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Hoe zit dat met de legitimatie van het houden van aparte BVO audits en een externe 

kwaliteitsborging voor de diagnostiek van BVO poliepen? 

Vanuit VWS en RIVM dient een bevolkingsonderzoek aantoonbaar van hoge kwaliteit te zijn voor alle stakeholders en 

processtappen omdat aan gezonde burgers van NL een medisch onderzoek wordt voorgesteld.  (zie uitvoeringskader 

BVO).

Het RIVM heeft een kwaliteitsprogramma ontworpen waarin alle kwaliteitsnormen benoemd staan, waarop de audits zijn 

gebaseerd. Dit komt voor een deel niet overeen met de ISO15189 en niet met normen vanuit de Federatie voor Medisch 

Specialisten en eigen beroepsvereniging. Ook de evt. maatregelen zijn anders.

BVO Nederland dient deze kwaliteitsnormen aantoonbaar te monitoren en daarover verantwoording af te leggen aan de 

minister.

Ook de uitvoerende organisaties en medische specialisten dienen dus periodiek aantoonbaar goede kwaliteit te leveren. 

(individuele certificering, rondzendingen, audits en steekproeven van eigen praktijk, samenwerkingsoverleg, complicatie 

besprekingen, etc.

Opmerking: er is een NVVP commissie die de verschillende normen van ISO15189, LVC en BVO kritisch gaat 

analyseren met deelnemers met kennis van zaken: verdere voorstellen over die “afstemming” zijn te verwachten.

Legitimatie voor het houden van de 

audits



1. Actueel thema: auditlastvermindering en afstemming tussen diverse 

audits

2. Lopend (bestuurs)overleg RIVM, BVO Nederland, NVVP 

3. Signalen vanuit het werkterrein van de klinische pathologie

4. Onduidelijkheden over taakstelling van een bevolkingsonderzoek

Aanleiding, basisfactoren



1. Intensievere contacten tussen CKBU, taakgroepen NvvP en RCP 

werkgroep

2. Wens om draagvlak te behouden / vergroten voor de toekomst

3. Wens van alle partijen (RIVM, BVO NL, RCP, NVVP, CKBU) om een gedegen 

overall beeld te krijgen 

4. Unanieme wens om een samenwerkingsonderzoek onder klinische 

pathologie te houden door diezelfde partijen

Aanleiding, bijkomende factoren



1. Het draagvlak verkennen voor de BVO DK audits 

2. Waar mogelijk verdere verbeteringen in de auditcyclus aanbrengen

Middel: Enquête onder collega’s en kwaliteitsfunctionarissen van klinische 

pathologie in Nederland die participeren in het bevolkingsonderzoek 

darmkanker (maart 2022)

Doelstelling enquête



 Online gestructureerde vragenlijst

 Ruimte voor persoonlijke meningen

 Looptijd 8 maart – 28 maart 2022

 Alle relevante onderdelen van de audits (30 vragen)*

 Wijze van auditeren 

 Gestructureerde beoordeling 

 Suggesties voor verbetering of toelichting middels open antwoorden

*Afgestemd met NVVP/CKBU

Opzet enquête



1. Representativiteit van de steekproef

2. Beoordeling werkwijze auditteam

3. Beoordeling van de audits als geheel

4. Beoordeling themabespreking

5. Uitkomsten meningen aan de hand van stellingen over kwaliteit

6. Welke onderwerpen dragen het meest / het minst bij aan 

kwaliteitsverbetering

7. Individuele wensen ter verbetering

8. Voorbereidingstijd periodieke en volledige audit

9. Auditduur conform programma

10. Voorstellen voor verbetering

Onderwerpen die aan bod komen



Uitkomst: betrouwbare omvang 

steekproef

Samenvatting van vragen en uitkomsten (1) :

Representativiteit van de steekproef



Samenvatting van vragen en uitkomsten (2):

Uitvoering Audits door BVO-team

werkwijze BVO team Gemiddelde

Wijze van auditeren 7,4

Open sfeer tijdens audit 8,1

Deskundigheid 8,0

Open voor feedback tijdens de audit 7,8

Open voor feedback na de audit 7,9

Luisteren tijdens de audit 7,8

Open voor feedback los van de audit 8,1

Verslaglegging auditrapport 8,0

Verslaglegging afwijkingenformulier 8,0

Totaal gemiddelde. 7,9



Samenvatting van vragen en uitkomsten (3):

Beoordeling van audits als geheel

82%

12% van de respondenten scoort van 1 t/m 5



Samenvatting van vragen en uitkomsten (4):

Beoordeling van de themabespreking

78%

8% van de respondenten scoort van 1 t/m 5, 14% geeft n.v.t. aan



Samenvatting van vragen en uitkomsten (5): 

Stellingen over themabespreking

Stellingen  1-3 Themabespreking Eens Neutraal Oneens n.v.t. N

De themabespreking is duidelijk
56% 26% 7% 11%

93
(n=52) (n=24) (n=7) (n=10)

De themabespreking draagt bij aan de 

vakinhoudelijke kwaliteit van uw afdeling

65% 17% 9% 9%
93

(n=61) (n=16) (n=8) (n=8)

De themabespreking past binnen de 

diagnostiek voor het bevolkingsonderzoek 

darmkanker

68% 18% 6% 8%
93

(n=63) (n=17) (n=6) (n=7)



Samenvatting van vragen en uitkomsten (2): 

Stellingen over kwaliteit



Samenvatting van vragen en uitkomsten (2): 

Beoordeling meeste toegevoegde kwaliteitswaarde

Meest bijdragend aan kwaliteit van poliepdiagnostiek: % N

Controle relevante informatie op basis van  visitatierapport LVC en 
RVA rapport met betrekking tot BVO proces 2% 1

Evaluatie van technische en logistieke aspecten van het 
pathologieonderzoek 8% 5

Zelfevaluatie naar aanleiding van steekproef poliepdiagnostiek door 
RCP of BVO-consultpanel 15% 9

Zelfevaluatie naar aanleiding van (landelijke) spiegelinformatie o.a. 
betreffende de rondzendingen 42% 25

Nabespreking met het auditteam aan het einde van de BVO audit
15% 9

Jaarlijkse themabespreking 12% 7

Anders 7% 4

Totaal 100% 60



• Voorbereidingstijd: grote variatie

45% van de labs hebben 6 uur of minder aan voorbereiding nodig

• Duur van de audit: 90% van de labs geven aan dat de duur van de audit is zoals 

aangegeven.

Samenvatting van vragen en uitkomsten (3); 

Tijd en duur 



Individuele suggesties en wensen over themabespreking 

en  afstemming van audits (n=42)

1. Voor themabespreking (31x): angioinvasie, invasiediepte, tumorbudding, literatuur 

gericht op BVO diagnostiek, hooggradige/laaggradige dysplasie, pseudoinvasie, 

onderscheid maligne verdacht maligne, update T1 tumoren, SSL en dysplasie, 

klinische relevantie etc.

2. Frequentie audits (13x): minder vaak, tijdrovende voorbereiding

3. Scope van audit: roulerend terugbrengen, teveel, te zwaar in combinatie met 

andere audits, alleen vakinhoudelijke audits in de toekomst, maar ook nuttig en 

prettig, en uitbreiding bijv. ook interviewen RvB en inzenders

4. Gezamenlijke audits met RVA en LVC (8x)* 

* voorstellen voor afstemmen audits: delen van elkaar overnemen/overlaten, 

overlapping weglaten, één grote gezamenlijke audit met grotere teams, alles alleen 

door de RVA laten doen etc, kwaliteitsnormen beter afstemmen.



Benoemen wat prettig of goed is in de BVO DK audits 

(n=52)

 Goed om zo'n speciaal onderwerp met een inhoudsdeskundige te kunnen 

bespreken, gericht op je eigen praktijk

 Ook het doornemen van de kwaliteitsindicatoren heeft een toegevoegde waarde

 De inhoudelijk discussie ook op basis van de door de pathologen gerapporteerde 

data is altijd zeer waardevol en heeft aantoonbaar geleid tot een duidelijke 

verbetering in de diagnostiek van poliepen.

 Goed om een spiegel voorgehouden te krijgen

 Spiegelinformatie, onafhankelijk oordeel op de kwaliteit en het functioneren van 

het lab als geheel, verbeteradviezen/best practice

 gerichte vragen en inhoudelijke feedback op de uitgevoerde kwaliteit van het 

thema en de rondzending



1. De uitvoering van de audits (houding auditoren, atmosfeer, gesprek) wordt 

als goed beoordeeld.

2. De meer vakinhoudelijke insteek van de laatste 3 jaar wordt positief 

gewaardeerd

3. Nascholing wordt zeer gewaardeerd en dit mag meer aandacht krijgen 

evenals het vastleggen van criteria voor uniforme poliep diagnostiek

4. De legitimatie van aparte BVO audits is niet wijdverbreid bekend of wordt 

niet onderschreven

Conclusies



5. De al doorgevoerde auditlastvermindering op geleide van de eerdere 

resultaten sluit aan bij een breed gevoelde wens om de auditomvang en –

frequentie te verminderen

Voorbeelden (zie ook coloscoop berichten):

a) Slechts 1x/4 jaar een volledige audit incl. laboratorium processtappen

b) Sinds 2021 invoering van audit op maat na goede resultaten waarbij 

uiteindelijk de spiegelinformatie, bespreking van rondzendingen en 

steekproef uit eigen praktijk en beperkte verbetercyclus over blijven

c) BVO scope-elementen gaan uit de RVA audit (voorstel vanuit 

RCP/CKBU) (ingediend in april 2022)

Conclusies



Vragen ?


