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Disclaimer  
 
De screeningsorganisaties hebben in samenwerking met andere partijen veel aandacht besteed aan 
de totstandkoming van de inhoud van dit protocol. Desondanks zijn de screeningsorganisaties niet 
aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Verder aanvaarden de 
screeningsorganisaties geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik of 
het niet kunnen gebruiken van dit document. Ook is het niet mogelijk rechten te ontlenen aan de 
inhoud van de informatie.  
 
De screeningsorganisaties behouden zich het recht voor de inhoud van dit document te wijzigen. De 
meest actuele versie van het protocol kunt u vinden op  
 
https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/professionals/bevolkingsonderzoek-
darmkanker/documentatie/ 
 

https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/professionals/bevolkingsonderzoek-darmkanker/documentatie/
https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/professionals/bevolkingsonderzoek-darmkanker/documentatie/
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Voorwoord 

Voor u ligt het Protocol voor de selectie en auditing van FIT laboratoria. Dit protocol is 
opgesteld in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker dat vanaf januari 2014 
gefaseerd is ingevoerd. Bij dezen willen we het RIVM hartelijk bedanken voor hun bijdrage 
bij het tot stand komen van dit protocol in 2020.  
Dit protocol biedt een overzicht van de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de 
screeningslaboratoria voor het uitvoeren van een FIT analyse die door de client is ingestuurd 
als deelnemer van het bevolkingsonderzoek. Daarnaast is beschreven hoe de procedures 
voor selectie en auditing verlopen.  
 
Met dit bevolkingsonderzoek verwachten we op termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen als 
gevolg van darmkanker te voorkomen. Maximale gezondheidswinst is alleen mogelijk als de 
kwaliteit van de uitvoering van de gehele keten van het bevolkingsonderzoek en de 
aansluitende zorg hoog is. Met landelijk uniforme kwaliteitseisen voor de FIT 
screeningslaboratoria dragen we bij aan dit streven.  
 

De vijf regionale screeningsorganisaties 

 



Protocol – Voor de selectie en auditing FIT laboratoria 

November 2020, versie 1.0  Pagina 2 van 29 

 

Revisiehistorie 

 

Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Wijzigingen 

ten opzichten van eerdere versies zijn terug te vinden in oudere versies van het Protocol. 

 

 

 

Documentbeheer 

 

 

Versie Datum Auteur Toelichting 

1.0 Februari 2021 Screeningsorganisaties Eerste definitieve versie. 

    

    
 

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.0 
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Bijlage 1 Selectie en auditeisen FIT analyse 23 

 

 

1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 1 juni 2011 besloten tot invoering van het 

bevolkingsonderzoek darmkanker. Bevolkingsonderzoek dat wordt aangeboden aan mensen die geen 

klachten hebben, vereist een hoge kwaliteit van uitvoering. Dit geldt voor iedere deelactiviteit, van 

uitnodiging tot eventuele behandeling, zodat het gewenste effect van het bevolkingsonderzoek 

(gezondheidswinst) wordt bereikt. Daarbij mag de deelnemer landelijk uniforme kwaliteit verwachten. 

Om die hoge kwaliteit te verkrijgen en te borgen, worden landelijke kwaliteitseisen gesteld aan de 

professionals die het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek na verwijzing uitvoeren 

 

1.2 Doel en reikwijdte 

Dit protocol informeert betrokkenen over de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de uitvoering van 

het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het protocol richt zich specifiek op de laboratoria die de FIT-

analyses uitvoeren, de FIT screeningslaboratoria. De betrokken FIT screeningslaboratoria zijn 

gecontracteerd middels een aanbestedingsprocedure met daarvoor geldende selectie eisen. Het 

protocol bevat informatie over de gestelde selectie en auditeisen en de wijze van toetsing. Een deel 

van de eisen is gebaseerd op wetenschappelijke publicaties. Dit protocol voorziet in de achtergronden 

en de onderbouwing. 

 

1.3 Totstandkoming en verantwoording 

De kwaliteitseisen voor de FIT screeningslaboratoria zijn in het verleden tot stand gekomen tijdens de 

voorbereiding van het bevolkingsonderzoek darmkanker. De leden van de Werkgroep Kwaliteit, 

Capaciteit, Monitoring en Informatiehuishouding (KCMI) hebben geadviseerd over de te stellen 

kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen zijn onder verantwoordelijkheid van het RIVM en met advies van de 

programmacommissie bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014 tot stand gekomen. Tot 2020 waren 

de kwaliteitseisen opgenomen in het Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker. Daarna zijn 

ze opgenomen en verder uitgewerkt in voorliggend protocol. De landelijke functionaris monitoring FIT  

heeft geadviseerd over de opzet en inhoud van het protocol en het aanpassen van de gestelde 

kwaliteitseisen. Met ingang van 2020 ligt de verantwoordelijkheid voor het opstellen en reviseren van 

het protocol bij de screeningsorganisaties. In het protocol zijn na voorstellen vanuit de landelijke 

functionaris monitoring FIT, na advies van het RIVM en de werkgroep KCMI, enkele wijzigingen in de 

kwaliteitseisen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn vastgesteld door het RIVM. 

 

1.4 Leeswijzer 

Het protocol veronderstelt dat de lezer beschikt over algemene kennis ter zake. Achtergrondinformatie 

over het bevolkingsonderzoek is opgenomen in het Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek 

darmkanker. 

 

1.5 Distributie en onderhoud 

Het protocol wordt jaarlijks geactualiseerd. De regionale screeningsorganisaties verzorgen de redactie 

en distributie van dit protocol. De laboratoriumspecialisten Klinische Chemie ontvangen het protocol 

digitaal. Via de nieuwsbrief van het RIVM, de Coloscoop en de beroepsvereniging zal dit protocol 

verder verspreid worden. De digitale versie van dit protocol is ook te raadplegen op; 

https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/professionals/bevolkingsonderzoek-

darmkanker/documentatie/. 

https://www.rivm.nl/bevolkingsonderzoek-darmkanker/professionals/kaders-voor-uitvoering
https://www.rivm.nl/bevolkingsonderzoek-darmkanker/professionals/kaders-voor-uitvoering
https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/professionals/bevolkingsonderzoek-darmkanker/documentatie/
https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/professionals/bevolkingsonderzoek-darmkanker/documentatie/
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2. Bevolkingsonderzoek darmkanker 

2.1 Opzet van het bevolkingsonderzoek 

 

 
 

Bij het bevolkingsonderzoek naar darmkanker worden alle mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot 
en met 75 jaar elke twee jaar uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Als het bevolkingsonderzoek 
volledig is ingevoerd, zullen jaarlijks ongeveer 2,2 miljoen mensen worden benaderd. Ruim 70% van 
de genodigden neemt deel aan het bevolkingsonderzoek. Met dit bevolkingsonderzoek wordt 
verwacht dat op termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen aan darmkanker worden voorkomen.  
Iedereen die daarvoor in aanmerking komt, krijgt een zelfafnametest (FIT) toegestuurd. De deelnemer 
stuurt deze test na afname van een fecesmonster zelf op naar een laboratorium voor analyse. Bij een 
positieve uitslag wordt de deelnemer doorverwezen voor verdere diagnostiek (coloscopie) en zo nodig 
behandeling.  
 

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt uitgevoerd door de vijf regionale 
screeningsorganisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitnodiging en de verzending van de 
zelfafnametest. Zij verzorgen ook de bekendmaking van de uitslag. Bij een positieve uitslag 
informeren zij – indien de naam van de huisarts is doorgegeven – eerst de huisarts van de betrokkene 
en plannen een afspraak voor een intake voor een coloscopie bij een coloscopiecentrum dat in 
aanmerking komt voor verwijzingen vanuit het bevolkingsonderzoek.  
 

Na een intakegesprek wordt in het coloscopiecentrum een coloscopie uitgevoerd. De bevindingen 
hiervan worden direct mondeling meegedeeld. Bij een negatieve coloscopie krijgt de persoon na tien 
jaar weer een uitnodiging voor deelname aan het bevolkingsonderzoek. Bij een positieve coloscopie 
vindt nadere diagnostiek (pathologie) plaats. Het coloscopiecentrum geeft opdracht aan een 
pathologielaboratorium het materiaal te onderzoeken. Het pathologielaboratorium beoordeelt het 
materiaal en stuurt de uitslag naar het coloscopiecentrum. De uitslag van de pathologie wordt door het 
coloscopiecentrum aan betrokkene meegedeeld. Indien tijdens het intakegesprek blijkt dat een 
kwalitatief goede coloscopie niet mogelijk is, maar bijvoorbeeld een CT-colografie wel, dan verwijst het 
coloscopiecentrum naar de radioloog en draagt de gegevens over. De radioloog geeft de uitslag van 
het onderzoek door aan de verwijzende MDL-arts van het coloscopiecentrum. De uitslag wordt door 
het coloscopiecentrum aan betrokkene meegedeeld.  

 
Het vervolgbeleid kan bestaan uit een behandeling. Ook is het mogelijk dat de patiënt in surveillance 

gaat. Wanneer de patiënt na surveillance weer kan deelnemen aan het bevolkingsonderzoek, geeft 

het coloscopiecentrum dit door aan de screeningsorganisatie. 

 

2.2 Landelijk Functionaris Monitoring FIT 

De (onafhankelijke) toetsing van de kwaliteit van het screeningsonderzoek op landelijk 

niveau is belegd bij een referentiefunctie. De referentietaken met betrekking tot de FIT-analyse 

worden uitgevoerd door één landelijk werkende functionaris. De landelijke functionaris monitoring FIT 

(LFMF) heeft geen banden met de gecontracteerde screeningslaboratoria en heeft een 

samenwerkingsovereenkomst met de gezamenlijke screeningsorganisaties. De LFMF bewaakt de 
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kwaliteit van de uitvoering van de FIT analyse door alle bij het screeningsprogramma betrokken 

screeningslaboratoria. De LFMF signaleert en adviseert bij incidenten en calamiteiten tijdens de 

uitvoering van het bevolkingsonderzoek. De referentiefunctie adviseert over verschillende aspecten 

met betrekking tot de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek. 

 

2.3 Waarborging van de kwaliteit 

De kwaliteitsborging van de FIT analyse voor het bevolkingsonderzoek kent een cyclus van continue 

verbetering die bestaat uit vier onderdelen. Het FIT screeningslaboratorium heeft een intern 

kwaliteitssysteem ingericht, dat wordt onderhouden door het uitvoeren van interne audits door het 

laboratorium zelf. Een belangrijk onderdeel is het uitvoeren van extra controle analyses, ten behoeve 

van de waarborging van de uniformiteit van de gebruikte technieken tussen de FIT 

screeningslaboratoria. Daarnaast dienen de FIT screeningslaboratoria gecertificeerd te zijn op de ISO 

15189 norm. In aanvulling op de ISO 15189 audits worden van de deelnemende FIT 

screeningslaboratoria jaarlijks de resultaten door de LFMF geëvalueerd aan de hand van de hiervoor 

vastgestelde indicatoren. 

Zie voor meer informatie hoofdstuk 3. 
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3. Auditing 

3.1 Periodieke audit 

De FIT screeningslaboratoria nemen deel aan periodieke audits van de LFMF. Jaarlijks wordt door de 

LFMF een volledige audit uitgevoerd om  te toetsen of voldaan wordt aan de landelijk gestelde 

auditeisen en de mogelijkheden tot verbetering te bespreken.  

De auditeisen waaraan wordt getoetst staan in dit protocol vermeld. De afspraken en procedures 

rondom de audits zijn door de screeningsorganisaties vastgelegd in het auditreglement [FSB 2018]. 

De audits kunnen aanleiding zijn om de landelijke kwaliteitseisen bij te stellen. In het kader van de 

borging van de kwaliteit van de gehele keten, vervult de LFMF hierin een adviserende rol. 

 

3.2 Criteria 

Om de kwaliteitsborging van het beoordelen van de FIT screeningslaboratoria te waarborgen zijn de 

kwaliteitseisen vertaald in selectie- en auditeisen. De FIT screeningslaboratoria die na de selectie aan 

het screeningsprogramma deelnemen moeten voldoen aan de in de aanbesteding genoemde selectie 

eisen. Onder auditeisen worden de eisen verstaan op basis waarvan de FIT screeningslaboratoria op 

vooraf vastgestelde momenten worden geaudit.  

 

In de tabellen in de hoofdstukken 4 tot en met 9 van dit protocol, en samengevat in bijlage 1, is een 

overzicht van de selectie- en auditeisen voor de FIT screeningslaboratoria beschreven. Daarbij is de 

volgende indeling gehanteerd: 

• het onderwerp dat het aspect van de uit te voeren werkzaamheden benoemd; 

• het doel dat met de desbetreffende werkzaamheden bereikt dient te worden; 

• de indicator waarmee wordt bepaald of het doel wordt bereikt; 

• de omschrijving van de inhoud van de indicator; 

• de selectie eis: bij √ van toepassing voor deelname aan de uitvoering; 

• de auditeis: bij √ van toepassing voor continuering van deelname aan de uitvoering. 

 

De  kwaliteitseisen zijn kwalitatief en dienen aantoonbaar te worden gemaakt. De LFMF zal een 
inschatting maken in hoeverre deze eisen door het FIT laboratorium voldoende aantoonbaar kunnen 
worden gemaakt. De gestelde kwaliteitseisen zijn daar waar mogelijk wetenschappelijk onderbouwd 
en worden in dit protocol verantwoord.  
 

De kwaliteitseisen kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Daarom vindt continue monitoring op 

werkbaarheid plaats. Indien noodzakelijk zullen de eisen aan gewijzigde omstandigheden worden 

aangepast. 
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4. Organisatie 

4.1 Dienstverlening 

Bevolkingsonderzoek dat wordt aangeboden aan mensen die geen klachten hebben, vereist een hoge 

kwaliteit van uitvoering. Dit geldt voor iedere deelactiviteit, van uitnodiging tot eventuele behandeling, 

en voor alle professionals die het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek na verwijzing 

uitvoeren. Een goede praktijkvoering schept hiervoor de randvoorwaarden. 

 

Doel  Waarborgen van de continuïteit van de dienstverlening 

Indicator  Omschrijving Selectie eis Auditeis 

4.1.1  Continuïteit 

dienstverlening 

Waarborging van de 

continuïteit van de 

dienstverlening. 

 √ 

4.1.2 Berichtgeving bij 

vertraging 

Het onmiddellijk berichten 

van vertraging in de 

voortgang van de 

werkzaamheden aan 

opdrachtgever, PostNL en 

andere laboratoria met 

vermelding van oorzaak en 

consequenties daarvan. 

 √ 

4.1.3 Achterwacht-

functie 

Het meewerken aan een 

achterwachtfunctie. 

 √ 

Opmerkingen 4.1.1 Om de continuïteit van de normale bedrijfsvoering te 

kunnen waarborgen, zal bijvoorbeeld de voortgang van de 

werkzaamheden bij afwezigheid van de participerende klinisch 

chemicus moeten zijn geregeld. 

 4.1.2 Het FIT-laboratorium stelt maatregelen voor om verdere 

vertraging te voorkomen. Met betrekking tot de berichtgeving 

bij vertraging hebben de participerende FIT 

screeningslaboratoria gezamenlijk een uniforme werkwijze 

vastgesteld. Deze werkwijze is opgenomen in het lab-protocol 

Calamiteiten. 

 4.1.3 De achterwachtfunctie waarborgt de continuïteit in geval 

van calamiteiten. Dit houdt in dat wanneer één of meer in het 

bevolkingsonderzoek participerende FIT screeningslaboratoria 

niet aan de verplichtingen kan/kunnen voldoen, de/het andere 

laboratoria/laboratorium de dienstverlening per direct 

overneemt/nemen van het (tijdelijk) uitgevallen 

laboratorium/laboratoria. Het FIT screeningslaboratorium 

informeert de screeningsorganisaties hierover. 
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4.2 Voorzieningen 

De FIT screeningslaboratoria krijgen een aantal voorzieningen tot hun beschikking om optimaal de FIT 

analyses uit te voeren. Deze voorzieningen worden onder verantwoordelijkheid van het FSB op de FIT 

screeningslaboratoria geplaatst dan wel geleverd door de firma die hiervoor is gecontracteerd. 

Afspraken over reparaties en het onderhoud lopen via de firma die hiervoor is gecontracteerd.   

 

Doel  Zodanige voorzieningen dat alle functies t.b.v. het 

bevolkingsonderzoek naar behoren kunnen worden 

uitgevoerd 

Indicator  Omschrijving Selectie eis Auditeis 

4.2.1 Bruikleen Het slechts in 

overeenstemming met de 

bestemming te gebruiken 

van alle zaken die in het 

kader van de overeenkomst 

in bruikleen aan het 

laboratorium worden 

gegeven. 

 √ 

 

4.3 Interne kwaliteitsborging 

De FIT screeningslaboratoria dienen een intern kwaliteitssysteem in te richten en te onderhouden. De 

inrichting en het onderhouden van het intern kwaliteitssysteem wordt gecontroleerd door de Raad van 

Accreditatie (RvA) op basis van de norm ISO 15189. De FIT screeningslaboratoria dienen ISO 15189 

geaccrediteerd te zijn. 

 

Daarnaast is het van belang dat het FIT screeningslaboratorium periodiek door het uitvoeren van 

interne audits de sterke en zwakke punten van het functioneren in beeld brengt en de mogelijkheden 

voor verbetering zichtbaar maakt. Een interne audit is een systematisch onderzoek dat wordt 

uitgevoerd om na te gaan of activiteiten overeenkomen met wat is afgesproken en gepland, of de 

activiteiten op de juiste wijze worden uitgevoerd, geschikt zijn om het beoogde doel te bereiken en 

voldoen aan de eisen. 

 

Doel  Interne borging van de kwaliteit van de uit te voeren 

werkzaamheden 

Indicator  Omschrijving Selectie eis Auditeis 

4.3.1  Geldige 

certificering ISO 

15189 

Een gecertificeerd 

kwaliteitssysteem conform  

ISO 15189. 

√ √ 

4.3.2 Interne audits Jaarlijkse interne proces 

audit met betrekking tot de 

werkzaamheden in het 

kader van het 

bevolkingsonderzoek 

darmkanker, inclusief 

aantoonbare opvolging van 

de verbeterpunten. 

 √ 

Opmerkingen 4.3.1 Het FIT screeningslaboratorium stelt de 

screeningsorganisaties in een zo vroeg mogelijk stadium op 

de hoogte, indien verlies van de certificering dreigt. 

 4.3.2 Met betrekking tot de kwaliteitsborging van de FIT -

analyses, hebben de participerende FIT screeningslaboratoria 

gezamenlijk een uniforme werkwijze beschreven. Deze 
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werkwijze is opgenomen in het protocol Kwaliteitsborging FIT-

analyses en als landelijke uniforme werkwijze vastgesteld door 

het RIVM 

 

4.4 Externe kwaliteitsbewaking 

Deelnemers aan het bevolkingsonderzoek mogen ervan uitgaan dat de FIT analyse 

hetzelfde resultaat oplevert ongeacht welk laboratorium deze uitvoert. Een rondzending 

is een belangrijk hulpmiddel om de vergelijkbaarheid van laboratoria te onderzoeken. 

Hoofddoel is het bepalen van de uniformiteit tussen de FIT screeningslaboratoria.  

Om de uniformiteit tussen de verschillende FIT screeningslaboratoria vast te stellen 

worden controlemonsters gemeten waarvan de resultaten getoetst worden op  

correctheid en uniformiteit. Een rapportage wordt opgesteld door de LFMF en gedeeld 

met de FIT screeningslaboratoria.   

 

Doel  Waarborging uniformiteit gebruikte technieken en 

beoordeling 

Indicator  Omschrijving Selectie eis Auditeis 

4.4.1 Rondzendingen Deelname aan 

rondzendingen van 

controlemonsters door 

SKML. 

 √ 

4.4.2 Periodieke 

beoordelingen 

Deelname aan de 

periodieke beoordelingen 

van de resultaten van de 

vier screeningslaboratoria. 

 √ 

Opmerkingen 4.4.1-4.4.2 Met betrekking tot de kwaliteitsborging van de FIT-

analyses, hebben de participerende FIT screeningslaboratoria 

gezamenlijk een uniforme werkwijze beschreven. Deze 

werkwijze is opgenomen in het protocol Kwaliteitsborging FIT-

analyses en als landelijke uniforme werkwijze vastgesteld 

door het RIVM 

 

4.5 Externe kwaliteitsborging 

In aanvulling op de interne kwaliteitsborging en externe kwaliteitsbewaking kunnen in het kader van de 

uitvoering van een bevolkingsonderzoek extra kwaliteitseisen worden gesteld. Redenen hiervoor 

kunnen zijn dat landelijk uniforme uitvoering gewenst is of dat het stellen van extra eisen wenselijk 

wordt gevonden, omdat een bevolkingsonderzoek aangeboden wordt aan mensen die geen klachten 

hebben. 

 

Doel  Externe borging van de kwaliteit van de uit te voeren 

werkzaamheden 

Indicator  Omschrijving Selectie eis Auditeis 

4.5.1 Kwaliteits-

rapportages 

Per meetdag aanleveren 

van de resultaten van de 

controles en statistiek van 

de productiecijfers aan de 

landelijke functionaris 

monitoring FIT. 

 √ 

4.5.2 Periodieke audits Deelname aan de 

periodieke audits van de 

landelijke functionaris 

monitoring FIT, in het kader 

 √ 
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van het 

bevolkingsonderzoek. 

4.5.3 Afstemmings-

overleg 

Deelname en actief 

bijdragen aan het periodiek 

regulier 

afstemmingsoverleg tussen 

de laboratoria, de landelijke 

functionaris monitoring FIT 

en de 

screeningsorganisatie. 

 √ 

Opmerkingen 4.5.1-4.5.3 Met betrekking tot de kwaliteitsborging van de FIT-

analyses, hebben de vier participerende FIT screenings 

laboratoria gezamenlijk een uniforme werkwijze beschreven. 

Deze werkwijze is opgenomen in het protocol 

Kwaliteitsborging FIT-analyses en als landelijke uniforme 

werkwijze vastgesteld door het RIVM 
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5. Personeel 

5.1 Kwalificaties 

Voor een deel van de deelnemers genereert het bevolkingsonderzoek een zorgvraag door verwijzing 

naar nadere diagnostiek. De kwaliteit van het bevolkingsonderzoek en aansluitende zorg hangt samen 

met de kennis en vaardigheden van de individuele zorgverleners. Dit uitgangspunt legitimeert een rol 

voor het bevolkingsonderzoek in het stellen van eisen aan opleiding en deskundigheidsbevordering 

voor zowel (para)medici die werkzaam zijn binnen het bevolkingsonderzoek als in de direct 

aansluitende diagnostiek. Als deze niet op orde zijn, wordt de veronderstelde gezondheidswinst voor 

de deelnemer niet bereikt.  

 

Doel  Gekwalificeerde medewerkers 

Indicator  Omschrijving Selectie eis Auditeis 

5.1.1 Beroepsregistratie De verantwoordelijk klinisch 

chemicus van het 

laboratorium is gedurende 

de uitvoering van het 

bevolkingsonderzoek 

geregistreerd in het register 

van de NVKC (of een 

daaraan gelijkwaardige 

registratie). 

 √ 

5.1.2 Scholing Klinisch chemici die 

participeren in de uitvoering 

van het 

bevolkingsonderzoek, 

dragen zorg voor het 

bijhouden van vakkennis en 

ervaring door middel van 

geaccrediteerde jaarlijkse 

(bij)scholing. 

 √ 

 

 

5.2 Deskundigheid 

Een professional is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar deskundigheidsbevordering, zodat 

kwalitatief goede zorg wordt verleend. Deskundigheidsbevordering slaagt alleen als de zorgverlener 

bereid is kritisch het eigen handelen (samen met anderen) te evalueren en nieuwe ontwikkelingen op 

waarde te schatten en in te passen in de bestaande zorgverlening. 

 

Doel  Deskundige medewerkers 

Indicator  Omschrijving Selectie eis Auditeis 

5.2.1 Deskundigheids-

bevordering 

Klinisch chemici die 

participeren in de uitvoering 

van het 

bevolkingsonderzoek, 

nemen actief deel aan 

(intercollegiale) 

deskundigheidsbevordering. 

 √ 
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6. Kaders 

6.1 Wetgeving 

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is een onderzoek volgens de Wet op het 

bevolkingsonderzoek (WBO) en in die zin vergunning plichtig. De screeningsorganisaties 

zijn vergunninghouders namens alle zorgaanbieders met wie een overeenkomst voor het 

bevolkingsonderzoek is aangegaan. Het betreft een vergunning in het kader van de WBO.  

 

Alle voor de gezondheidszorg geldende wetten, zoals de Wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet op de Beroepen in de Individuele 

Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

zijn van toepassing op het bevolkingsonderzoek darmkanker. Elke zorgaanbieder die is 

betrokken bij de uitvoering van deze screening moet voldoen aan de Wet kwaliteit, 

klachten en geschillen zorg (Wkkgz) [RIVM 2016].  

 

Een overzicht met de belangrijkste, relevante wet- en regelgeving is opgenomen in het 

Beleidskader [RIVM 2016]. 

 

Doel  Uitvoeren van de werkzaamheden binnen de gestelde kaders 

Indicator  Omschrijving Selectie eis Auditeis 

6.1.1 Wetgeving Voldoen aan en werken 

conform de geldende wet- 

en regelgeving. 

 √ 

 

6.2 Uitvoeringskader 

Met het opstellen van uitvoeringskaders geeft het RIVM-CvB sturing aan de verschillende 

bevolkingsonderzoeken waarover het de regie voert. Ook voor het bevolkingsonderzoek 

darmkanker is een uitvoeringskader opgesteld waaraan alle partijen zijn gebonden [RIVM 

2019]. Het doel van dit uitvoeringskader is om het bevolkingsonderzoek binnen de 

kwalitatieve kaders effectief te laten verlopen en landelijke uniformiteit te waarborgen. In 

het uitvoeringskader wordt beschreven wat hiervoor nodig is. Het uitvoeringskader is 

bedoeld voor alle partijen in de uitvoering (screening en aansluitende diagnostiek). De 

meest recente versie van het uitvoeringskader is te raadplegen op:  

http://www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/professionals. 

Doel  Uitvoeren van de werkzaamheden binnen de gestelde 

kaders 

Indicator  Omschrijving Selectie eis Auditeis 

6.2.1 Uitvoeringskader Voldoen aan en werken 

conform de afspraken in het 

landelijk vastgestelde 

Uitvoeringskader 

bevolkingsonderzoek 

darmkanker. 

 √ 

 

6.3 Risicomanagement 

 

Risicomanagement is het geheel aan daadkrachtige maatregelen om ervoor te zorgen dat het 

bevolkingsonderzoek naar darmkanker na een incident of calamiteit zo snel mogelijk weer wordt 

uitgevoerd zoals bedoeld en dat risico’s (die te voorzien zijn) voorkomen worden. Voor de afhandeling 

van calamiteiten wordt een bevolkingsonderzoek brede werkwijze opgesteld, waarin de taken en 

http://www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/professionals
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verantwoordelijkheden van de betrokken partijen staan beschreven. Voor de afhandeling van 

incidenten is een procedure opgesteld en geïmplementeerd. 

 

Conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dient elke zorgaanbieder een 
schriftelijke regeling te treffen voor een effectieve en laagdrempelige afhandeling van hem betreffende 
klachten. De zorgaanbieder brengt de regeling, alsmede een wijziging daarvan, op een daarvoor 
geschikte wijze onder de aandacht van zijn cliënten en vertegenwoordigers van cliënten (art. 13.4, 
Wkkgz). De regeling voorziet erin dat de zorgaanbieder een klachtenfunctionaris beschikbaar heeft die 
voldoet aan de eisen (art. 13.5 en 15 Wkkgz). De zorgaanbieder beslist binnen zes weken over een 
klacht (art. 17 Wkkgz) en is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie (art. 18.1 en 19.2 Wkkgz).  
 

De FIT screeningslaboratoria bespreken incidenten en klachten, die tot een verbetering van het 

bevolkingsonderzoek kunnen leiden, in de periodieke audit met de LFMF. 

 

Doel  Uitvoeren van de werkzaamheden binnen de gestelde 

kaders 

Indicator  Omschrijving Selectie eis Auditeis 

6.3.1 Risicomanagement Voldoen aan en werken 

conform het landelijk 

vastgestelde protocol 

risicomanagement 

bevolkingsonderzoek 

darmkanker. 

 √ 

6.3.2 Afhandeling 

incidenten 

Een geïmplementeerde 

procedure voor de 

afhandeling van incidenten. 

 √ 

6.3.3 Evaluatie 

incidenten 

Incidenten die kunnen 

leiden tot verbetering van 

het bevolkingsonderzoek 

worden in de periodieke 

audit met de landelijke 

functionaris monitoring FIT 

besproken 

 √ 

6.3.4 Melding incidenten Incidenten dienen te 

worden gemeld conform de 

afhandeling van incidenten 

beschreven in het protocol 

risicomanagement. 

 √ 

6.3.5 Afhandeling 

klachten 

Een geïmplementeerde 

procedure voor de 

afhandeling van klachten. 

 √ 

6.3.6 Evaluatie klachten Klachten die kunnen leiden 

tot verbetering van het 

bevolkingsonderzoek 

worden in de periodieke 

audit met de landelijke 

functionaris monitoring FIT 

besproken. 

 √ 

6.3.7 Klachtenonderzoek Zonder restricties 

meewerken aan 

informatieverwerving en of 

verstrekking, onderzoek, 

site-inspecties of andere 

 √ 
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noodzakelijke acties 

verband houdende met 

eventuele klachten. 

Opmerkingen 6.3.1 Het FIT screeningslaboratorium communiceert 

calamiteiten direct met de landelijke functionaris monitoring 

FIT van de screeningsorganisaties en, indien van toepassing, 

PostNL. Ten aanzien van de behandeling van calamiteiten 

binnen het laboratorium hebben de participerende FIT-

screeningslaboratoria gezamenlijk een uniforme werkwijze 

vastgesteld. Deze werkwijze is opgenomen in het lab-protocol 

Calamiteiten. 

 6.3.7 Het FIT-laboratorium adviseert de 

screeningsorganisaties vanuit de eigen expertise over de 

klacht. 
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7. FIT analyse 

7.1 Monsterontvangst en monsterverwerking 

De FIT screeningslaboratoria hebben de verantwoordelijkheid om de aangeleverde monsters van de 

deelnemers van het darmkankerscreeningsprogramma op een correcte wijze te ontvangen en 

verwerken. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de vervoerder en is een protocol monsterontvangst 

opgesteld. 

 

Doel  Waarborgen van een garandeerde ontvangst en opslag 

van fecesmonsters 

Indicator  Omschrijving Selectie eis Auditeis 

7.1.1 Monsterontvangst Monsters kunnen op 

dinsdag t/m zaterdag door 

PostNL op het Nederlandse 

afleveradres van het FIT-

laboratorium worden 

aangeboden. 

 √ 

7.1.2 Monsterverwerking Aangeboden monsters 

worden meteen 

geanalyseerd of weggezet 

bij kamer temperatuurindien 

analyse niet op de dag van 

ontvangst plaatsvindt. 

 √ 

 

7.2 Uitslagverstrekking 

Doel  Waarborgen van een uniforme uitslagverstrekking van 

hoge kwaliteit 

Indicator  Omschrijving Selectie eis Auditeis 

7.2.1 Vrijgave uitslagen Uitslagen worden 

geautoriseerd en 

vrijgegeven conform de 

vigerende NVKC richtlijn 

‘Vrijgave van 

laboratoriumuitslagen’ en 

conform het protocol 

kwaliteitsborging FIT-

analyses. 

√ √ 

Opmerkingen 7.2.1 Na vrijgave van de analyseresultaten door de 

laboratoriumspecialisten Klinische Chemie verantwoordelijk 

voor de darmkankerscreening programma worden de 

fecesmonsters vernietigd. Ten aanzien van de omgang met 

lichaamsmateriaal hebben de participerende FIT-

screeningslaboratoria gezamenlijk een uniforme werkwijze 

vastgesteld. Deze werkwijze is opgenomen in het lab-protocol 

‘Monsterontvangst’. 

 

7.3 Privacy 

Van het moment dat een monster van een deelnemer van het darmkankerscreeningsprogramma op 

een FIT screeningslaboratorium aankomt tot het vernietigen van het monster na beëindigen van de 

analyse procedure worden de op het screeningslaboratorium aanwezig privacy regels toegepast. 
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Hierbij is er vanuit de screeningsorganisatie extra aandacht voor het zorgvuldig omgaan met 

lichaamsmateriaal.  

 

Doel  Waarborgen privacy 

Indicator  Omschrijving Selectie eis Auditeis 

7.3.1 Lichaamsmateriaal Zorgvuldige omgang met 

lichaamsmateriaal. 

 √ 

 

  



Protocol – Voor de selectie en auditing FIT laboratoria 

November 2020, versie 1.0  Pagina 18 van 29 

8. Doorlooptijden 

Verschillende studies hebben aangetoond dat screeningsprogramma’s naar darmkanker 

ongerustheid bij de deelnemers met zich kunnen meebrengen. Lindholm et al. [1977] 

lieten zien dat dit voor een klein deel van de deelnemers geldt op het moment dat zij de 

uitnodiging voor deelname aan het bevolkingsonderzoek ontvangen. De ongerustheid 

onder de deelnemers neemt toe wanneer de uitslag van de fecestest positief blijkt te zijn. 

In een onderzoek onder ruim 6.000 personen bleek de mate van bezorgdheid met 60% 

toe te nemen in de groep met een positieve uitslag van de fecestest, waarbij bij 15% het 

dagelijks leven negatief werd beïnvloed. Ook Parker et al. [2002] lieten zien dat de 

bezorgdheid onder de deelnemers het hoogste is na de uitslag van een positieve test en 

de uitnodiging voor een coloscopie. In het algemeen is de mate van ongerustheid groter 

onder vrouwen en deelnemers met een lage opleiding dan onder mannen en deelnemers 

met een hoge opleiding.  
 

8.1 Minimaliseren ongerustheid deelnemers 

Om de ongerustheid onder deelnemers te beperken, dienen de doorlooptijden zo kort mogelijk te zijn. 

 

Doel  Minimaliseren van de ongerustheid onder deelnemers 

Indicator  Omschrijving Selectie eis Auditeis 

8.1.1 Doorlooptijd FIT 

laboratorium 

De tijdsduur tussen 

binnenkomst van het 

fecesmonster op het FIT 

screeningslaboratorium en 

het verzenden van de 

uitslag naar ScreenIT door 

het FIT 

screeningslaboratorium. 

≤ 48 uur  

8.1.2 Uitslagverstrekking De frequentie waarmee 

geautoriseerde uitslagen 

door het FIT screenings 

laboratorium aan de 

screeningsorganisatie 

worden verstrekt. 

dagelijks 

(m.u.v. 

weekend, 

maan- en 

feestdagen) 

 

 

8.2 Capaciteit 

Om te zorgen dat de doorlooptijden zo kort mogelijk blijven zijn er afspraken over het aantal te 

verwerken monsters van deelnemers aan het darmkankerscreeningsprogramma.  

Doel  Waarborgen doorlooptijd bevolkings-onderzoek 

Indicator  Omschrijving Selectie eis Auditeis 

8.2.1 Productie FIT 

screeningslaboratorium 

Het gemiddelde aantal 

monsters dat dagelijks 

door het FIT laboratorium 

wordt verwerkt. 

≥ 1600 

≥ 

445.000/jaar 

 

8.2.2 Overcapaciteit Het gemiddelde aantal 

monsters dat dagelijks 

door het FIT laboratorium 

aan overcapaciteit kan 

worden verwerkt, voor 

eventuele her analyses 

en back-up overige 

laboratoria. 

≥ 800 

≥ 

222.500/jaar 
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8.2.3 Opslagcapaciteit Het minimale aantal 

monsters dat het 

laboratorium kan opslaan 

voordat verdere 

verwerking plaatsvindt. 

≥ 1600 

gedurende 

24 uur 

 

Opmerkingen 8.2.1 Dit is inclusief pre-analyse, verwerking van de 

uitslagen en opslag/vernietigingsbeheer van de 

fecesmonsters. 

 8.2.2 Overcapaciteit is nodig om in geval van calamiteiten 

als back-up voor de andere participerende laboratoria, 

analyse- en daarmee samenhangende diensten te 

verrichten. 
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9. Gegevensbeheer 

Om het bevolkingsonderzoek te kunnen uitvoeren, dienen de daarvoor noodzakelijke gegevens te 

worden vastgelegd en zal er gegevensuitwisseling plaatsvinden tussen de betrokken ketenpartijen. 

Om de kwaliteit van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek en aansluitende zorg te kunnen 

toetsen en bewaken is het noodzakelijk dat gestructureerde data met betrekking tot de gescreende 

personen worden bijgehouden en kunnen worden geanalyseerd. 

 

9.1 Ondersteuning primair proces/ monitoring en evaluatie van de kwaliteit 

 

Doel  Ondersteuning primair proces/ monitoring en evaluatie 

van de kwaliteit 

Indicator  Omschrijving Selectie eis Auditeis 

9.1.1 Gegevens-

vastlegging 

Een gestructureerde 

vastlegging van gegevens. 

 √ 

9.1.2 Gegevens-

aanlevering 

Het digitaal beschikbaar 

stellen van de benodigde 

gegevens (conform de 

minimale dataset) en een 

digitale gestructureerde 

aanlevering daarvan. 

√ √ 

9.1.3 Gegevens-

uitwisseling 

De beschikking over een 

beveiligde 

internetverbinding op basis 

van certificaten, ten 

behoeve van elektronische 

gegevensuitwisseling. 

√ √ 

Opmerkingen 9.1.2 Beschikbaar stellen van gegevens vindt plaats via een 

elektronische koppeling met het landelijk IT-systeem 

(ScreenIT). 

 9.1.3 Dit geldt zowel voor de koppeling van het 

analyseapparaat met het landelijk IT-systeem als voor een 

koppeling met LIS (indien gewenst). 

 

9.2 Beheren van de gegevens 

Voor een IT-infrastructuur die binnen de keten van screening en zorg een gegevensuitwisseling 

faciliteert, zijn onder andere goede afspraken over het eigenaarschap en gebruik van de gegevens 

een randvoorwaarde. De gezamenlijke screeningsorganisaties zijn de beheerder van het IT-systeem 

die de registratie en uitwisseling van gegevens ten behoeve van het bevolkingsonderzoek darmkanker 

faciliteert. Zij hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst met de bewerker afgesloten. Een 

gebruikersreglement waarborgt de toegang tot en het gebruik van de geregistreerde gegevens. Om de 

gegevensuitwisseling tussen de lokale registratiesystemen en het IT-systeem van het 

bevolkingsonderzoek te waarborgen, dient het FIT laboratorium periodieke updates en back-ups te 

maken van (de data in) de registratiesystemen die het in het kader van het bevolkingsonderzoek 

worden gebruikt.  

 

Doel  Veiligstellen en bescherming van gegevens 

Indicator  Omschrijving Selectie eis Auditeis 

9.2.1 Gegevensbeheer Periodieke updates en 

back-ups van (de gegevens 

 √ 
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in) de van toepassing zijnde 

registratiesystemen. 

9.2.2 Gegevenstoegang Beschikbaar stellen van 

UZI-passen op naam aan 

de 

laboratoriummedewerkers 

ten behoeve van de 

toegang tot ScreenIT. 

 √ 

9.2.3 Gegevens-

beveiliging 

Zorgdragen voor de 

beveiliging van 

privacygevoelige gegevens 

conform de NEN 7510 

(Medische informatica-

informatie-beveiliging in de 

Zorg). 

√ √ 

9.2.4 Gegevens-

bescherming 

Zorgdragen voor het 

vastleggen van 

geheimhouding en 

vertrouwelijkheid ten 

aanzien van omgang met 

privacy gevoelige informatie 

van burgers in het 

arbeidscontract met de 

werknemer die de FIT 

uitvoert. 

 √ 
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Afkortingen 

 

Afkorting Beschrijving 

CT Computertomografie 

FIT Fecaal Immunologische Test 

FSB Facilitair Samenwerkingsverband Bevolkingsonderzoek  

KCMI Werkgroep Kwaliteit, Capaciteit, Monitoring en Informatiehuishouding 

LFMF Landelijk functionaris monitoring FIT 

LIS Laboratorium informatie systeem 

MDL Maag darm en lever 

NVKC Nederlandse vereniging voor klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

UZI Unieke zorgverlener identificatie 
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Bijlage 1 Selectie en auditeisen FIT analyse 

Onderwerp Doel Indicator Omschrijving Selectie eis Audit eis 

Organisatie Waarborgen van de 

continuïteit van de 

dienstverlening 

4.1.1 Continuïteit 

dienstverlening 

Waarborging van de continuïteit van de 

dienstverlening. 

 √ 

4.1.2 Berichtgeving bij 

vertraging 

Het onmiddellijk berichten van vertraging in de 

voortgang van de werkzaamheden aan opdracht-

gever, PostNL en andere laboratoria met vermelding 

van oorzaak en consequenties daarvan. 

 √ 

4.1.3 Achterwacht-functie Het meewerken aan een achterwachtfunctie.  √ 

Zodanige 

voorzieningen dat alle 

functies t.b.v. het 

bevolkingsonderzoek 

naar behoren kunnen 

worden uitgevoerd 

4.2.1 Bruikleen Het slechts in overeenstemming met de bestemming 

te gebruiken van alle zaken die in het kader van de 

overeenkomst in bruikleen aan het laboratorium 

worden gegeven. 

 √ 

Interne borging van de 

kwaliteit van de uit te 

voeren 

werkzaamheden 

4.3.1 Geldige certificering 

ISO 15189 

Een gecertificeerd kwaliteitssysteem conform ISO 

15189. 

√ √ 

4.3.2 Interne audits Jaarlijkse interne proces audit met betrekking tot de 

werkzaamheden in het kader van het 

bevolkingsonderzoek darmkanker, inclusief 

aantoonbare opvolging van de verbeterpunten. 

 √ 

Waarborging 

uniformiteit gebruikte 

technieken en 

beoordeling 

4.4.1 Rondzendingen Deelname aan rondzendingen van controlemonsters 

door SKML. 

 √ 

4.4.2 Periodieke 

beoordelingen 

Deelname aan de periodieke beoordelingen van de 

resultaten van de vier screeningslaboratoria. 

 √ 

Externe borging van de 

kwaliteit van de uit te 

voeren 

werkzaamheden 

 

 

 

4.5.1 Kwaliteits-

rapportages 

Per meetdag aanleveren van de resultaten van de 

controles en statistiek van de productiecijfers aan de 

landelijke functionaris monitoring FIT. 

 √ 
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Onderwerp Doel Indicator Omschrijving Selectie eis Audit eis 

  4.5.2 Periodieke audits Deelname aan de periodieke audits van de landelijke 

functionaris monitoring FIT, in het kader van het 

bevolkingsonderzoek. 

 √ 

4.5.3 Afstemmings-overleg Deelname en actief bijdragen aan het periodiek 

regulier afstemmingsoverleg tussen de laboratoria, de 

landelijke functionaris monitoring FIT en de 

screeningsorganisaties. 

 √ 

Personeel Gekwalificeerde 

medewerkers 

5.1.1 Beroepsregistratie De verantwoordelijk klinisch chemicus van het 

laboratorium is gedurende de uitvoering van het 

bevolkingsonderzoek geregistreerd in het register van 

de NVKC (of een daaraan gelijkwaardige registratie). 

 √ 

5.1.2 Scholing Klinisch chemici die participeren in de uitvoering van 

het bevolkingsonderzoek, dragen zorg voor het 

bijhouden van vakkennis en ervaring door middel van 

geaccrediteerde jaarlijkse (bij)scholing. 

 √ 

Deskundige 

medewerkers 

5.2.1 Deskundigheids-

bevordering 

Klinisch chemici die participeren in de uitvoering van 

het bevolkingsonderzoek, nemen actief deel aan 

(intercollegiale) deskundigheidsbevordering. 

 √ 

Kaders Uitvoeren van de 

werkzaamheden 

binnen de gestelde 

kaders 

6.1.1 Wetgeving Voldoen aan en werken conform de geldende wet- en 

regelgeving. 

 √ 

6.2.1 Uitvoeringskader Voldoen aan en werken conform de afspraken in het 

landelijk vastgestelde Uitvoeringskader 

bevolkingsonderzoek darmkanker. 

 

 √ 

6.3.1 Risicomanagement Voldoen aan en werken conform het landelijk 

vastgestelde protocol risicomanagement 

bevolkingsonderzoek darmkanker. 

 

 √ 

6.3.2 Afhandeling 

incidenten 

 

 

Een geïmplementeerde procedure voor de 

afhandeling van incidenten. 

 √ 
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Onderwerp Doel Indicator Omschrijving Selectie eis Audit eis 

  6.3.3 Evaluatie incidenten Incidenten die kunnen leiden tot verbetering van het 

bevolkingsonderzoek worden in de periodieke audit 

met de landelijke functionaris monitoring FIT 

besproken 

 √ 

6.3.4 Melding incidenten Incidenten dienen te worden gemeld conform de 

afhandeling van incidenten beschreven in het 

protocol risicomanagement. 

 

 √ 

6.3.5 Afhandeling klachten Een geïmplementeerde procedure voor de 

afhandeling van klachten. 

 

 √ 

6.3.6 Evaluatie klachten Klachten die kunnen leiden tot verbetering van het 

bevolkingsonderzoek worden in de periodieke audit 

met de landelijke functionaris monitoring FIT 

besproken. 

 √ 

6.3.7 Klachtenonderzoek Zonder restricties meewerken aan 

informatieverwerving en of verstrekking, onderzoek, 

site-inspecties of andere noodzakelijke acties 

verband houdende met eventuele klachten. 

 √ 

FIT analyse Waarborgen van een 

garandeerde ontvangst 

en opslag van 

fecesmonsters 

7.1.1 Monsterontvangst Monsters kunnen op dinsdag t/m zaterdag door 

PostNL op het Nederlandse afleveradres van het FIT-

laboratorium worden aangeboden. 

 √ 

7.1.2 Monsterverwerking Aangeboden monsters worden meteen geanalyseerd 

of weggezet bij kamertemperatuur indien analyse niet 

op de dag van ontvangst plaatsvindt. 

 √ 

Waarborgen van een 

uniforme 

uitslagverstrekking van 

hoge kwaliteit 

7.2.1 Vrijgave uitslagen Uitslagen worden geautoriseerd en vrijgegeven 

conform de vigerende NVKC richtlijn ‘Vrijgave van 

laboratoriumuitslagen’ en conform het protocol 

kwaliteitsborging FIT-analyses. 

√ √ 

Waarborgen privacy 

 

 

7.3.1 Lichaamsmateriaal Zorgvuldige omgang met lichaamsmateriaal. 

 

 √ 
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Doorlooptijden Minimaliseren van de 

ongerustheid onder 

deelnemers 

8.1.1 Doorlooptijd FIT 

laboratorium 

De tijdsduur tussen binnenkomst van het 

fecesmonster op het FIT laboratorium en het 

verzenden van de uitslag naar ScreenIT door het FIT-

laboratorium. 

≤ 48 uur  

8.1.2 Uitslagverstrekking De frequentie waarmee geautoriseerde uitslagen 

door het FIT laboratorium aan de 

screeningsorganisatie worden verstrekt. 

dagelijks 

(m.u.v. 

weekend, 

maan- en 

feestdagen) 

 

Waarborgen 

doorlooptijd 

bevolkings-onderzoek 

8.2.1 Productie FIT 

screenings laboratorium 

Het gemiddelde aantal monsters dat dagelijks door 

het FIT laboratorium wordt verwerkt. 

 

 

≥ 1600 

≥ 

445.000/jaar 

 

8.2.2 Overcapaciteit Het gemiddelde aantal monsters dat dagelijks door 

het FIT laboratorium aan overcapaciteit kan worden 

verwerkt, voor eventuele heranalyses en back-up 

overige laboratoria. 

≥ 800 

≥ 

222.500/jaar 

 

8.2.3 Opslagcapaciteit Het minimale aantal monsters dat het laboratorium 

kan opslaan voordat verdere verwerking plaatsvindt. 

≥ 1600 

gedurende 

24 uur 

 

Gegevensbeheer Ondersteuning primair 

proces/ monitoring en 

evaluatie van de 

kwaliteit 

9.1.1 Gegevens-

vastlegging 

 

Een gestructureerde vastlegging van gegevens.  √ 

9.1.2 Gegevens-

aanlevering 

Het digitaal beschikbaar stellen van de benodigde 

gegevens (conform de minimale dataset) en een 

digitale gestructureerde aanlevering daarvan. 

 

√ √ 

9.1.3 Gegevens-

uitwisseling 

De beschikking over een beveiligde 

internetverbinding op basis van certificaten, ten 

behoeve van elektronische gegevensuitwisseling. 

 

 

√ √ 
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 Veiligstellen en 

bescherming van 

gegevens 

9.2.1 Gegevensbeheer Periodieke updates en back-ups van (de gegevens 

in) de van toepassing zijnde registratiesystemen. 

 √ 

9.2.2 Gegevenstoegang Beschikbaar stellen van UZI-passen op naam aan de 

laboratoriummedewerkers ten behoeve van de 

toegang tot ScreenIT. 

 √ 

9.2.3 Gegevens-

beveiliging 

Zorgdragen voor de beveiliging van privacygevoelige 

gegevens conform de NEN 7510 (Medische 

informatica-informatie-beveiliging in de Zorg). 

√ √ 

9.2.4 Gegevens-

bescherming 

Zorgdragen voor het vastleggen van geheimhouding 

en vertrouwelijkheid ten aanzien van omgang met 

privacy gevoelige informatie van burgers in het 

arbeidscontract met de werknemer die de FIT 

uitvoert. 

 √ 

 


