
Contact met de huisarts vóór het intakegesprek 
Wij adviseren uw patiënt in de uitslagbrief vóór het intake
gesprek contact op te nemen met de huisarts voor het op
vragen van de relevante medische gegevens (episodelijst). 

Heeft uw patiënt de huisartsgegevens aan ons door
gegeven, dan ontvangt u via Zorgmail elektronisch bericht 
over de uitslag en verwijzing van uw patiënt. U ontvangt 
dit bericht een dag eerder dan uw patiënt. Dit geeft u de 
gelegenheid om contact op te nemen met uw patiënt over 
de uitslag en om de relevante medische gegevens voor de 
intake door te geven.

 Welke gegevens zijn van belang
 voor de intake?

 Medische voorgeschiedenis:
 • hart- en vaatziekten
 • longziekten
 • diabetes
 • (eerdere) darmklachten/behandeling hiervan.

 Familiaire belasting

 Medicijngebruik
 Welke medicijnen gebruikt uw patiënt? Gebruikt 
 uw patiënt bloedverdunners?

  Twijfelt u of uw patiënt in aanmerking komt voor een 
 coloscopie? Raadpleeg dan de exclusiecriteria op

 www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/huisarts.

Als gevolg van de privacywetgeving AVG (Algemene 
 Verordening Gegevensbescherming) kan het zijn dat eerder 
aan het ziekenhuis verstrekte gegevens nogmaals verstrekt 
moeten worden.

Afspraak voor intake verzetten? Laat uw patiënt 
contact met ons opnemen 
Wij kunnen de datum en locatie verzetten. Uw patiënt  
kan hiervoor:

•  bellen met onze informatielijn. Het nummer staat
  in de uitslagbrief en bij ‘over ons’ in het menu op 

 bevolkingsonderzoeknederland.nl

• inloggen met DigiD op Mijn Bevolkingsonderzoek
  Een link naar Mijn Bevolkingsonderzoek staat op 

 bevolkingsonderzoeknederland.nl.

Wij verzoeken u niet rechtstreeks een afspraak in het 
 coloscopiecentrum van keuze te maken. Als de afspraak via 
ons gemaakt is, blijft uw patiënt in beeld bij het bevolkings
onderzoek en weten wij op basis van de resultaten van het 
vervolgonderzoek wanneer wij weer een uitnodiging kunnen 
sturen.

Afspraak voor intake annuleren?
Als uw patiënt de intakeafspraak wil annuleren, kan dit  
via onze informatielijn of via Mijn Bevolkingsonderzoek.  
Bij tijdig annuleren kan de vrijgekomen afspraak voor 
 iemand anders worden gebruikt.

Kijk op bevolkingsonderzoeknederland.nl/professionals
voor meer informatie.

Als bij het bevolkingsonderzoek darmkanker vervolgonderzoek nodig is, sturen wij bij de uitslagbrief 
direct een uitnodiging voor een intakegesprek voor vervolgonderzoek mee. Het is van belang dat bij dit 
intakegesprek de relevante medische gegevens bekend zijn.
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