra.

6.1.2  Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Er zijn over dit bevolkingsonderzoek vier klachten binnen-
gekomen. De klachten gaan over de administratie/organisatie van 
de uitnodiging en uitslag. 

6.1.3  Bevolkingsonderzoek darmkanker
Er zijn over dit bevolkingsonderzoek 19 klachten binnengekomen. 
Ze gaan over administratie/organisatie van de uitnodiging en de 
uitslag. 

Klachten die coloscopiecentra ontvangen, zijn onderwerp van 
gesprek tijdens de audit die Bevolkingsonderzoek Midden-West 
uitvoert bij deze centra.

 
6.2  Kwaliteit

Bevolkingsonderzoek Midden-West investeert in de kwaliteit van 
de eigen organisatie. Onze eigen medewerkers zijn de pijler 
onder de kwaliteit die wij bieden. Het kwaliteitsmanagement-
systeem ondersteunt hierbij. Onze kwaliteit monitoren we 
natuurlijk zelf met interne audits. Maar ook externe organisaties 
auditen onze organisatie.

6.2.1  ISO 9001
In 2018 heeft Bevolkingsonderzoek Midden-West de overstap 
naar de norm ISO 9001 gemaakt. In 2019 vond een eerste 
tussentijdse audit plaats die de organisatie met positief resultaat 
heeft afgesloten. 

De auditor heeft geconstateerd dat de organisatie de lat op het 
gebied van kwaliteit hoog legt en dat dit tot uiting komt in een 
solide opgebouwd en secuur onderhouden 
kwaliteitsmanagementsysteem, gedegen beleidsplannen, 
procesmonitoring met een dashboard en een hernieuwde inkijk 
op het gebied van risicomanagement waardoor risicodenken nog 
scherper binnen de organisatie is ingebracht.  

6.2.2  NEN 7510:2011 (Informatiebeveiliging in de zorg)
Bevolkingsonderzoek Midden-West is sinds 22 mei 2017 
gecertificeerd voor NEN 7510, informatiebeveiliging in de zorg. 
Begin 2019 heeft de tweede tussentijdse audit plaatsgevonden op 
versie 2011 van de NEN 7510. De audit is met positief resultaat 
afgesloten. De auditor heeft opgemerkt dat bij het informatie-
beveiligingsbeleid binnen de organisatie de nadruk niet alleen 
ligt op maatregelen rond privacy en vertrouwelijkheid van 
informatie maar dat er ook effectieve maatregelen getroffen  
zijn om verwisseling van cliëntgegevens te voorkomen. 

Bevolkingsonderzoek Midden-West laat zich met ingang van 
2020 auditen op versie 2017 van de NEN 7510. In 2019 is deze 
transitie voorbereid door een regionale IB-werkgroep bestaande 
uit applicatiebeheer, werkplekbeheer, communicatieadviseur, 
P&O adviseur, manager bedrijfsbureau, Regional Security Officer 
en kwaliteitsadviseur. De transitie naar de nieuwe norm heeft 
geleid tot onder andere een aanpassing van het IB-beleid, een 
nieuwe verklaring van toepasselijkheid, het opnemen van het 
IB-beleid in de systeembeoordeling, een aanpassing van de huis- 
en gedragsregels en een nieuw proces informatiebewustwording. 
Tot slot is de regionale IB-werkgroep benoemd tot informatie-
beveiligingsmanagementforum met als taak advies uitbrengen 
aan het MT over IB-zaken. Het forum komt ongeveer één keer  
per maand bijeen om lopende zaken te bespreken.

6.2.3   Visitatie bekijkeenheid bevolkingsonderzoek 
borstkanker 

Het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek 
(LRCB) voert in opdracht van het RIVM een aantal taken uit 
binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker. Hiertoe behoort 
onder meer het uitvoeren van medisch-inhoudelijke en fysisch-
technische kwaliteitsbewaking en het accrediteren en registreren 
van professionals werkzaam in het bevolkingsonderzoek. Het 
LRCB voert de fysisch-technische kwaliteitscontrole uit op de 
beeldvormende systemen. De medisch-inhoudelijke kwaliteit 
wordt periodiek getoetst door middel van visitaties. Het LRCB 
voert een visitatie uit aan de hand van een visitatieprotocol. Het 
gaat hierbij om de geleverde kwaliteit van de beeldvormende 
apparatuur, de prestatie van de screeningsradiologen en van de 
screeningsmedewerkers. De beoordeling van de prestatie van 
deze professionals vindt plaats op groepsniveau en niet op 
individueel niveau.

In november 2019 heeft een visitatie plaatsgevonden op de 
bekijkeenheid Utrecht, Gooi en Flevoland (perceel 3 en 4).  
Hieruit is een aantal adviezen naar voren gekomen. 

€

Bevolkingsonderzoek 
Midden-West

Bevolkingsonderzoek 
borstkanker

Bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker

Bevolkingsonderzoek 
darmkanker

Cliëntreacties  
en kwaliteit

Financiën BijlagenResultaten 2019



. . . . . . .
30

De adviezen gaan onder andere over de insteltechniek van  
het borstonderzoek door MBB’ers. Met deze adviezen stelt 
Bevolkingsonderzoek Midden-West een plan van aanpak op  
om de fysisch-technische en medisch-inhoudelijke kwaliteit  
te borgen. 

6.2.4  Interne audits 
Tijdens een interne audit wordt een proces getoetst aan de norm, 
op effectiviteit en aan de praktijk met als doel de verbeter-
mogelijkheden van dat proces te onderzoeken. De interne audits 
worden gehouden over een groter geheel van samenhangende 
processen, waarbij verschillende auditées worden betrokken om 
het proces in zijn samenhang te kunnen beoordelen. De interne 
audits werden in 2019 volgens een vaste jaarplanning uitgevoerd. 
De kwaliteitsadviseur informeerde de leidinggevenden over de 
resultaten van de interne audits. Die stelden verbeter-
maatregelen vast. De verbetermaatregelen zijn opgenomen  
in het verbeterregister. 

6.2.5  Prospectieve risicoanalyse 
Jaarlijks voert Bevolkingsonderzoek Midden-West een 
prospectieve risicoanalyse uit. Hiervoor moet de organisatie:
•  de processen en prestatie-indicatoren in de organisatie 

vaststellen; 
•  prospectieve risicoanalyse uitvoeren op een aantal van de 

processen; 
•  strategie (accepteren, verminderen, vermijden of overdragen) 

en beheersmaatregelen bepalen.

Bevolkingsonderzoek Midden-West voert de prospectieve 
risicoanalyse uit voor de drie bevolkingsonderzoeken, de 
ondersteunende processen en de IB-processen. 

In 2019 is de risicoanalyse uitgevoerd met meer aandacht voor de 
zogenoemde basisrisico's van de organisatie. Welke risico's zien we 
wanneer we zonder voorkennis van beheersmaatregelen kijken 
naar de organisatie? En hebben we dan de juiste maatregelen 
genomen om deze risico's te beheersen? Deze andere werkwijze 
was heel effectief en tijdens de werkgroepen waren medewerkers 
betrokken en vonden levendige en leuke gesprekken plaats over  
de verschillende onderdelen van de risicoanalyse. De meest 
voorkomende strategie was het verminderen van het risico,  
waarbij beheersmaatregelen worden genomen. 

6.2.6  Fouten, afwijkingen en (bijna) ongelukken 
Fouten, afwijkingen en (bijna) ongelukken (FONA) melden 
medewerkers via een FONA-formulier. De meldingen uit de 
FONA-formulieren worden opgevolgd door de proceseigenaren. 
Als er voor een afwijking of fout niet direct een oplossing is, 
wordt deze toegevoegd aan het verbeterregister. IB-incidenten 
zijn ook onderdeel van de FONA-registratie. In de management-
review zijn rapportages over de geregistreerde FONA's en 
IB-incidenten opgenomen. De Regional Security Officer 
analyseert elk IB-incident. Als er mogelijke sprake is van een 
datalek wordt de Functionaris Gegevensbescherming om  
advies gevraagd. 

In 2019 waren er voornamelijk IB-incidenten bij poststukken 
(verpakkingsfout of niet bezorgd) en e-mails (onbeveiligd 
verzenden van cliëntgegevens of verzenden aan meer 
medewerkers dan nodig). Waar mogelijk, zijn maatregelen 
genomen om herhaling te voorkomen. 
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7 Financiën

7.1 Balans

Balans in euro (na resultaatbestemming) 2019 2018

ACTIVA

Materiële vaste activa  5.470.061  3.830.719 

Voorraden  113.710  117.839 

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa  1.483.459  2.230.071 

Liquide middelen  8.157.522  11.610.173 

Totaal Vlottenda activa  9.640.981  13.840.244 

Totaal Activa  15.224.752  17.788.802 

PASSIVA

Eigen vermogen

Egalisatiereserve  2.964.228  3.113.072 

Bestemmingsreserve ICT  -    1.987.912 

Bestemmingsreserve verbetering bevolkingsonderzoek borstkanker  -    3.331.497 

Totaal eigen vermogen  2.964.228  8.432.481 

Voorzieningen  777.322  889.788 

Langlopende verplichtingen  737.562  1.095.051 

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Belastingen  418.058  503.060 

Crediteuren  1.645.890  1.280.035 

Nog te betalen vergoedingen  347.127  302.595 

Langlopende verplichtingen kortlopend deel  1.072.762  1.375.132 

Terugbetaling RIVM/VWS vrijval (bestemmings(reserves)  5.402.754  -   

Overige schulden en overlopende passiva  2.696.811  3.910.660 

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva  10.745.640  7.371.482 

Totaal Passiva  15.224.752  17.788.802 
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7.2 Bevolkingsonderzoek borstkanker – Staat van baten en lasten 2019

Resultatenrekening in euro Realisatie 2019 Begroot 2019 Realisatie 2018

Baten

Omzet uit onderzoeken  14.154.228  14.697.080  13.960.013 

Bijdrage overig  -    -    -   

Totaal Baten  14.154.228  14.697.080  13.960.013 

Exploitatielasten

Primaire taken:

Uitvoering screening

     Verrichten onderzoek  3.759.528  4.592.550  3.610.018 

     Beoordelen  1.246.804  1.351.374  1.252.819 

     Uitnodigingen en uitslagen  1.030.548  893.191  897.668 

Totaal uitvoering screening  6.036.879  6.837.115  5.760.505 

Kwaliteitsborging in de keten  -    -    -   

Informatiemanagement landelijke programma’s  71.920  95.893  66.197 

Deskundigheidsbevordering in de keten  98.341  131.121  15.752 

Facilitering wetenschappelijk onderzoek  23.341  31.121  15.752 

Totaal primaire taken  6.230.481  7.095.250  5.858.207 

Secundaire taken:

Ondersteuning uitvoering screening

     Uitnodigingen en uitslagen  424.946  408.948  346.766 

     IMS-kosten en opslag beelden  -185.512  512.931  1.182.272 

     Bijdragen FSB  706.748  665.554  594.989 

     Kapitaalslasten  823.556  827.803  632.450 

     Huisvesting en onderhoud  1.572.419  1.632.679  1.594.257 

     Verplaatsings- en standplaatskosten  107.662  113.000  85.529 

     Overige kosten ondersteuning uitvoering  104.412  160.000  -53.323 

Totaal ondersteuning uitvoering screening  3.554.231  4.320.915  4.382.940 

Opleiding MBB-er in de screening  494.893  440.182  424.014 

Ondersteuning primair proces

     Personeel in loondienst  1.469.449  1.383.413  1.490.689 

     Personeel niet in loondienst  330.002  243.988  264.809 

     Overige personele kosten  364.947  351.304  462.245 

Totaal ondersteuning primair proces  2.164.398  1.978.705  2.217.743 

Huisvesting  205.798  201.000  200.934 

Organisatiekosten  2.896.294  661.027  1.681.091 

Totaal secundaire taken  9.315.615  7.601.829  8.906.721 

Totaal exploitatielasten  15.546.096  14.697.080  14.764.928 

Resultaat  -1.391.868 0  -804.915 
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7.3 Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker – Staat van baten en lasten 2019

Resultatenrekening in euro Realisatie 2019 Begroot 2019 Realisatie 2018

Baten

Omzet uit onderzoeken  8.939.960  8.476.915  8.314.234 

Bijdrage overig  6.249  -    13.638 

Totaal Baten  8.946.209  8.476.915  8.327.872 

Exploitatielasten

Primaire taken:

Uitvoering screening

     Verrichten onderzoek  2.379.701  2.332.254  2.287.759 

     Beoordelen  2.921.531  2.771.276  2.703.203 

     Uitnodigingen en uitslagen  186.960  186.627  174.057 

Totaal uitvoering screening  5.488.192  5.290.157  5.165.019 

Kwaliteitsborging in de keten  149.400  359.197  124.245 

Informatiemanagement landelijke programma’s  71.920  95.893  25.060 

Deskundigheidsbevordering in de keten  161.117  187.006  100.512 

Facilitering wetenschappelijk onderzoek  23.341  31.121  -   

Totaal primaire taken  5.893.969  5.963.375  5.414.836 

Secundaire taken:

Ondersteuning uitvoering screening

     Uitnodigingen en uitslagen  438.607  319.252  319.955 

     IMS-kosten en opslag beelden  -    -    -   

     Bijdragen FSB  587.123  562.050  398.124 

     Kapitaalslasten  -    -    -   

     Huisvesting en onderhoud  750  3.000  1.610 

     Verplaatsings- en standplaatskosten  -    -    -   

     Overige kosten ondersteuning uitvoering  4.115  2.000  2.935 

Totaal ondersteuning uitvoering screening  1.030.596  886.302  722.624 

Opleiding MBB-er in de screening  -    -    -   

Ondersteuning primair proces

     Personeel in loondienst  334.323  625.959  427.734 

     Personeel niet in loondienst  270.863  238.102  279.968 

     Overige personele kosten  81.242  147.160  153.585 

Totaal ondersteuning primair proces  686.427  1.011.222  861.287 

Huisvesting  44.105  43.000  43.089 

Organisatiekosten  503.352  573.017  380.825 

Totaal secundaire taken  2.264.480  2.513.541  2.007.824 

Totaal exploitatielasten  8.158.449  8.476.915  7.422.661 

Resultaat  787.760 -  905.211 
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7.4 Bevolkingsonderzoek darmkanker – Staat van baten en lasten 2019

Resultatenrekening in euro Realisatie 2019 Begroot 2019 Realisatie 2018

Baten

Omzet uit onderzoeken  6.414.477  6.943.022  7.033.684 

Bijdrage overig  -45.374  -52.969  -  

Totaal Baten  6.369.103  6.890.053  7.033.684 

Exploitatielasten

Primaire taken:

Uitvoering screening

     Verrichten onderzoek  41  -    -   

     Beoordelen  111.829  141.499  113.018 

     Uitnodigingen en uitslagen  199.872  249.588  202.640 

Totaal uitvoering screening  311.741  391.087  315.658 

Kwaliteitsborging in de keten  166.011  185.733  110.468 

Informatiemanagement landelijke programma’s  71.920  95.893  12.331 

Deskundigheidsbevordering in de keten  23.341  31.121  12.331 

Facilitering wetenschappelijk onderzoek  173.341  231.121  12.331 

Totaal primaire taken  746.354  934.955  463.118 

Secundaire taken:

Ondersteuning uitvoering screening

     Uitnodigingen en uitslagen  2.904.851  3.305.853  2.987.507 

     IMS-kosten en opslag beelden  -    -    -   

     Bijdragen FSB  627.742  553.656  695.186 

     Kapitaalslasten  -    -    -   

     Huisvesting en onderhoud  750  3.000  1.610 

     Verplaatsings- en standplaatskosten  -    -    -   

     Overige kosten ondersteuning uitvoering  4.115  2.000  2.935 

Totaal ondersteuning uitvoering screening  3.537.458  3.864.510  3.687.238 

Opleiding MBB-er in screening  -    -    -   

Ondersteuning primair proces

     Personeel in loondienst  606.227  909.080  669.935 

     Personeel niet in loondienst  307.541  179.664  161.245 

     Overige personele kosten  93.713  175.160  163.978 

Totaal ondersteuning primair proces  1.007.482  1.263.904  995.158 

Huisvesting  44.105  43.000  43.089 

Organisatiekosten  495.094  783.684  395.309 

Totaal secundaire taken  5.084.139  5.955.098  5.120.794 

Totaal exploitatielasten  5.830.493  6.890.053  5.583.913 

Resultaat  538.610 0  1.449.771 
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7.5 Totaal resultaat Bevolkingsonderzoek Midden-West 2019

Resultatenrekening in euro Realisatie 2019 Begroot 2019 Realisatie 2018

Baten

Omzet uit onderzoeken  29.719.976  30.337.857  29.509.657 

Bijdrage overig  9.307  -    -201.726 

Terugbetaling reguliere subsidie  -2.240.776  -    -   

Terugbetaling surplus best. reserve ICT  -825.391  -    -   

Terugbetaling surplus best. reserve BK2020  -2.336.588  -    -   

Totaal Baten  24.066.786  30.064.046  29.321.569 

Exploitatielasten

Primaire taken:

Uitvoering screening

     Verrichten onderzoek  6.139.269  6.924.804  5.897.777 

     Beoordelen  4.280.164  4.264.149  4.069.040 

     Uitnodigingen en uitslagen  1.417.380  1.329.406  1.274.365 

Totaal uitvoering screening  11.836.813  12.518.360  11.241.183 

Kwaliteitsborging in de keten  315.411  544.930  234.714 

Informatiemanagement landelijke programma's  215.760  287.680  103.588 

Deskundigheidsbevordering in de keten  282.798  349.248  128.594 

Facilitering wetenschappelijk onderzoek  220.022  293.363  28.083 

Totaal primaire taken  12.870.804  13.993.580  11.736.161 

Secundaire taken

Ondersteuning uitvoering screening

     Uitnodigingen en uitslagen  3.768.404  4.034.053  3.654.227 

     IMS-kosten en opslag beelden  -185.512  512.931  1.182.272 

     Bijdragen FSB  1.921.613  1.781.261  1.688.299 

     Kapitaalslasten  823.556  827.803  632.450 

     Huisvesting en onderhoud  1.573.919  1.638.679  1.597.478 

     Verplaatsings- en standplaatskosten  107.662  113.000  85.529 

     Overige kosten ondersteuning uitvoering  112.643  164.000  -47.454 

Totaal ondersteuning uitvoering screening  8.122.285  9.071.727  8.792.802 

Opleiding MBB-er in de screening  494.893  440.182  424.014 

    Ondersteuning primair proces

    Personeel in loondienst  2.409.999  2.918.453  2.588.357 

    Personeel niet in loondienst  908.406  661.754  706.022 

Overige personele kosten  539.902  673.624  779.809 

Totaal ondersteuning primair proces  3.858.307  4.253.831  4.074.188 

Huisvesting  294.008  287.000  287.112 

Organisatiekosten  1.737.312  2.017.726  1.408.560 

Totaal secundaire taken  14.506.805  16.070.466  14.986.676 

Totaal exploitatielasten  27.377.609  30.064.047  26.722.837 

Bijzondere lasten    

   Projectkosten tlv bestemmingsreserves  2.157.431  -    1.087.756 

   Terugbetaling surplus egalisatie reserve  2.240.776  -    -   

   Terugbetaling surplus bestemmingsreserves  3.161.979  -    -   

Totaal bijzondere lasten  7.560.186  -    1.087.756 

Genormaliseerd resultaat1  2.091.931 -  2.637.823 

Resultaat2  -5.468.255 -  1.550.067 

1  Het genormaliseerde saldo van baten en lasten is het saldo van baten en lasten zonder bijzondere baten en lasten.
2  Het saldo van baten en lasten is het saldo van baten en lasten inclusief bijzondere baten en lasten.
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A Afkortingen- en begrippenlijst

ARCUS = Wetenschappelijk onderzoek Amsterdam Research on Colonoscopy Uptake after Screening
Amsterdam UMC = Amsterdam Universitair Medisch Centrum
CAD = Computer Assisted/Aided Detection Diagnosis
CvB = Centrum voor Bevolkingsonderzoek
DENSE = Wetenschappelijk onderzoek, verwijst naar densiteit (de dichtheid van borstweefsel)
DLMedIA  = Wetenschappelijk onderzoeksprogramma Deep Learning for Medical Image Analysis
Erasmus MC = Erasmus Medisch Centrum
FBC = Fusiebegeleidingscommissie 
FIT = Fecal immunochemische test
FONA = Fouten, (bijna)ongelukken en afwijkingen
FRISBEE = Wetenschappelijk onderzoek FIT and RISk-Based ScrEEning for Colorectal Neoplasias
FSB = Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken: coöperatie van de vijf screeningsorganisaties in Nederland
FTE = Fulltime-equivalent: rekeneenheid voor de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte
HPV = Humaan Papilloma Virus
hrHPV = hoogrisico Humaan Papilloma Virus die baarmoederhalskanker kan veroorzaken
hrHPV-test =     Test op hoogrisico Humaan Papilloma Virus
IB = Informatiebeveiliging
ICT = Informatie- en communicatietechnologie
IMAGINE =  Wetenschappelijk onderzoek Combining features from In-depth MAmmoGraphy analysis and pathology to 

optimize referral of possible INvasivE breast cancers at screening 
IMS = Image Management System 
ISO = International Organization for Standardization 
IT = Informatietechnologie
KMI = Werkgroep Kwaliteit, Monitoring & Informatiehuishouding voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 
LRCB = Landelijke Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek
Mammolaborant =  Screeningsmedewerker binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker die is opgeleid in de inservice opleiding van 

de screeningsorganisaties 
MB'er = Medisch Beeldvormingsdeskundige (assistent in de screening, mbo-opgeleid)
MBB’er  = Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (hbo-opgeleid)
MDL =  Maag-Darm-Lever
MEDOCC =  Wetenschappelijk onderzoek Molecular Early Detection of Colon Cancer 
MRI =  Magnetic resonance imaging 
NEN = Nederlandse Norm
NVVP = Nederlandse Vereniging voor Pathologie
NVvR = Nederlandse Vereniging voor Radiologie
OR = Ondernemingsraad
PIOK = Periodiek Inhoudelijk Overleg Kwaliteitsborging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Radboudumc =  Radboud universitair medisch centrum
RCMDL = Regionaal coördinerend maag-darm-leverarts
RCP = Regionaal coördinerend patholoog
RIVM = Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RvB = Raad van Bestuur
RvT =  Raad van Toezicht
ScreenIT  =  Landelijk informatiesysteem voor het bevolkingsonderzoek darmkanker en baarmoederhalskanker
ScreenIT-BK = Landelijk informatiesysteem voor het bevolkingsonderzoek borstkanker
UE = Uterus Extirpatie
UMC Utrecht = Universitair Medisch Centrum Utrecht
VUmc = Vrije Universiteit medisch centrum
VWS = Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WAG = Wijzigingen Advies Groep voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 
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B Organogram
Figuur 12  Organogram
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C Samenstellingen

Leden Functie Benoeming Herbenoeming Aftreden

De heer dr. M.A. Dutrée voorzitter 01-01-2015 01-01-2019 31-12-2022

De heer mr. H.J. Geurts lid auditcommissie 01-01-2017 01-01-2021 31-12-2024

De heer drs. M.E. Hofman MSc lid 01-01-2017 01-01-2021 31-12-2024

Mevrouw dr. G. Kasten lid auditcommissie 01-01-2016 01-01-2020 31-12-2023

Mevrouw drs. F.M. Nasrullah vicevoorzitter 01-01-2016 01-01-2020 31-12-2023

Leden Functie

Mevrouw J.A.M. Ruijter voorzitter 

De heer S. Bakx vicevoorzitter

Mevrouw S. Dardak afgetreden december 2019

De heer H. van Dort lid

Mevrouw A. Leemrijse afgetreden december 2019

Mevrouw G. Onrust-Koster toegetreden december 2019

Mevrouw B. van Rijn afgetreden december 2019

Mevrouw Y. Schouwstra toegetreden december 2019

Mevrouw M. Timmer toegetreden december 2019

De heer K. Zwanink lid

Mevrouw E.J.C. Bongers MBA, voorzitter

Leden Functie/bijzonderheden

Mevrouw mr. E.P. van Dijk voorzitter 
gezondheidsjurist

De heer dr. L.E.M. Duijm  screeningsradioloog voorgedragen door de 
Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

Mevrouw G. van der Heide-Schoon ex-voorzitter van en voorgedragen door 
Borstkankervereniging Nederland

De heer prof. dr. J.H. Kleibeuker maag-, darm- en leverspecialist voorgedragen 
door de Nederlandse Vereniging van MDL-artsen

De heer drs. J.C. van der Linden patholoog voorgedragen door Nederlandse 
Vereniging voor Pathologie (NVVP)

Plaatsvervangende leden

De heer drs. J. Bulten patholoog, voorgedragen door de NVVP

Mevrouw dr. J.L. Schreutelkamp screeningsradioloog voorgedragen door de NVvR

Mevrouw mr. M. Demmers -  
te Vruchte

gezondheidsjurist, vicevoorzitter

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Ondernemingsraad

Landelijke Klachtenonderzoekscommissie Bevolkingsonderzoeken naar Kanker

Mevrouw P. van Dijk Ambtelijk secretaris 

Ambtelijk secretaris:  
Mevrouw C. Smit-Felten
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D Personeel

In onderstaande grafiek is het aantal medewerkers van de organisatie in absolute getallen en in fulltime-equivalent (FTE) weergegeven per 
maand in 2019.

In onderstaande grafiek is de leeftijdsopbouw van de medewerkers van Bevolkingsonderzoek Midden-West weergegeven. Binnen 
Bevolkingsonderzoek Midden-West is 61% van de medewerkers 50 jaar of ouder. In de leeftijdscategorie tot 35 jaar valt 21% van de 
medewerkers.

Over het jaar 2019 was het verzuimpercentage gemiddeld 6,6%. Zie hoofdstuk 2.2.3 Verminderen ziekteverzuim voor meer informatie 
hierover.
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