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Monitor 2021 Bevolkingsonderzoek Darmkanker



Uitvoering: primaire proces



Uitnodigingen en deelname

• 2,3 miljoen uitnodigingen
• Extra ivm COVID-19  

• 1,6 miljoen deelnemers

• Deelnamegraad 70,6%
• 300.000 1e ronde cliënten

• Deelname 1e ronde lager

• Deelname mannen lager



Doorverwijzingen: intake

• 74.309 ongunstige uitslagen: bloed in ontlasting boven afkapwaarde

• 4,6% van de deelnemers doorverwezen: 5,4% bij mannen en 3,8% bij vrouwen

• Afstand tot intake
• 99,2% < 40 kilometer

• Wachttijd tot intake
• 42,2% < 15 werkdagen



Intake en kijkonderzoek

• 62.457 deelnemers met een ongunstige ontlastingtest ondergingen een coloscopie -> 84,1%

• 1.278 deelnemers komen niet naar intake zonder af te melden -> 1,7% no shows

• 2.775 deelnemers krijgen advies geen coloscopie te ondergaan -> 4,3%

• Ongunstige ontlastingstest + intake advies coloscopie -> 98,0% ondergaat coloscopie

• Deelname coloscopie mannen en vrouwen vergelijkbaar, wel leeftijdsafhankelijk



Positief voorspellende waarde

• Percentage deelnemers bij wie darmkanker en/of een advanced adenoom vastgesteld wordt ten 
opzichte van het totaal aantal deelnemers met een ongunstige testuitslag van de ontlastingstest 
die een kijkonderzoek van de darm ondergaan

-> Opbrengst bij verwijzing gevolgd door coloscopie

• 2.790 darmtumoren -> 4,5%

• 16.878 advanced adenomen -> 27,0%

• Opbrengst DK hoger bij ouderen

• Opbrengst AAD hoger bij mannen



Opbrengst & complicaties coloscopie

• Bij 28% (= 17.666 deelnemers) worden bij de kijkonderzoek van de darm na een ongunstige uitslag 
geen poliepen of tumoren gevonden

• Hoger % bij vrouwen

• Lager % bij ouderen

• 298 complicaties
• Binnen 30 dagen

• 0,454%

• 2 fatale complicaties 



Opbrengst Bevolkingsonderzoek 

Detectiecijfer

• Bij 1,2% (= 19.668 deelnemers) wordt na deelname een advanced adenoom of darmkanker 
gedetecteerd

• Hoger % bij mannen & bij ouderen

Intervalkankers

• Percentage intervalkankers bij deelnemers met een gunstige ontlastingstest neemt zeer geleidelijk 
af over de jaren.

• 0,09% in 2018 (was 0,11% in 2015)



Incidentie en sterfte Darmkanker 

• Incidentie sinds 2018 lager dan voor de start van het bevolkingsonderzoek

• De sterfte aan darmkanker daalt geleidelijk over de jaren.



Vragen?


