jaarbericht

Voorwoord
Graag bieden wij u het Jaarbericht 2019 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West aan. Onder normale omstandigheden doen wij als organisatie
verslag over het voorgaande jaar en vermelden we doorkijkjes naar het volgende verslagjaar. Voor dit bericht is dat in principe ook zo, met
dien verstande dat we - terwijl we dit jaarbericht schrijven - weten dat we momenteel niet onder normale omstandigheden werken.
Ook onze organisatie is geraakt door het uitbreken van de wereldwijde COVID-19 pandemie. Op 16 maart 2020 zijn de drie
bevolkingsonderzoeken tijdelijk stilgelegd na een besluit van de Staatssecretaris van VWS, de heer Blokhuis. Sinds eind mei 2020 zijn we
gefaseerd en gedoseerd weer opgestart.
Het is in deze unieke situatie passend daar oog voor te hebben, ook in dit jaarbericht 2019. Het doorkijkje is immers dat het huidig jaar 2020
en daarmee het volgende jaarbericht een beeld zal schetsen dat in het teken van deze pandemie zal staan, met alle effecten die het heeft
gehad, op financieel gebied alsook op de organisatie en onze medewerkers in het bijzonder.

Bevolkingsonderzoek Zuid-West
kijkt positief terug op 2019
In 2019 hebben de medewerkers van Bevolkingsonderzoek ZuidWest opnieuw met veel inzet voor de bevolkingsonderzoeken
gewerkt. De organisatie kan trots zijn op de wijze waarop de
dienstverlening aan de cliënten ook in 2019 weer goed is uitgevoerd.
Het belangrijkste uitgangspunt hierin was het centraal blijven
stellen van de cliënten en hun belang voor ogen te blijven houden.
In 2019 is er veel gebeurd binnen Bevolkingsonderzoek Zuid-West.
Het is een jaar waarin regionale activiteiten in toenemende mate
een landelijk component kenden. Dit is kenmerkend geworden voor
het jaar waarin belangrijke stappen werden gezet richting de fusie
van vijf regionale screeningsorganisaties en een shared service
center naar een landelijke screeningsorganisatie. De eerste stap
daarin, de bestuurlijke fusie, zal in 2020 plaats vinden.
De tendens naar een landelijke organisatie was eveneens terug
te zien in de organisatie van de bevolkingsonderzoeken. Zo
heeft de borstkankerscreening te maken met een aanhoudende
arbeidsmarktkrapte onder screenend personeel. In 2019 heeft zich
dit geuit in een verder oplopend uitnodigings- en screeningsinterval.
De vijf screeningsorganisaties hebben de handen ineen geslagen
in het landelijke programma intervalproblematiek. Daarnaast heeft
Bevolkingsonderzoek Zuid-West een belangrijke rol vervuld in de
pilot in-service opleiding Mammolaborant die landelijk is uitgerold.
Na jaren van voorbereiding door de regionale screeningsorganisaties
en in het bijzonder het landelijke programmateam BK2020 vond in
juni 2019 de zogenaamde Big Bang plaats: de borstkankerscreening
neemt het landelijke ScreenIT in gebruik voor de gegevensverwerking
van het screeningsprogramma.
Met het landelijke programmateam BK 2020 was een optimalisatie
beoogd voor de borstkankerscreening. De hele keten van het
bevolkingsonderzoek borstkanker is vernieuwd. Van mammograaf
tot beeldopslagsysteem en cliënten informatiesysteem. Met name
door snellere (foto)apparatuur van een hoogwaardige kwaliteit, een
betere beeldvorming en de mogelijkheid om sneller de uitslag bij de
cliënt te krijgen.
Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker werd in
2019 onder andere gekenmerkt door grote ontwikkelingen in
de scholing van doktersassistenten voor cervixscreening. Naast
een vernieuwde inhoud, zal deze scholing landelijk en uniform
gecoördineerd worden om de zichtbaarheid, toegankelijkheid en
deelname van doktersassistenten te vergroten. De vernieuwde
scholing gaat begin 2020 live.
Het bevolkingsonderzoek darmkanker startte in 2014 en is vanaf het
begin een volledig landelijk georganiseerde screeningsprogramma
geweest. Dit bevolkingsonderzoek beleefde in 2019 zijn eerste

lustrum. Hier stonden wij als screeningsorganisaties bij stil samen
met onze ketenpartners RIVM en VWS en andere betrokken partijen
in maart – darmkankermaand – tijdens een landelijke bijeenkomst
met een feestelijk tintje.
Feest was het ook in maart 2019 op het nieuwe
borstonderzoekscentrum aan de Groenendaal in Rotterdam. Tijdens
zijn werkbezoek aan onze regio opende Staatssecretaris Blokhuis
deze nieuwe borstonderzoekslocatie officieel.
Tot slot willen we alle medewerkers bedanken voor hun grote
inzet en betrokkenheid. Hierdoor hebben we weer verschillende
vormen van kanker veelvuldig en vroegtijdig opgespoord en
gezondheidswinst voor veel mensen kunnen realiseren.

Wolfert Spijker

Sigrid Baas

Raad van Bestuur Bevolkingsonderzoek Zuid-West

IN HET KORT

Bevolkingsonderzoek

Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar worden tweejaarlijks uitgenodigd
voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Vrouwen die besluiten
zich te laten onderzoeken gaan daarvoor naar één van onze
vijftien onderzoekscentra in de regio. Onze screeningslaboranten
en -assistenten (MB(B)’ers in de screening) maken standaard vier
röntgenfoto’s van de borsten. Deze foto’s worden vervolgens door
twee screeningsradiologen, onafhankelijk van elkaar, beoordeeld.
De deelnemer ontvangt de uitslag binnen tien werkdagen na het
onderzoek. Een klein aantal deelnemers krijgt daarbij een verwijzing
voor verder onderzoek. De vrouwen bij wie een vorm van kanker wordt
geconstateerd worden door hun eigen huisarts op de hoogte gesteld.

borstkanker

UITNODIGINGEN
Het interval waarin een cliënt voor dit bevolkingsonderzoek moet worden
uitgenodigd ligt tussen de 22 en 26 maanden. Om die reden vergelijken
we de resultaten met die van 2017. Als gevolg van een tekort aan

279.970

MB(B)’ers in de screening is het gemiddelde uitnodigingsinterval in 2019
opgelopen naar 25,1 maanden. Ten opzichte van 2017 werden er in 2019
zo’n 31.228 vrouwen minder uitgenodigd. De algemene trend is echter
stijgende; het CBS verwacht in onze regio een toename van het aantal
65-plussers tot 20-25%. Het aantal uitnodigingen zal tot 2022 toenemen,
waarna het in de daaropvolgende jaren weer geleidelijk zal afnemen.

OPKOMST

73,5%

Door de ombouw van de units (Big Bang BK2020) en het tekort aan MBB’ers is het target van 225.000 onderzoeken in 2019 niet gehaald.
De opkomst bij het bevolkingsonderzoek borstkanker is de afgelopen jaren
dalende. Bij de doelgroep die voor een eerste keer wordt uitgenodigd, is
de opkomst het laagst, te weten 69%, maar is dit jaar wel 2,5% meer ten

205.860

opzichte van 2018. De totale opkomst ligt gemiddeld op 73,5%, waarbij de
grote steden duidelijk achterblijven bij de kleine gemeentes.

VERWIJZINGEN EN RESULTATEN
In vergelijking met 2017 is in 2019 hetzelfde percentage vrouwen met een
verwijzing toegenomen (2,9 % t.o.v. 2,3 % in 2017). Het jaar 2019 stond
voor het bevolkingsonderzoek borstkanker voor een groot deel in het

2,9%

5.688

teken van een overstap naar een nieuw IT-systeem: ScreenIT. Om deze
overgang volgens planning te laten verlopen, is ervoor gekozen om de
belangrijkste onderdelen voor het primaire proces bij oplevering gereed
te hebben. Doordat de mogelijkheid om follow-up gegevens in te voeren
pas in april 2020 beschikbaar kwam, zijn er geen detectiecijfers uit 2019
beschikbaar. Het is dan ook nog niet te zeggen wat dit betekent voor de
positief voorspellende waarde.

“Ik heb het onderzoek als positief ervaren: - geen lange wachttijd, medewerkster had alle tijd voor mij en de medewerkster
behandelde mij voorzichtig en zorgvuldig. Ik vind het goed dat
dit bevolkingsonderzoek bestaat.”

UITGELICHT
Bevolkingsonderzoek Zuid-West doet mee aan de Smart Curved
“Vandaag fantastisch geholpen! Ik zag er erg tegenop, omdat
het onderzoek twee jaar geleden zeer pijnlijk was. De
medewerkster was vriendelijk en empathisch. Zij heeft met alle
geduld het onderzoek uitgevoerd. Ze verdient een pluim!”

Paddle-studie waarbij onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit
van twee verschillende compressiesystemen bij het maken van een
mammografie. De studie richt zich op het behouden en verbeteren van
de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek borstkanker. De uitvoering
vindt plaats in samenwerking met het Landelijk Referentiecentrum voor

Cliënt van het bevolkingsonderzoek borstkanker

Bevolkingsonderzoek (LRCB).
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baarmoederhalskanker

192.522

Vrouwen tussen de 30 en 60 jaar worden vijfjaarlijks uitgenodigd om
deel te nemen aan het onderzoek baarmoederhalskanker. Met een
uitstrijkje kan het humaan papilloma virus (HPV), verantwoordelijk
voor het ontstaan van baarmoederhalskanker, worden ontdekt. Dit
uitstrijkje kan bij de huisarts worden gedaan, maar deelnemers mogen
ook een zelfafnameset aanvragen en opsturen. Wordt er daarna inderdaad HPV ontdekt, dan moet de deelnemer alsnog langs de huisarts
voor een uitstrijkje. In het laboratorium worden het uitstrijkje en de zelfafnameset onderzocht op HPV. Als dit virus aanwezig is, dan wordt het
uitstrijkje ook meteen beoordeeld op afwijkende cellen. Alleen door dit
celonderzoek weten we of verder onderzoek bij de gynaecoloog nodig
is. De zelfafnameset test alleen op HPV en niet op afwijkende cellen.

UITNODIGINGEN
Bevolkingsonderzoek Zuid-West nodigt de doelgroep uit om een uitstrijkje
te laten maken bij de huisarts. In 2019 kregen 192.552 vrouwen een
uitnodiging op de deurmat.

52,0%
100.145

4,7%

9.146
ZAS

47,3%

ging langs bij de huisarts voor een uitstrijkje. Daarnaast kozen 9.146
vrouwen voor de mogelijkheid van het aanvragen van een zelfafnameset
om zo thuis te testen op het wel of niet hebben van het HPV-virus. De totale opkomst komt hiermee op 52,0% wat iets lager is dan de opkomst in
2018. De opkomst zal uiteindelijk hoger worden doordat een behoorlijke
groep vrouwen pas later van de uitnodiging gebruik maakt.

UITSTRIJKJE

9.913
(HPV+)

DIRECT
DOORVERWEZEN

Van de uitgenodigden heeft 47,3% aan de oproep gehoor gegeven en

90.999

9,9%

29,0%

OPKOMST

VERWIJZINGEN
Bij 9,9% van de onderzochte vrouwen is het HPV-virus gevonden. Van
deze groep had 29,0% ook celafwijkingen en werd daarom direct doorverwezen naar de gynaecoloog. De overige groep kreeg na een half jaar
een herhalingsuitnodiging voor een controle-uitstrijkje. Van de vrouwen
die inmiddels deze herhalingsuitnodiging heeft ontvangen is een deel
(18,9%) alsnog doorverwezen naar de gynaecoloog.

18,9%

INDIRECT
DOORVERWEZEN

UITGELICHT

“Graag wil ik u een compliment geven voor diegene die de zelfafnameset gefabriceerd heeft. Het is heel goed uitgedacht en ik
ben enorm blij dat ik niet naar de huisarts hoefde. De instructies
klopten ook helemaal, die waren erg duidelijk. Pak van mijn hart,
zoals het nu gegaan is! Dus een compliment!”

Cliënt van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Bevolkingsonderzoek Zuid-West nam deel aan een studie naar de
inzetbaarheid van de zelfafnametest (ZAS). De in 2015 gestarte studie
onderzocht of de ZAS, wat betreft sensitiviteit en specificiteit voor HPV,
niet onderdoet voor het uitstrijkje dat in de huisartspraktijk wordt gemaakt.
De studie werd gedaan in samenwerking met het VUmc, Erasmus MC,
RadboudUMC en drie screeningsorganisaties. Er deden 14.000 vrouwen aan
mee. De ene helft van hen gebruikte de ZAS, de andere helft ging voor een
uitstrijkje naar de huisarts. De uitkomst van de in 2018 afgeronde studie
is dat de ZAS en het uitstrijkje vergelijkbaar presteren als het gaat om het
detecteren van ernstige afwijkingen aan de baarmoederhals (CIN2+ of
baarmoederhalskanker). De studie werd begin 2019 gepubliceerd in het
internationale wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Oncology.

IN HET KORT
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Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen elke twee
jaar een uitnodiging (paarse envelop met ontlastingstest) om deel
te nemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Deelnemers
sturen met de ontlastingstest een klein beetje ontlasting op naar
het laboratorium waar wordt onderzocht of er bloed in zit. Indien er
bloed in de ontlasting zit, ontvangen deelnemers een brief met een
uitnodiging voor een intakegesprek voorafgaande aan een coloscopie.
Een coloscopie is een inwendig darmonderzoek waarbij poliepen, de
mogelijke voorlopers van darmkanker, direct worden verwijderd.

darmkanker

UITNODIGINGEN

494.844

In 2019 zijn de laatste leeftijdscohorten voor de eerste ronde uitgenodigd:1962 en 1964. Het aantal uitgenodigde cliënten bestond uit 494.844
personen. Nagenoeg alle cliënten die behoren tot de doelgroep hebben
een uitnodiging en/of een vooraankondiging ontvangen.

68,1%

OPKOMST
Van de 494.844 cliënten met een uitnodiging in 2019 hebben 336.802
cliënten (68,1%) meegedaan aan het bevolkingsonderzoek darmkanker;
dit is in lijn met 2018.

336.802
VERWIJZINGEN
Van de ingezonden tests waren 336.277 stuks bruikbaar voor analyse.
Dit leidde tot 14.226 (4,2%) ongunstige uitslagen. Dit percentage is

4,2%

14.266

nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar (4,4%). Omdat een relatief
grotere groep al voor de tweede of derde keer mee doet aan het
bevolkingsonderzoek is het percentage wat lager dan de afgelopen
jaren. Het is bekend dat het verwijspercentage bij de vervolgrondes
lager wordt. Van de 14.226 cliënten met een ongunstige uitslag kwamen
12.623 cliënten (88,7%) voor een intakegesprek. Van hen kwamen
11.564 personen (91,6%) in aanmerking voor een coloscopie. Uiteindelijk
hebben 11.662 cliënten in 2019 daadwerkelijk een coloscopie ondergaan,
waarvan de resultaten van de scopie bekend zijn bij Bevolkingsonderzoek
Zuid-West.

11.662

RESULTATEN
Bij de 11.662 mensen die een coloscopie ondergingen zijn bij 21,3%
geen afwijkingen gevonden. Bij 35,7% zijn kleine poliepen (non-advanced
adenomen en geserreerde/hyperplastische poliepen) aangetroffen.
Gevorderde adenomen werden gevonden bij 31,9% van de groep
onderzochten. Bij 5,0% is darmkanker geconstateerd. Bij ruim 6%

21,3% 35,7% 31,9% 5,0% 6,1%
GEEN
AFWIJKINGEN

KLEINE
POLIEPEN

GEVORDERDE
ADENOMEN

DARMKANKER

werden overige afwijkingen gevonden of kon geen (bevestigde)
diagnose worden gesteld.

OVERIG

UITGELICHT
“Hierbij wil ik u en uw team hartelijk danken voor het snelle
bepalen en versturen van de uitslag. Het is fijn dat dit onderzoek
mogelijk is en ook hoe het is georganiseerd, maar ook heel fijn
dat er niet lang op het resultaat hoeft te worden gewacht.”

Cliënt van het 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. De invoering
van het bevolkingsonderzoek is in 2019 succesvol afgerond. Alle mannen
en vrouwen in de doelgroep hebben inmiddels minstens één keer een
uitnodiging ontvangen om mee te doen. Vanaf 2020 stromen alleen de
55-jarige mannen en vrouwen in. Zij ontvangen hun eerste uitnodiging voor
het bevolkingsonderzoek vanaf hun 55e verjaardag.

2019
in beeld

BK2020 live!

Nieuwe landelijke
website live

Na drie jaar hard werken w
jaar trouwe dienst op 17 ju
genomen van het software
I-BOB. Alle data en beelden
bevolkingsonderzoek borst
zijn overgebracht naar de o
ScreenIT, waar de andere t
bevolkingsonderzoeken naa
gebruik van maakten. Met d
komt het einde van het proj
zicht.

De screeningsorganisaties gaan van vijf regionale
websites naar één landelijke website:
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl.
De nieuwe website van de screeningsorganisaties
biedt vooral praktische informatie over de
bevolkingsonderzoeken: van uitnodiging tot
vervolgonderzoek en verbeterde
contactmogelijkheden.

MEI

FEB
APR
Resultaten pilot Pijnreductie
Het onderzoeksrapport van de pilot Pijnreductie
wordt gepresenteerd. Bijna 3.800 cliënten deden
mee aan het onderzoek. De resultaten laten zien
dat de methode Comfort Talk® overall een positief
effect heeft. Echter, de methode is niet per se
voor elke cliënt waardevol, maar het is wel een
goede methode om in je gereedschapskist te
hebben. MB(B)’ers in de screening kunnen dan zelf
beoordelen welke handvaten van Comfort Talk®
zij gebruiken om het borstonderzoek voor de cliënt
prettiger te laten verlopen.

Onze organisatie
Bevolkingsonderzoek Zuid-West organiseert
de bevolkingsonderzoeken borstkanker,
baarmoederhalskanker en darmkanker in
Zuid-Holland en Zeeland.

JUL
JUN

Officiële opening vaste
borstonderzoekslocatie

Intentieverklaring fusie
getekend

Staatsecretaris Paul Blokhuis
opent officieel de nieuwe vaste
borstonderzoekslocatie aan de
Groenendaal in Rotterdam. De opening
vormt de afsluiting van een werkbezoek
aan Bevolkingsonderzoek Zuid-West.

De bestuurders van de vijf screeningsorganisaties en de Facilitaire
Samenwerking Bevolkingsonderzoeken
FSB tekenen de intentieverklaring om te
fuseren tot één landelijke screeningsorganisatie.

Bevolkingsonderzoek Zuid-West spoort met deze kwalitatief
hoogwaardige screeningsprogramma’s kanker of voorstadia
van kanker op. Sinds 2014 is Bevolkingsonderzoek Zuid-West
in het bezit van het kwaliteitscertificaat NEN-EN 15224. Daar
is in 2018 de NEN-7510 kwalificatie aan toegevoegd.
De bevolkingsonderzoeken zijn bedoeld voor mensen die geen
gezondheidsklachten hebben die wijzen op kanker. Als kanker

Pilot inservice opleiding
van start

werd na 18
juni afscheid
reprogramma
en van het
stkanker
e omgeving
e twee
aar kanker al
t deze ‘Big Bang’
roject BK2020 in

Afdeling planning werkt
aan procesverbetering

In september start de pilot om een verkort
tweejarig in-service opleiding, op hboniveau, tot mammolaborant op te zetten.
Met de in-service opleiding willen de
screeningsorganisaties een oplossing bieden
voor het groeiende tekort aan MBB’ers binnen
en buiten het bevolkingsonderzoek borstkanker.
De pilot wordt opgezet in samenwerking met
Erasmus MC Academie.

OKT
SEP
Big Bang BK2020
Alle mobiele onderzoekscentra worden
naar een centrale plek in het land,
Hoevelaken, gebracht. Hier worden ze
omgebouwd zodat alle MB(B)’ers in de
screening kunnen werken met ScreenIT.
Het proces is nu geheel gedigitaliseerd.
Dit betekent o.a. dat de borstfoto’s met
een druk op de knop ter beoordeling
worden verstuurd naar de radiologen.

Uit een wens om tot een verdere optimalisatie van de
werkwijze van de afdeling planning te komen, hebben
de medewerkers van de afdeling Planning eind
2019 samen met collega’s van andere afdelingen
(waaronder regiocoördinators, HRM en ICT)
gewerkt aan procesverbetering door middel van de
zogenaamde Kaizen-methode. Uit de Kaizen sessie
kwamen vele mogelijkheden tot verbetering, zowel
op korte als op lange termijn. Samen met adviseurs
van PlanMen zijn deze in een plan van aanpak gezet
en is meteen gestart tot uitvoering daarvan. Het
ambitieuze streven is om cliënten en personeel op de
units zonder onnodige verschuivingen in te plannen.

DEC
Informatielijn is draadloos
bereikbaar
De informatielijn gaat met de tijd mee. Alle
medewerkers van de afdeling werken met
een draadloze headset. Na de komst van de
nieuwe telefooncentrale waren de cliënten
aan de telefoon niet goed meer te horen. Met
de nieuwe headsets zijn de cliënten een stuk
beter te horen én hebben de medewerkers
meer bewegingsruimte gekregen.

vroegtijdig gevonden wordt, is de kans op succesvolle
genezing groter en de behandeling vaak minder ingrijpend.
Onze kernwaarden ‘deskundig – zorgvuldig – bewezen
effectief’ vormen het fundament bij de uitvoering
van de bevolkingsonderzoeken. In 2019 werkten 194
medewerkers (133,5 fte) aan de uitvoering van de drie
bevolkingsonderzoeken, onder wie 102 screeningslaboranten

Vernieuwing scholing
cervixscreening
Het scholingsaanbod cervixscreening
voor doktersassistenten is aansprekender
en toegankelijker gemaakt door meer
maatwerk te bieden met o.a. een ‘pick
& mix’ aanpak. Daarnaast wordt de
scholing voortaan landelijk aangestuurd,
waardoor de uniformiteit van de uitvoering
op regionaal niveau wordt versterkt.
Deze vernieuwing brengt de kennis en
vaardigheden van het uitstrijken bij de
huisartsenpraktijken op een hoger niveau.

die de borstonderzoeken uitvoeren. De gemiddelde leeftijd
van onze medewerkers was in 2019 50,7 jaar. Voor onze
werkzaamheden ontvangen we subsidie van het RIVM.
Deze bedroeg in 2019 € 26.333.627,-. Het financiële resultaat
over 2019 was € 587.528,- positief.

Tot slot...
We hebben 12 interne audits
afgenomen waarbij de focus
lag op informatiebeveiliging,
darmkankerscreening en
baarmoederhalskankerscreening.

Ondanks de enorme arbeidsmarktkrapte onder
MB(B)-ers in de screening wisten we nieuwe
mensen aan ons te binden. In september zijn
6 nieuwe medewerkers gestart aan onze pilot
inservice opleiding mammolaborant.

We plaatsten in totaal 226 berichten op
onze socialmediakanalen Facebook,
Twitter en Linkedin en bereikten daarmee
ruim 100.000 personen.

We ontvingen 750 reacties,
complimenten, klachten, vragen en
suggesties via e-mail en social media.

De informatielijn ontving ruim 157.000
telefoontjes over de bevolkingsonderzoeken
naar kanker. Ruim de helft daarvan ging over
het bevolkingsonderzoek borstkanker.

We organiseerden voor de vierde keer een
spiegelgesprek met cliënten en medewerkers
van het bevolkingsonderzoek borstkanker en
kregen wederom waardevolle input om onze
dienstverlening te verbeteren.

Colofon

We deden voor het eerst een gecombineerde audit:
NEN7510 (informatiebeveiliging) én NEN-EN 15224 (ISO
voor de Zorg) tegelijk. Daarnaast gingen we ook voor de
nieuwe versie van beide normen op. Een extra spannende
audit die met succes is verlopen.

Het Jaarbericht 2019 is een uitgave van
Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Dit is de
verkorte versie van het Jaarverslag 2019.
Beide uitgaven zijn te vinden op
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl
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Bevolkingsonderzoek Zuid-West
De 12 mobiele borstonderzoekscentra
stonden op 52 locaties om het
bevolkings-onderzoek borstkanker dicht
bij huis mogelijk te maken.
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