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Kwaliteitsovereenkomst  
tussen de screeningsorganisatie en endoscopisten die in het kader 

van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker coloscopieën 

uitvoeren 
 

Ondergetekende,  

Heeft kennis genomen van:  

Algemeen  

Dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 1 juni 2011 heeft besloten tot een 
invoering per 2013 van een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker bij alle personen van 55-
75 jaar, door middel van een tweejaarlijkse zelfafnametest. 
1. Dat het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (RIVM-CvB) belast is met de regie op 

de uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker en daartoe een landelijke organisatie 
heeft opgezet. 

2. Dat de Screeningsorganisaties opdracht hebben tot uitvoering en regionale coördinatie van het 
bevolkingsonderzoek naar darmkanker en daartoe gefinancierd worden uit de subsidieregeling 
publieke gezondheid en vergunninghouder zijn in het kader van de Wet op het 
bevolkingsonderzoek. 

3. Dat mensen met een positieve uitslag van de onder 1 genoemde test door de 
Screeningsorganisatie verwezen en uitgenodigd worden voor diagnostiek. 

4. Dat ten behoeve van het landelijke bevolkingsonderzoek naar darmkanker afstemming op 
landelijk niveau in een Programmacommissie is gewaarborgd en coördinatie op regionaal niveau 
door de vergunninghouder, de screeningsorganisatie. 

5. Dat alle partijen betrokken bij de directe zorgverlening aan de doorverwezen deelnemer van het 
bevolkingsonderzoek naar darmkanker moeten voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz).  

 
De screeningsorganisatie 
1. De Screeningsorganisatie zorgt voor een geldige vergunning in het kader van de Wet op het 

bevolkingsonderzoek voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker en is daarmee 
vergunninghouder.  

2. De Screeningsorganisatie voert in het kader van de regionale organisatie van het 
bevolkingsonderzoek naar darmkanker ondermeer de volgende taken uit:  

a. de selectie en de (herhaalde) uitnodiging van de doelgroep; 
b. informeren van de huisarts, indien bekend bij de Screeningsorganisatie, bij een 

ongunstige uitslag; 
c. communiceren van de uitslag van de zelfafnametest aan de deelnemer, verwijzing van 

deelnemers met een ongunstige uitslag en uitnodigen voor een intakegesprek bij een 
coloscopiecentrum waarmee een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en dat dus 
voldoet aan de landelijke gestelde kwaliteitseisen; 

d. vervullen van de referentiefunctie ten aanzien van de kwaliteit van uitvoering van 
screening en aansluitende diagnostiek waaronder de coloscopiecentra. Daartoe verbindt 
elke screeningsorganisatie een Regionaal Coördinerend MDL-functionaris (RCMDL-arts) 
aan zich, die toelaat en toeziet op de kwaliteit van de coloscopiecentra en de 
endoscopisten; 

3. De Screeningsorganisatie zorgt ervoor dat het bevolkingsonderzoek naar darmkanker op 
(landelijk) uniforme wijze wordt uitgevoerd in het eigen werkgebied, onder meer door 

a. zich te conformeren aan de besluiten van het RIVM-CvB betreffende de uitvoering van het 
bevolkingsonderzoek naar darmkanker; 

b. te zorgen voor samenwerkingsafspraken via overeenkomsten met alle betrokken partijen. 
4. De screeningsorganisatie zorgt voor het beheer en onderhoud van ScreenIT, het IT-systeem ter 

facilitering van het primaire proces, kwaliteitsborging, monitoring & evaluatie en (op termijn) 
flankerend (wetenschappelijk) onderzoek van het bevolkingsonderzoek darmkanker. 

Stemt in met: 
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1. Opleiding  

1. Heeft een opleiding, die voldoet aan door het RIVM-CvB vastgestelde landelijke kwaliteitseisen, 
zoals opgenomen in het Uitvoeringskader https://www.rivm.nl/documenten/uitvoeringskader-
bevolkingsonderzoek-darmkanker, de daarbij behorende protocollen en het door de 
Screeningsorganisaties vastgestelde protocol voor de Toelating en auditing van coloscopiecentra 
en endoscopisten 
https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/professionals/bevolkingsonderzoek-
darmkanker/documentatie, met goed gevolg afgerond.  

2. Volgt aantoonbaar nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied.  
 

2. Uitvoering van de coloscopie, inclusief daaraan voorafgaand intakegesprek 

1. Voert bij de doorverwezen deelnemer aan het bevolkingsonderzoek een intakegesprek en 
coloscopie uit conform de landelijke geldende kwaliteitseisen. Voor het intakegesprek geldt dat de 
intake wordt uitgevoerd door een inhoudelijk deskundig en bevoegd en bekwaam medewerker 
(zoals verpleegkundige, NP/PA, arts), en dat een arts voor supervisie en ter consultatie 
beschikbaar is.   

2. Houdt zich bij het intakegesprek en de coloscopie aan het door het RIVM-CvB vastgestelde 
landelijke Uitvoeringskader1, de daarbij behorende protocollen en het protocol voor de Toelating 
en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten2.  

3. Verplicht zich om in het kader van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker samen te werken 
met een pathologielaboratorium en een radiologiecentrum voor CT-colografie die voldoen aan de 
kwaliteitseisen die voor het bevolkingsonderzoek darmkanker door het RIVM-CvB zijn vastgesteld. 

4. Houdt een registratie bij van de verrichtingen bij de doorverwezen deelnemers aan het 
bevolkingsonderzoek en verstrekt de landelijk overeengekomen gegevens hiervan via ScreenIT 
aan de screeningsorganisatie met inachtneming van de WGBO en de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) op de wijze die landelijk overeengekomen is.  

 

3. Kwaliteit  

1. Verplicht zich om zich te houden aan de voor het bevolkingsonderzoek darmkanker door het 
RIVM-CvB vastgestelde landelijke kwaliteitseisen, zoals opgenomen in het Uitvoeringskader1, de 
daarbij behorende protocollen en het protocol voor de Toelating en auditing van coloscopiecentra 
en endoscopisten2.  

2. Werkt actief mee aan de door de RCMDL van de Screeningsorganisatie te houden kwaliteitsaudits 
en stelt daarvoor de benodigde informatie ter beschikking.  

3. Verplicht zich om relevante na- en bijscholing te volgen, zoals vermeld in het protocol Toelating en 
auditing van coloscopiecentra en endoscopisten2. 

 

4. Duur van de overeenkomst en beëindiging  

1. De kwaliteitsovereenkomst wordt voor 1 jaar door partijen aangegaan wordt na afloop van deze 
periode stilzwijgend verlengd voor de duur van telkens 1 jaar.  

2. De kwaliteitsovereenkomst kan op redelijke en billijke gronden beëindigd worden met 
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.  

3. De kwaliteitsovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst 
ontbonden indien:  

 

1 https://www.rivm.nl/documenten/uitvoeringskader-bevolkingsonderzoek-darmkanker 
2 https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/professionals/bevolkingsonderzoek-darmkanker/documentatie 

 

3.1 de Screeningsorganisatie niet langer beschikt over een geldige vergunning voor het 

bevolkingsonderzoek darmkanker in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek; 

3.2 de uitvoerder niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen of blijkt niet te voldoen aan de in art. 1 

genoemde opleidingseisen.  

5. Geschillen  

https://www.rivm.nl/documenten/uitvoeringskader-bevolkingsonderzoek-darmkanker
https://www.rivm.nl/documenten/uitvoeringskader-bevolkingsonderzoek-darmkanker
https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/professionals/bevolkingsonderzoek-darmkanker/documentatie
https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/professionals/bevolkingsonderzoek-darmkanker/documentatie
https://www.rivm.nl/documenten/uitvoeringskader-bevolkingsonderzoek-darmkanker
https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/professionals/bevolkingsonderzoek-darmkanker/documentatie
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In geval partijen met betrekking tot een geschil na overleg daarover niet tot afspraken kunnen komen, 

zullen zij bij voorkeur trachten een dergelijk geschil op te lossen met behulp van mediation conform 

het reglement van het Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de 

aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld 

op te lossen met behulp van mediation, zullen partijen het geschil voor kunnen leggen aan de 

burgerlijke rechter. Ook indien mediation niet passend wordt geacht gezien de aard en/of ernst van 

het geschil, kunnen partijen het geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter. 

6. Slotbepalingen  

1. De behandelovereenkomst voor een coloscopie komt tot stand tussen ondergetekende en de 
doorverwezen deelnemer aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. 

2. De in artikel 2 en 3 genoemde Uitvoeringskader, protocollen, kwaliteitseisen en dergelijke maken 
integraal onderdeel uit van deze kwaliteitsovereenkomst. 

3. Indien enige bepaling van deze kwaliteitsovereenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de 
overige bepalingen van deze kwaliteitsovereenkomst volledig van kracht blijven en zullen partijen 
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen formuleren, waarbij 
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden 
genomen.  

 

Naam:  

Adres: n.v.t. 

Woonplaats:  

Werkzaam bij: Bekend bij Screeningsorganisatie 

UZI-nummer: Bekend bij Screeningsorganisatie 

BIG-nummer:  

 
Voor Akkoord 
<Naam endoscopist> 
 

Namens Bevolkingsonderzoek Nederland 

 
 

Ginel E. van Weering 
bestuurder 
 

Bijlagen 

1. Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Darmkanker: 
https://www.rivm.nl/documenten/uitvoeringskader-bevolkingsonderzoek-darmkanker 

2. Protocol voor de Toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten: 
https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/professionals/bevolkingsonderzoek-
darmkanker/documentatie 
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