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Management samenvatting 

In 2014 is gestart met de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Na afloop van dit eerste 
jaar is in kaart gebracht wat de ervaringen van de genodigden met het bevolkingsonderzoek zijn geweest. 
Concreet is nagegaan hoe genodigden de verschillende onderdelen van het proces hebben ervaren en is 
vastgesteld wat er goed gaat en wat er beter kan. 

Vanuit het perspectief van de genodigden is de conclusie dat veel onderdelen in het proces goed 
verlopen. De genodigden zijn over het algemeen tevreden over de hoeveelheid informatie en over de 
duidelijkheid van de informatie; men begrijpt de verschillende stappen in het proces goed en het doel van 
het bevolkingsonderzoek is helder. Het feit dat genodigden niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek 
is vooral vanwege medische redenen, omdat men denkt dat men gezond is en geen darmkanker heeft, 
omdat men denkt dat het geen nut heeft of omdat er een zekere angst is voor de uitslag en het 
vervolgonderzoek.  

Naast de toegestuurde informatie spelen algemene media -dagbladen, radio en TV- en medici een 
belangrijke rol in de informatievoorziening. Dat geldt in het bijzonder voor de niet-deelnemers aan het 
bevolkingsonderzoek. Zij noemen algemene media het vaakst als bron van informatie voor het 
bevolkingsonderzoek terwijl de deelnemers aan het bevolkingsonderzoek het vaakst de toegestuurde 
brieven en folder als ook de website als bron van informatie noemen. 

Het merendeel van de niet-deelnemers aan het bevolkingsonderzoek geeft aan er goed over te hebben 
nagedacht en dat het geen principiële keuze is; zij overwegen de volgende keer wel mee te doen. 
Opmerkelijk is dat genodigden die niet naar het intakegesprek of de coloscopie gaan, vaak al onder 
medische controle of behandeling voor de darmen zijn of denken de oorzaak van bloed in de ontlasting 
zelf te kennen. Vaak vindt het besluit om niet verder deel te nemen in overleg met de huisarts of een 
andere medicus plaats. Een vraag die hierbij op komt, is waarom deze genodigden toch de 
ontlastingstest hebben uitgevoerd en teruggestuurd. Een mogelijke verklaring kan zijn dat het voor 
genodigden niet duidelijk is dat het bevolkingsonderzoek via een andere instantie verloopt dan waar men 
eventueel al voor de darmen in behandeling is. En dat men dus onvoldoende op de hoogte is van het feit 
dat het bevolkingsonderzoek in hun geval niet van toepassing is.  

Van de deelnemers aan het bevolkingsonderzoek geeft een grote meerderheid aan dat de ontlastingstest 
en de gebruiksaanwijzing hiervoor duidelijk zijn en geen aanpassing behoeven.  

De informatie die men ontvangt rondom de uitslag wordt eveneens duidelijk gevonden. Na een 
ongunstige uitslag heeft een op de drie, voordat men naar het intakegesprek gaat, contact met de 
huisarts. De huisarts speelt in deze fase van het proces een belangrijke rol in het geven van informatie, 
maar ook bij een persoonlijk advies over onder andere verdere deelname of ter geruststelling. Van 
degenen die besluiten niet naar het intakegesprek te gaan, heeft de helft dit besloten na ontvangst van de 
uitslagbrief en contact met de huisarts.  

Het feit dat afspraken bij een ongunstige uitslag direct worden ingepland, wordt door de meerderheid als 
prettig ervaren. De meeste intakegesprekken en ook de eventuele coloscopie vinden op de ingeplande 
datum plaats.  

De verschillen in beleving van het bevolkingsonderzoek naar etniciteit, stedelijkheid van de woonplaats 
en leeftijd zijn over het algemeen beperkt. De meest opvallende verschillen zijn er tussen mannen en 
vrouwen. Mannen- die nu voor het eerst zijn uitgenodigd voor een bevolkingsonderzoek - zijn vaker van 
mening dat het geen nut heeft om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek, omdat het niets oplevert. 



  3  
 

Ook wantrouwen zij het bevolkingsonderzoek sterker dan vrouwen. Mannen besluiten minder vroeg in het 
proces om wel of niet deel te nemen en besluiten dat ook minder vaak zelfstandig (zonder overleg met 
anderen) dan vrouwen. In het geval van een ongunstige uitslag hebben mannen minder vaak contact met 
de huisarts.    

De genodigden voor het bevolkingsonderzoek blijken niet goed op de hoogte van de kosten en afspraken 
met zorgverzekeraars. Er wordt weliswaar in de informatiematerialen aandacht aan besteed, maar de 
interesse ervoor lijkt niet groot met als gevolg dat de kennis hierover beperkt is. Tot slot blijkt het 
cliëntenportaal waarop genodigden kunnen inloggen weinig te worden gebruikt. Enerzijds door 
onbekendheid maar ook als het wel bekend is geeft men aan hier geen behoefte aan te hebben en post 
of telefoon makkelijker te vinden.  

De tweejaarlijkse frequentie van het bevolkingsonderzoek wordt door een ruime meerderheid van alle 
genodigden als precies goed bestempeld. 

Samengevat is de conclusie dat het proces van het bevolkingsonderzoek darmkanker door de 
genodigden over het algemeen positief wordt gewaardeerd. Er is een aantal verbeteringen mogelijk om 
het proces verder te optimaliseren. Zo kan bij de uitnodiging uitgebreider worden ingegaan op mogelijk 
(medische) redenen om niet mee te doen en dat het dan van belang is zich af te melden. Met betrekking 
tot dit proces van afmelden zou een verdere samenwerking met huisartsen behulpzaam kunnen zijn. 
Daarbij zou het ook interessant zijn om na te gaan waarom mensen wel een ontlastingstest doen en 
vervolgens geen intakegesprek voeren of een coloscopie ondergaan vanwege medische redenen.  

In de informatie bij de uitnodiging kan meer nadruk worden gelegd op het feit dat het 
bevolkingsonderzoek juist voor mensen is die nog geen darmklachten hebben. Mensen zonder 
darmklachten voeren dit aan als argument om niet mee te doen. 

Tevens blijkt in de groep die in de administratie van het bevolkingsonderzoek geregistreerd staat als niet-
deelnemers aan de intake en/of coloscopie, dat er toch een vervolgstap in de vorm van een 
intakegesprek of coloscopie heeft plaatsgevonden, vaak in overleg met de huisarts. Mogelijk hebben zij 
via een andere instantie, buiten het bevolkingsonderzoek om, een intakegesprek gehad of is dit (nog) niet 
volledig teruggekoppeld aan of ingevoerd in het registratiesysteem van het bevolkingsonderzoek 
darmkanker. Dit onderdeel van het proces zou kunnen worden verbeterd door meer informatie uit te 
wisselen tussen instanties (als degene die al onder behandeling is hier toestemming voor geeft) of de 
instanties hun cliënten goed te laten informeren over het eventueel afmelden bij het 
bevolkingsonderzoek. Als dit duidelijk is bij de screeningsorganisaties, kan deze informatie worden 
gebruikt bij het selecteren van en communiceren met genodigden voor de volgende ronde zodat ‘dubbele 
trajecten’ voorkomen kunnen worden. Genodigden kunnen ook meer gemotiveerd worden een afspraak 
te maken bij een coloscopiecentrum dat verbonden is aan het bevolkingsonderzoek. Huisartsen kunnen 
hier een motiverende rol spelen. Het proces wordt daardoor efficiënter omdat de cliënten bijvoorbeeld in 
een volgende ronde geen informatie ontvangen die niet op hen van toepassing is en er kan beter gevolgd 
worden wat de uitkomsten van het bevolkingsonderzoek zijn.  
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1. Inleiding 

1.1. Achtergrond 

In januari 2014 is het bevolkingsonderzoek darmkanker van start gegaan. Hiermee is voor het eerst in 25 
jaar een nieuw bevolkingsonderzoek ingevoerd. In opdracht van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) heeft onderzoeksbureau GfK de ervaringen van genodigden met het onderzoek 
onderzocht. Hiervoor zijn ruim 1.000 personen ondervraagd, die in 2014 een uitnodiging hebben 
ontvangen1.  

De centrale doelstelling van het onderzoek is informatie te verzamelen waarmee vanuit het perspectief 
van de genodigden het bevolkingsonderzoek darmkanker geoptimaliseerd kan worden.  

De volgende vragen staan hierbij centraal:  

 Wat zijn de ervaringen van de personen2 die een uitnodiging hebben ontvangen voor het 
bevolkingsonderzoek darmkanker met het bevolkingsonderzoek? 

 Wat gaat goed en wat kan beter? 

1.2. Opbouw van dit rapport 

De volgende twee paragrafen zijn bedoeld om het begrip en de leesbaarheid van dit rapport te vergroten.  

1.2.1. Onderdelen in het proces van het bevolkingsonderzoek darmkanker 

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is een omvangrijk traject waarbij achtereenvolgens de volgende 
processen plaatsvinden:  

1. Selectie 
2. Vooraankondiging 
3. Uitnodiging 
4. Testen 
5. Communiceren van de uitslag 
6. Verwijzen naar de zorg 
7. Diagnostiek 
8. Behandeling/Surveillance 

Onderdeel 1 t/m 6 vindt binnen het bevolkingsonderzoek plaats. Deze processen worden uitgevoerd door 
de vijf regionale screeningsorganisaties. De diagnostiek en behandeling/surveillance speelt zich af in de 
zorg en wordt uitgevoerd door coloscopiecentra. Als genodigden voor de eerste keer worden uitgenodigd 
voor het bevolkingsonderzoek, ontvangen ze eerst een vooraankondiging en krijgen ze enkele weken 
later de paarse envelop met de ontlastingstest. In de vervolgrondes ontvangen genodigden geen 
vooraankondiging meer, maar alleen nog een uitnodiging met ontlastingstest. Doelstelling van het 
voorlichtingsmateriaal is dat genodigden een geïnformeerde keuze kunnen maken om wel of niet deel te 
nemen aan het bevolkingsonderzoek. Hoe dit deel van het proces is ervaren door degenen die hebben 
besloten niet deel te nemen aan (alle onderdelen van) het bevolkingsonderzoek, is terug te vinden in 
hoofdstuk 2.  

                                                 
1 De eerste groep voor het bevolkingsonderzoek darmkanker uitgenodigde Nederlanders betreft personen met geboortejaren 1938, 
1939, 1947, 1949 en 1951. 
2 Gebaseerd op een steekproef van n=1.221 genodigden. 
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De ervaringen met betrekking tot het voorlichtingsmateriaal van degenen die wel hebben deelgenomen 
worden behandeld in hoofdstuk 3. Hoe het uitvoeren van de ontlastingstest, het ontvangen van de uitslag, 
en bij een ongunstige uitslag de verwijzing naar het intakegesprek, het gesprek zelf, de verwijzing naar 
de coloscopie en de uitvoering van de coloscopie is ervaren, wordt ook beschreven in dit hoofdstuk.  

Hoofdstuk 4 zal tot slot ingaan op de algemene beleving van het bevolkingsonderzoek, zoals de kijk op 
de frequentie van uitnodiging, de bekendheid van en ervaringen met het cliëntenportaal, de duidelijkheid 
van de voorlichting betreffende eventuele kosten en de bekendheid met en deelname aan andere 
bevolkingsonderzoeken.  

Alle alinea’s in dit rapport die zijn aangeduid met ‘Interpretatie / Aanbeveling’ bevatten conclusies en 
aanbevelingen die aan de hand van de onderzoeksresultaten door GfK zijn toegevoegd.  

Quotes zijn opgenomen ter illustratie van het behandelde thema. Ze betreffen uitspraken van individuen 
en zijn derhalve niet generaliseerbaar. Echter duiden zij wel de mate aan waarin dit proces voor elk 
individu een eigen verhaal en proces omvat of geven zij inzicht in ideeën die individuen hebben.  

1.2.2. Doelgroepen in het onderzoek 

Het cliëntenonderzoek is gericht op alle personen die in 2014 zijn uitgenodigd voor het 
bevolkingsonderzoek. Dit betreft mensen die in 2014 63, 65, 67, 75 of 76 jaar zijn of worden. De populatie 
waar vanuit is gegaan, betreft alle mensen die in de periode 1-1-2014 en 31-12-2014 een uitnodiging 
(paarse envelop) hebben ontvangen. Voorafgaand aan de uitnodiging om deel te nemen aan het 
evaluatieonderzoek is gecontroleerd of deze personen inmiddels niet zijn overleden of vertrokken uit 
Nederland, een geldige BRP-identificatie hebben en geen bezwaar hebben gemaakt tegen het gebruik 
van hun gegevens voor onderzoeksdoeleinden. Uit dit steekproefkader is een steekproef getrokken, naar 
geslacht, leeftijd (geboortecohort), woongebied en etniciteit. Meer details over de steekproef en de 
respons voor dit onderzoek zijn na te lezen in paragrafen 7.2 en 7.3. 

Binnen dit steekproefkader zijn 5 doelgroepen te onderscheiden (zie ook figuur 1.2.2): 

 Groep 1: Genodigden van wie geen uitgevoerde ontlastingstest retour is gekomen en die niet aan 
het bevolkingsonderzoek darmkanker hebben deelgenomen;  

o Non-participant: dit zijn genodigden die zich eenmalig of definitief hebben afgemeld na 
het moment dat hun screenronde is geopend.  

o Non-respondent: genodigden die niet op de uitnodiging reageren, binnen 6 maanden na 
verzending van de paarse envelop. 

 Groep 2: Cliënten met een gunstige uitslag (bij wie geen aanleiding was voor vervolgonderzoek)  
 Groep 3: Cliënten met een ongunstige uitslag, maar die niet aan het intakegesprek hebben 

deelgenomen; 
o Non-participant: Dit zijn cliënten die zich eenmalig hebben afgemeld, na het moment van 

een brief met ongunstige uitslag, zonder dat er een intakegesprek heeft plaatsgevonden. 
o Non-respondent:  

 Cliënten die niet naar het intakegesprek komen (no-show) en die na 3 maanden 
na de datum van de uitslagbrief nog niet hebben gereageerd.  

 Cliënten die de afspraak annuleren via de infolijn van de screeningsorganisatie of 
via het cliëntenportaal. 

 Groep 4: Cliënten die aan het intakegesprek hebben deelgenomen, maar bij wie geen coloscopie 
is uitgevoerd;  

o Definitieve exclusie: Cliënten die na het intakegesprek zijn geëxcludeerd 
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o Non-respondent: Cliënten die na het intakegesprek een coloscopie geadviseerd krijgen 
en die nog geen coloscopie hebben gehad in periode van 3 maanden na intake conclusie 

 Groep 5: Cliënten bij wie een coloscopie is uitgevoerd en van wie de uitslag binnen is 
 
 

 

Figuur 1.2.2 – Doelgroepen in het onderzoek 

Met behulp van deze doelgroepen kunnen alle onderdelen uit het proces van het bevolkingsonderzoek 
darmkanker nader onder de loep worden genomen en worden geëvalueerd.   
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2. Genodigden die niet (volledig) deelnemen aan het 
bevolkingsonderzoek darmkanker 

2.1. Geen deelname aan de ontlastingstest 

Binnen de leeftijdscategorieën die in 2014 zijn uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker, 
heeft 29%3 niet gereageerd op deze uitnodiging. Dit betreft genodigden van wie geen uitgevoerde 
ontlastingstest retour is gekomen en die zodoende niet aan het bevolkingsonderzoek darmkanker hebben 
deelgenomen. Deze genodigden hebben zich eenmalig of definitief afgemeld na het moment dat hun 
screenronde is geopend of hebben binnen 6 maanden na verzending van de paarse envelop niet op de 
uitnodiging gereageerd. De paragrafen in 2.1 geven verdiepende inzichten op basis van een steekproef 
uit deze doelgroep4. 

2.1.1. Argumenten om niet deel te nemen 

De belangrijkste reden om geen gehoor te hebben gegeven aan de uitnodiging voor het 
bevolkingsonderzoek darmkanker is dat genodigden al onder medische controle voor de darmen zijn. 
29% noemt dit zelf spontaan als argument. 13% beargumenteert zijn of haar niet uitgevoerde 
ontlastingstest met andere medische redenen die deelname belemmeren, zoals andere al bekende 
oorzaken die bloed in de ontlasting kunnen veroorzaken en daardoor de test onbetrouwbaar maken of 
een andere aandoening waar men voor in het ziekenhuis is beland. 11% van de genodigden die niet 
hebben deelgenomen denkt dat men gezond is en geen darmkanker heeft, waardoor men deelnemen 
aan de test niet nodig acht. Volgens 8% heeft het geen nut om aan het bevolkingsonderzoek deel te 
nemen, omdat het niets oplevert. Eenzelfde groep is bang voor de uitslag of wil niet weten dat men 
mogelijk darmkanker heeft. Bij 7% leidt deelname alleen maar tot ongerustheid en 6% wantrouwt het 
onderzoek. 5% van de eerste uitgenodigde geboortecohorten vindt zichzelf te oud om aan het 
bevolkingsonderzoek darmkanker deel te nemen. Figuur 2.1.1 geeft inzicht in alle spontaan genoemde 
argumenten om niet deel te nemen.  

Mannen zijn significant vaker van mening (15%) dat het geen nut heeft om deel te nemen aan het 
bevolkingsonderzoek, omdat het niets oplevert. Ook wantrouwen zij het onderzoek sterker dan vrouwen 
(10% t.o.v. 2%). Logischerwijs wordt in de groep 75 en 76-jarigen relatief vaker (11%) benoemd dat men 
zich te oud voelt om deel te nemen. Binnen deze groep denken ook relatief meer genodigden (16%) dat 
men gezond is en geen darmkanker heeft. Ditzelfde geldt voor genodigden in de minder stedelijke 
gebieden (14%). Bij genodigden van 63 t/m 67 jaar komt relatief vaker (12%) naar voren dat het 
onderzoek hen alleen maar ongerust maakt. De etnische achtergrond van degenen die niet hebben 
deelgenomen, speelt geen significante rol in de genoemde argumentatie.  

 

                                                 
3 Bron: Landelijke Monitoring & Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Erasmus MC – NKI / AvL) 
4 De onderliggende steekproef voor dit deel bestaat uit n=198 respondenten. 
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Figuur 2.1.1 – Spontaan genoemde redenen om niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker 
Basis: Niet-deelnemers in 2014 (meerdere antwoorden mogelijk, n=198) 

Wanneer aan de hand van een vooropgestelde lijst5 wordt bekeken welk argument het meest belangrijk is 
bij de beslissing om niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker, blijft het feit dat men al 
onder medische controle is voor de darmen de belangrijkste reden (25%). Het argument dat men denkt 
gezond te zijn, komt op de tweede plaats (11%) gevolgd door het argument dat men om medische 
redenen niet mee kan doen (10%).  

Interpretatie / aanbeveling: De redenen om niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek 
darmkanker komen voort uit medische redenen (al onder behandeling), het idee gezond te zijn en geen 
darmkanker te hebben, een kritische houding ten aanzien van het onderzoek en persoonlijke angst of 
ongerustheid. Voor de genodigden met een medische reden is het van belang dat zij zich tijdig afmelden 
zodat naar deze groep niet onnodig paarse pakketten worden verstuurd. Voor de mensen die denken 
gezond te zijn, kan (aangepaste) voorlichting een rol spelen om deze groep zo goed mogelijk te 
informeren, bijvoorbeeld door te benadrukken dat het bevolkingsonderzoek juist bedoeld is voor mensen 
zonder darmklachten. 

 

 

                                                 
5 Zie vraag A7 in de vragenlijst voor niet-deelnemers (bijlage 6.3). 

1%
1%
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1%
1%
1%
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11%
13%

29%

Ik heb geen uitnodiging ontvangen
Was niet aanwezig

Ik vind het onduidelijk wat er allemaal gaat gebeuren
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Ik heb te weinig informatie
Ik vind het te duur (gebruik eigen risico)

Ik ben al onder medische controle voor andere aandoening
Ik heb geen klachten
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Ik wil geen inwendig darmonderzoek
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Ik ben er nog niet aan toegekomen
Ik voel me te oud

Wantrouwen (bijv. berichtgeving media)
Het onderzoek maakt mij alleen maar ongerust

Ik ben bang voor de uitslag
Het heeft geen nut om mee te doen, het levert niets op

Ik denk dat ik gezond ben en geen darmkanker heb
Ik kan vanwege medische redenen niet meedoen

Ik ben al onder medische controle voor mijn darmen

Argumenten om niet deel te nemen 
aan het bevolkingsonderzoek darmkanker 
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2.1.2. Het nemen van de beslissing om niet deel te nemen 

33% van de genodigden die geen gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging geeft aan na ontvangst 
van de uitnodigingsbrief met folder en testbuisje te hebben besloten niet deel te nemen aan het 
bevolkingsonderzoek. 49% heeft dit besluit genomen vóór ontvangst van deze uitnodigingbrief. Hiervan 
heeft 27% dit besluit genomen voordat men de vooraankondigingsbrief had ontvangen en 22% nam de 
beslissing na ontvangst van de aankondigingsbrief (zie ook figuur 2.1.2a).  

 

Figuur 2.1.2a – Schematische weergave van beslismoment om niet deel te nemen 
Basis: Niet-deelnemers in 2014 (n=198) 

11% heeft niet precies aangeduid op welk moment in het proces men besloot om niet deel te nemen, 
maar gaf aan dat dit bijvoorbeeld was na overleg met de huisarts of specialist of na berichtgeving in de 
media. Binnen deze groep zijn ook genodigden die de beslissing om niet deel te nemen, niet op een 
bewust moment hebben gemaakt; zij zijn vergeten deel te nemen of waren ten tijde van de uitnodiging 
niet aanwezig. Degenen die aangeven op een ander moment te hebben besloten niet deel te nemen, 
betreffen vooral genodigden uit het jongste geboortecohort (63-67 jaar). Relatief meer vrouwen (34%) 
dan mannen (19%) besloten om af te zien van deelname voordat men de vooraankondigingsbrief ontving.  

Man, 65 jaar: “Je kan beter een brief sturen om mensen te vragen of ze interesse hebben voordat je alle 
testbuisjes gaat sturen. Dit kost onnodig geld.”  

Vrouw, 75 jaar: “Ik ben op het onderzoek pas ingegaan toen ik het testpakket ontving, met het idee dat 
deze dure spullen anders in de vuilnisbak terecht zouden komen. Ik denk dat een vragenlijst naar 
klachten in eerste instantie voldoende zou moeten zijn. Daarna pas de uitnodiging om ontlasting te sturen 
wanneer men zich ongerust maakt over bepaalde symptomen van die vragenlijst. Dat lijkt me een 
effectievere benadering.” 

Na het besluit om niet deel te nemen heeft 39% zich afgemeld via het schriftelijke antwoordformulier. Een 
zeer beperkte groep (2%) heeft de afmelding online via het cliëntenportaal doorgegeven. Echter de 
meerderheid, 51%, heeft zich niet afgemeld. Vrouwen melden zich vaker af dan mannen (resp. 47% t.o.v. 
30%). Ook heeft het jongere geboortecohort vaker het antwoordformulier ingevuld en zich afgemeld 
(53%) dan het oudere geboortecohort (22%).  

Onder degenen die zich niet afgemeld hebben, was bij 25% niet bekend dat men het formulier moest 
invullen om zich af te melden. 22% had geen zin om het formulier in te vullen en 16% is het vergeten. 
31% had een andere reden om het formulier niet in te vullen. Een deel hiervan geeft bijvoorbeeld aan dat 
men heeft gebeld om zich af te melden. Anderen waren ziek of al onder behandeling, of waren op dat 
moment niet in het land. Sommigen twijfelden nog steeds over het al dan niet deelnemen aan de test.  
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Interpretatie / Aanbeveling: Aangezien in totaliteit 29%6 niet deelneemt, meer dan de helft zich niet 
afmeldt en 49% van de niet-deelnemers het besluit om niet deel te nemen al heeft genomen voordat men 
de uitnodigingsbrief met folder en testbuisje heeft ontvangen, kan worden geconcludeerd dat een deel 
van de paarse pakketten niet hoeft te worden verstuurd. Voorwaarde hiervoor is wel dat genodigden zich 
tijdig en, voor zover mogelijk, met reden afmelden. Bij een kwart was het niet bekend dat men zich via 
een formulier moest afmelden. In de voorlichtingsmaterialen die worden verstuurd voorafgaand aan het 
uitnodigingspakket zou meer aandacht kunnen worden besteed aan (geldige) redenen om niet deel te 
nemen en dat het dan van belang is zich tijdig af te melden. Mogelijk zou hier ook een verdere 
samenwerking met (huis)artsen en specialisten gezocht kunnen worden, zodat afmelding ook via hen zou 
kunnen geschieden. Het lijkt voor genodigden niet altijd helder dat het bevolkingsonderzoek verloopt via 
een andere instantie dan waar men eventueel al voor de darmen in behandeling is, en dat deze partijen 
geen volledige inzage hebben in alle cliëntgegevens, waardoor de noodzaak tot afmelden mogelijk niet 
altijd correct wordt ingeschat. 

2.1.3. Invloed van informatiebronnen en de persoonlijke omgeving 

55% van de genodigden die hebben besloten niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek, heeft 
geen informatiebronnen gebruikt om meer te weten te komen over het bevolkingsonderzoek. Zij geven 
aan ook de ontvangen informatiematerialen (vooraankondigingsbrief, uitnodiging en folder) niet te hebben 
gebruikt om meer te weten te komen over het bevolkingsonderzoek. Voor de groep niet-deelnemers die 
zich wel op andere manieren in het onderzoek heeft verdiept (45%), was de krant de belangrijkste 
informatiebron om meer te weten te komen over het bevolkingsonderzoek darmkanker; 35% van hen 
geeft aan via een krant of dagblad informatie te hebben vergaard. Daarnaast waren de 
televisieprogramma’s (31%), de vooraankondigingsbrief (21%) en de folder bij de uitnodigingsbrief (20%) 
belangrijke bronnen van informatie. Genodigden uit het jongste geboortecohort (63-67 jaar) haalden 
relatief vaker informatie uit de krant en hebben relatief vaker (ook) informatie via de huisarts verkregen. 
Een volledig overzicht van de gebruikte informatiebronnen is te vinden in figuur 2.1.2b. 

                                                 
6 Bron: Landelijke Monitoring & Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Erasmus MC – NKI / AvL) 
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Figuur 2.1.2b – Gebruikte informatiebronnen  
Basis: Niet-deelnemers in 2014 die informatie hebben gezocht (meerdere antwoorden mogelijk, n=85) 

Samengevat: Ruim de helft van de niet-deelnemers maakt geen gebruik van informatiebronnen. Naast 
de toegestuurde informatie en de specifieke website over het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn de 
algemene media als dagbladen en televisieprogramma’s belangrijke bronnen om meer te weten te komen 
over het bevolkingsonderzoek.  

Op de vraag welke van de gebruikte informatiebronnen het meest van invloed was bij de keuze om niet 
deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek, blijft de top twee van bronnen ongewijzigd. Dagbladen 
blijven het belangrijkst (18%), gevolgd door televisieprogramma’s (14%). De folder bij de uitnodigingbrief 
speelt een vrijwel even belangrijke rol als de vooraankondigingsbrief (resp. 8% en 7%). De huisarts (5%) 
en een andere medicus (6%), zijn relatief belangrijker dan de uitnodigingsbrief (0,3%). In stedelijke 
gebieden is een specialist relatief vaker het meest van invloed geweest in de keuze om niet deel te 
nemen aan het bevolkingsonderzoek dan bij genodigden uit landelijke gebieden.  
 
Een ruime meerderheid (58%) van de groep die niet heeft deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek 
darmkanker heeft dit zelf besloten en hierover geen overleg gehad met een andere persoon. Dit geldt in 
sterkere mate voor vrouwen, 65% van hen geeft aan zelf het besluit te hebben genomen. 17% heeft met 
zijn of haar partner overlegd en 4% heeft zijn of haar kind(eren) geraadpleegd. 9% overlegde met de 
huisarts en 6% met een andere medicus. Aangezien respectievelijk 3% en 5% van alle niet-deelnemers 
aangeven dat de huisarts of een andere medicus is gebruikt als informatiebron, wil dit zeggen dat niet alle 
contacten met de huisarts of specialist als specifieke bron van informatie zijn bestempeld.  

Aangezien slechts enkele genodigden met meer dan één persoon hebben overlegd over deelname aan 
het bevolkingsonderzoek, levert een analyse naar de persoon met de meeste invloed op de keuze om 
niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek geen verder inzichten op. 
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Figuur 2.1.2c laat zien hoe de genodigden die niet hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek 
de informatieverschaffing rondom het onderzoek ervaren. Voor 93% is het doel van het onderzoek 
duidelijk. 89% is het er over eens dat de uitnodigingsbrief voor het bevolkingsonderzoek duidelijk is. Ook 
vindt 85% dat de folder die bij de uitnodigingbrief wordt toegestuurd alle benodigde informatie bevat. 84% 
is van mening dat men voldoende informatie heeft over het bevolkingsonderzoek. Voor 80% van de 
genodigden die niet hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek zijn de verschillende stappen in 
het onderzoek duidelijk. Duidelijkheid over hoe het hele bevolkingsonderzoek precies in elkaar steekt is 
er bij 77%. 25% vindt het bevolkingsonderzoek (toch) ingewikkeld.  

Figuur 2.1.2c – Stellingen m.b.t. het bevolkingsonderzoek darmkanker 
Basis: Niet-deelnemers in 2014 (n=198) 

85% van de genodigden die niet heeft deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek geeft aan daar heel 
goed over nagedacht te hebben. 32% van de niet-deelnemers ziet wel iets in een verplicht karakter voor 
het bevolkingsonderzoek, 47% is daar echter (fel) op tegen.  

Interpretatie / Aanbeveling: Weliswaar vindt 25% het bevolkingsonderzoek ingewikkeld, maar een 
overgrote meerderheid van de niet-deelnemers aan het bevolkingsonderzoek darmkanker geeft aan dat 
de informatiematerialen duidelijk en compleet zijn. Een grote meerderheid (85%) van de niet-deelnemers 
geeft aan heel goed nagedacht te hebben over het wel of niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. 
Er lijkt daarom in veruit de meeste gevallen sprake van een naar eigen zeggen geïnformeerde keuze om 
(in dit geval) niet deel te nemen. Echter, gezien de eerder genoemde redenen voor het afzien van 
deelname, kan mogelijk nog andere informatie worden toegevoegd of kunnen andere accenten worden 
gelegd die de keuze positief kunnen beïnvloeden, zoals dat het onderzoek (juist) ook is bedoeld voor 
personen zonder darmklachten.  

2.1.4. Intentie toekomstige deelname 

Van degenen die na de uitnodiging in 2014 niet hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek 
darmkanker en bij een volgende screenronde nog geen 75 jaar zijn, is 29% zeker van plan dan wel deel 
te nemen aan het onderzoek en geeft 14% aan waarschijnlijk wel te zullen deelnemen. 17% geeft aan 
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ook bij een volgende uitnodiging zeker geen gebruik te maken van het nationaal bevolkingsonderzoek 
darmkanker en 11% verwacht waarschijnlijk niet mee te doen. 29% twijfelt nog over een toekomstige 
deelname (zie figuur 2.1.4). 

Vrouwen hebben een meer uitgesproken intentie dan mannen; van de vrouwen twijfelt 17% er nog over 
of men in de toekomst wel of niet gaat deelnemen terwijl dit onder mannen 41% is. De toekomstige 
intentie voor deelname is hoger voor genodigden uit de stedelijke gebieden (47% gaat zeker meedoen) 
dan in de landelijke gebieden (18%).  

 

Figuur 2.1.4 – Toekomstige intentie deelname bevolkingsonderzoek darmkanker 
Basis: Niet-deelnemers in 2014 geboren na 1940 (n=97) 

28% van de niet-deelnemers geeft aan dat geen enkele verandering aan het bevolkingsonderzoek 
darmkanker hen zou kunnen overhalen om in de toekomst wel deel te nemen. 48% weet zelf niet wat er 
zou kunnen veranderen aan het onderzoek. 16% draagt wel een idee aan om hen te overtuigen een 
volgende keer wel deel te nemen, zoals (individuele reacties, in willekeurige volgorde): 

 De ontlastingstest door een professional laten uitvoeren / een andere manier om de ontlasting te 
verzamelen  

 Meer informatie verschaffen / eenvoudigere uitleg geven 
 Het totale onderzoek zou gratis moeten zijn dus zonder het aanspreken van de eigen bijdrage / 

meer inzicht geven in zake kosten baten 
 Wachttijd voor de uitslag verkorten 
 Een absolute test die geen twijfel over het resultaat overlaat  
 Wanneer gebruik wordt gemaakt van een betere test (bv de testbuis OC Sensor) dan van de tot 

nu toe gebruikte test, slechtere test van FOB Gold 
 Preadvies van huisarts invoeren / op moment van oproep met internist overleggen over deelname 

/ er moeten geen onnodige doorverwijzingen gedaan worden 
 Andere, dan vervelende inwendige onderzoeken, bijvoorbeeld scan, zodat mogelijke 

beschadigingen van de darmen achterwege blijft 
 Duidelijk laten blijken dat er geen commerciële belangen meespelen in dit onderzoek vanuit de 

farmaceutische industrie. 

Al met al zeer diverse individuele suggesties voor veranderingen aan het bevolkingsonderzoek 
darmkanker.  
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Samengevat: Al met al lijkt 43% van de niet-deelnemers in 2014 in meer of mindere mate open te staan 
de volgende keer wel deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. 28% van de genodigden 
geeft aan ook een volgende keer (vrijwel) zeker niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek 
darmkanker. Deze standvastige niet-deelnemers kunnen in beperkte mate, en in zeer diverse vormen, 
verbeteringen aangeven die hen kunnen overhalen om wel mee te doen.  

2.2. Geen deelname aan het intakegesprek 

Bij 13%7 van de cliënten die een ongunstige uitslag hebben en die vervolgens worden uitgenodigd voor 
een intakegesprek vindt het gesprek vervolgens niet plaats, of wordt in ieder geval niet als ‘uitgevoerd’ 
geregistreerd in het register van de screeningsorganisatie. Deze genodigden hebben zich eenmalig 
afgemeld voor het onderzoek, hebben hun afspraak via de infolijn of het cliëntenportaal geannuleerd, 
komen niet op de intake afspraak (no-show) of hebben drie maanden na de datum van de uitslagbrief nog 
niet gereageerd. De paragrafen in 2.2 geven verdiepende inzichten op basis van een steekproef uit deze 
doelgroep8. 

2.2.1. Argumenten om niet deel te nemen 

Op de vraag om in eigen woorden te omschrijven waarom men niet naar het intakegesprek is gegaan, 
geeft 43% te kennen dat men al onder medische controle voor de darmen is. 14% is in overleg met de 
huisarts of specialist via een andere instantie een eigen vervolgtraject gestart. 10% geeft aan dat men 
vanwege andere medische redenen niet kan deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Bij 7% is er (of 
denkt men) een andere aanwijsbare oorzaak voor bloed in de ontlasting te hebben. Ook zegt 7% geen 
inwendig darmonderzoek te willen ondergaan. 6% denkt gezond te zijn en geen darmkanker te hebben.  
3% is van mening dat het geen nut heeft om deel te nemen omdat het niets oplevert. Eenzelfde aantal 
voelt zich te oud. (Zie figuur 2.2.1) 

  

                                                 
7 Bron: Landelijke Monitoring & Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Erasmus MC – NKI / AvL) 
8 De onderliggende steekproef voor dit deel bestaat uit n=168 respondenten. 
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Figuur 2.2.1 – Spontaan genoemde redenen om niet naar het door het bevolkingsonderzoek geplande intakegesprek te gaan  
Basis: Niet-deelnemers aan het intakegesprek (meerdere antwoorden mogelijk, n=149) 

Daarnaast heeft 15% een eigen, persoonlijke reden om niet naar het intakegesprek te zijn gegaan, zoals:  

 Man, 65 jaar: “Ik onderga nogal wat onderzoeken. Ik neem bewust het risico. Met hoeveel 
onderzoeken van van alles en nog wat krijg je 100% zekerheid?” 

 Vrouw, 63 jaar: “Kon het niet betalen” 
 Vrouw, 76 jaar: “Ik zag er tegenop omdat ik geen klachten heb. Mijn man is invalide waar ik voor 

moet zorgen. Dus ik mag niet ziek worden. Als het nodig is komt er wel een oplossing. Ik vond 
het nu niet nodig.” 

 Man, 75 jaar: “Ik wist waar het bloed in de ontlasting vandaan kwam (aambeien).” 
 Man, 65 jaar: “Ik was niet verbaasd dat er bloed in mijn ontlasting aanwezig was omdat ik al 

vaker dit heb meegemaakt. Aangezien ik ook last had van aambeien was de verwachting dat dit 
ook de aanwezigheid van bloed verklaarde. In overleg met mijn nieuwe huisarts (de vorige is met 
pensioen gegaan) is toch besloten om een coloscopie aan te vragen. Dit is een half jaar later dan 
ook gebeurd.” 

 Vrouw, 76 jaar: “Na alles goed overwogen te hebben besloot ik om niet mee te doen. Omdat voor 
het onderzoek de darmen schoon gespoeld moesten worden en daardoor de darmflora en dus de 
weerstand weg zou zijn. Ik heb COPD en dus al minder weerstand en bovendien het bericht in 
tijdschrift of krant dat eerst 15% en later 50% met bloed in de ontlasting opgeroepen werden. Arts 
belde mij op om te vragen waarom ik gestopt was, na mijn uitleg beaamde hij het.” 

 Vrouw, 76 jaar: “Omdat ik zelf nooit heb gezien dat er iets bloed in de ontlasting zat. Verder is 
een paar dagen nadat ik de uitslag kreeg, via de media bekend gemaakt dat de regels iets te 
streng waren d.w.z. dat er wel heel weinig bloed in de ontlasting gevonden werd en dan toch al 
een gesprek moest komen. Mijn man heeft 25 jaar geleden darmkanker gehad en toen zat er 
nogal wat bloed in de ontlasting. Toen werd er in eerste instantie door artsen gezegd dat er in het 
lab geen bloed gevonden was in ontlasting.” 
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 Man, 64 jaar: “Ik heb een aambei die af en toe bloed als ik te hard heb geperst! Heb er verder 
geen last van. (Zit er al vele jaren) Ben 64 en superfit en gezond!!! Heb geen enkele ander 
lichamelijke klacht! Ben vele jaren niet ziek geweest, zoveel dat ik niet eens weet welke huisarts 
we hebben, haha. Heb geen enkele behoefte aan een slang in mijn lichaam en alles wat daarop 
kan volgen.” 

 Vrouw, 63 jaar: “De afstand waar het onderzoek gedaan werd, was veel te ver en te duur i.v.m. 
openbaar vervoer.” 

 Man, 65 jaar: “Emotioneel niet aan toe wegens overlijden van mijn vrouw. Eigenlijk niet willen 
weten waarom bloed in mijn ontlasting is gevonden. Niet prettig lijkend onderzoek met alle 
voorbereidingen aan vooraf etc. Bang zijn.” 

 Verzorger van vrouw, 65 jaar: “Client is verstandelijk beperkt, en kan geen vragen beantwoorden. 
Begrijpt niet wat er van haar verlangd wordt. En we willen haar met deze onderzoeken niet 
belasten. Door gesprekken met familie en arts en gedragsdeskundige besloten we het om niet te 
doen.” 

Wanneer de hand van een vooropgestelde lijst9 wordt gevraagd wat de belangrijkste reden is geweest om 
niet deel te nemen aan het intakegesprek blijft het argument dat men al onder medische controle voor de 
darmen is de lijst aanvoeren. Andere, meer gevoelsmatige redenen, worden echter vaker aangeduid: in 
tweede instantie geeft 11% aan dat men denkt gezond te zijn en geen darmkanker te hebben. Daarnaast 
geeft 7% te kennen geen inwendig darmonderzoek als vervolg te willen ondergaan. Bij 5% vindt het 
intakegesprek op een andere locatie, dus buiten het bevolkingsonderzoek om, plaats.  

Vrouw, 65 jaar: “In november 2013 heb ik een coloscopie gehad in mijn eigen ziekenhuis. Resultaat: 
geen afwijkingen, behalve aambeien. November 2014 uitslag bevolkingsonderzoek: in de ontlasting is 
bloed gevonden. Ik maak afspraak met mijn huisarts. Hij vraagt advies aan maag, lever, darmafdeling in 
mijn ziekenhuis. Zij nemen het over. Ik maak afspraak met "mijn" MLD-arts d.w.z. de arts bij wie ik onder 
behandeling ben (geweest). Ik zeg intakegesprek van het bevolkingsonderzoek telefonisch af.” 

Vrouw, 76 jaar: “Ik was onder behandeling van de internist zij wist niet dat ik met dit onderzoek 
meegedaan had. Dat ik bloed verlies via de ontlasting is wel bij haar bekend.” 

Man, 65 jaar: “Ik was een half jaar eerder behandeld (geopereerd) aan darmkanker. Volgens mijn chirurg 
was deelname aan het onderzoek niet nuttig. Bloed in de ontlasting zag hij niet als alarmerend. Volgens 
hem had ik uw uitnodiging niet moeten ontvangen.” 

Interpretatie / Aanbeveling: De genodigden die niet naar het intakegesprek gaan blijken vaak al onder 
medische controle of behandeling voor de darmen of denken de oorzaak van bloed in de ontlasting zelf te 
kennen. Daarnaast wordt er een breed scala aan redenen gegeven die voortkomen uit persoonlijke 
omstandigheden. De vraag is dus waarom deze genodigden toch de ontlastingstest hebben uitgevoerd 
en terug gestuurd. Een mogelijke verklaring kan zijn dat het voor genodigden niet duidelijk is dat het 
bevolkingsonderzoek via een andere instantie verloopt dan waar men eventueel al voor de darmen in 
behandeling is. En dat men dus onvoldoende op de hoogte is van het feit dat deze aanvullende test in 
hun geval niet van toepassing is. Zij zouden hier dan in een eerder stadium in het proces op gewezen 
moeten worden zodat de analyse van de testresultaten en het inplannen van het intakegesprek voor deze 
personen niet onnodig wordt uitgevoerd. 

                                                 
9 Zie vraag F5 in de vragenlijst voor deelnemers. 
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2.2.2. Invloed van informatiebronnen en de persoonlijke omgeving 

De helft (50%) van degenen die niet naar het intakegesprek zijn gegaan, hebben dit besloten na 
ontvangst van de uitslagbrief en contact met de huisarts. 27% heeft dit zelf al besloten na ontvangst van 
de uitslagbrief, dus zonder dit eerst met de huisarts te overleggen. 2% besloot dit al voordat men op de 
hoogte was gesteld van de uitslag van de ontlastingstest. Bij de overige cliënten was overleg met een 
specialist de aanleiding om te besluiten niet naar het intakegesprek te gaan.  

Een kwart (24%) van hen die hebben afgezien van het intakegesprek van het bevolkingsonderzoek 
darmkanker, heeft geen informatiebronnen gebruikt om tot deze beslissing te komen. 47% geeft aan via 
de huisarts informatie te hebben verkregen die van invloed was op het besluit om niet naar het 
intakegesprek te gaan.  

 Man, 67 jaar: “In overleg met mijn huisarts besloten niet deel te nemen. Minimale bloedsporen 
heeft te maken met gebruik van bloedverdunners.” 

 Man, 65 jaar: “Mijn huisarts vond het beter om naar een lokaal ziekenhuis te gaan, i.v.m. historie 
bloed in de ontlasting. Daar ben ik naar toegegaan en behandeld.” 

 Man, 75 jaar: “Niet naar intake i.o.m. huisarts. Ik heb namelijk colitus ulcerosa (was 
bekend).Vooraf hadden jullie dat eigenlijk moeten checken, dan was dit onderzoek niet nodig 
geweest.” 

23% heeft via een andere medicus informatie vergaard die ertoe heeft geleid te beslissen niet aan het 
intakegesprek van het bevolkingsonderzoek darmkanker deel te nemen. 9% heeft zijn of haar beslissing 
gebaseerd op de informatie in de uitslagbrief. 3% heeft (ook) de folder bij de uitslagbrief geraadpleegd en 
eenzelfde aantal heeft gebeld met de informatielijn van het bevolkingsonderzoek.  

22% van de genodigden die niet naar het door het bevolkingsonderzoek ingeplande intakegesprek zijn 
gegaan heeft dit zelf besloten zonder overleg met andere personen. 45% heeft overleg gehad met de 
huisarts en 28% besprak deze beslissing met een andere medicus. 19% nam deze beslissing na overleg 
met de partner en 6% besprak deze zaak (ook) met de kinderen. Vrouwen en de oudere leeftijdsgroep 
gingen relatief vaker in overleg met de kinderen (12%). 

Interpretatie / Aanbeveling: De huisarts en andere medici blijken een belangrijke rol te spelen in de 
besluitvorming niet deel te nemen aan het intakegesprek. Voor een deel is dit te verklaren omdat men al 
onder behandeling is voor de darmen of hierover al eerder contact met een huisarts of medicus heeft 
gehad. Ook blijkt uit de resultaten van het evaluatieonderzoek dat van degenen die volgens ScreenIT ten 
tijde van de steekproeftrekking niet aan het intakegesprek hebben deelgenomen, 32% aangeeft dit wel te 
hebben gedaan. Mogelijk hebben zij via een andere instantie, buiten het bevolkingsonderzoek om, een 
intakegesprek gehad of is dit (nog) niet volledig teruggekoppeld aan of ingevoerd in het 
registratiesysteem van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Wellicht kan bekeken worden of er 
mogelijkheden zijn om meer informatie uit te wisselen tussen instanties (als degene die al onder 
behandeling is hier toestemming voor geeft) of de instanties hun cliënten goed te laten informeren over 
het eventueel afmelden bij het bevolkingsonderzoek. Als dit bij de screeningsorganisaties goed wordt 
geregistreerd, kan deze informatie worden gebruikt bij het selecteren van en communiceren met 
genodigden zodat ‘dubbele trajecten’ voorkomen kunnen worden.  

Man, 76 jaar: “Indien de coloscopie wordt uitgevoerd na het niet voeren van een intakegesprek wordt 
gesteld dat het bevolkingsonderzoek geen doorgang heeft gevonden. Echter in mijn geval heeft de uitslag 
van de test tot gevolg gehad dat een coloscopie plaats vond. M.a.w. het bevolkingsonderzoek heeft wel 
degelijk groot nut gehad.” 
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Vrouw, 67 jaar: “Tegelijk met het bevolkingsonderzoek liep bij mij ook een onderzoek naar een gevonden 
tumor in de buik. Dit bleek een kwaadaardige tumor te zijn. De uiteindelijke uitslag was, dat ik 
eierstokkanker had, die ook de darmen had aangetast. De huisarts heeft nog geprobeerd om de brief met 
de uitslag van het bevolkingsonderzoek te onderscheppen, zodat ik niet opnieuw geconfronteerd zou 
worden met een foutieve uitslag van het bevolkingsonderzoek. Die onderschepping was niet mogelijk…” 

2.3. Geen deelname aan de coloscopie 

Bij 3%10 van de cliënten met een ongunstige uitslag, waarbij tijdens een intakegesprek het advies is 
gegeven om een coloscopie te ondergaan, vindt de coloscopie vervolgens niet plaats, of wordt in ieder 
geval niet als ‘uitgevoerd’ geregistreerd in het register van de screeningsorganisatie. De volgende 
paragraaf geeft verdiepende inzichten op basis van een steekproef uit deze doelgroep11. 

2.3.1. Argumenten om niet deel te nemen 

De spontaan meest genoemde reden om niet naar de afspraak voor de coloscopie te gaan, is dat men 
vanwege medische redenen het onderzoek niet kan ondergaan (29%). 24% geeft aan dat er in overleg 
met de (huis)arts is besloten geen gehoor te geven aan de coloscopie-afspraak. 19% beargumenteert zijn 
of haar afwezigheid met het feit dat men al onder medische controle voor de darmen is. 12% heeft 
besloten geen coloscopie te ondergaan omdat er een andere (bekende) oorzaak is voor het gevonden 
bloed in de ontlasting. 7% heeft recent al een coloscopie ondergaan. 6% geeft als argument dat men 
denkt dat men gezond is en geen darmkanker heeft en 5% wil geen inwendig darmonderzoek ondergaan. 
Een overzicht van deze en overige genoemde redenen om niet deel te nemen aan de door het 
bevolkingsonderzoek geplande coloscopie is te zien in figuur 2.3.1.  

  

                                                 
10 Bron: Landelijke Monitoring & Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Erasmus MC – NKI / AvL) 
11 De onderliggende steekproef voor dit deel bestaat uit n=93 respondenten. 
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Figuur 2.3.1 – Spontaan genoemde redenen om niet deel te nemen aan de door het bevolkingsonderzoek geplande coloscopie 
Basis: Niet-deelnemers aan de coloscopie (meerdere antwoorden mogelijk, n=93) 

Er zijn geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijdsgroepen of 
achtergrond in de redenen om niet in te gaan op de uitnodiging voor een coloscopie via het 
bevolkingsonderzoek.  

In 60% van de gevallen heeft de arts waarmee het intakegesprek heeft plaatsgevonden besloten de 
uitvoering van de coloscopie niet te laten plaatsvinden. 35% van degenen die niet hebben deelgenomen 
aan de geplande coloscopie namen zelfstandig dit besluit. Dit laatste komt relatief vaker voor bij de 
oudere leeftijdsgroep.  

Man, 75 jaar: “Het is voor een leek moeilijk te beantwoorden. Ieder neemt zijn eigen verantwoordelijkheid. 
Ik heb geen spijt van de genomen beslissing om niet deel te nemen, waarbij ik niet wil stellen dat het 
onderzoek in voorkomende gevallen niet nuttig kan zijn.” 

Samengevat: Uiteindelijk blijken meestal medische redenen gegeven te worden om geen coloscopie te 
ondergaan. In veel gevallen is daar ook overleg over geweest met een medicus. 
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3. Evaluatie van het proces door deelnemers aan het 
bevolkingsonderzoek darmkanker 

Van de genodigden die in 2014 een uitnodiging hebben ontvangen voor het bevolkingsonderzoek 
darmkanker, heeft 71%12 op de uitnodiging gereageerd en de ontlastingstest teruggestuurd. In dit 
hoofdstuk wordt beschreven hoe deze deelnemers13 dit proces hebben ervaren.   

3.1. Voorlichting 

3.1.1. Handelen na ontvangst van de vooraankondigingsbrief en uitnodiging 

Op de vraag wat men met of naar aanleiding van de vooraankondigingsbrief heeft gedaan, geeft 71% van 
de deelnemers aan de brief zorgvuldig te hebben gelezen en 20% heeft de brief bewaard. 11% van hen 
heeft met anderen over de vooraankondigingsbrief gesproken en 2% heeft contact opgenomen met zijn 
of haar huisarts of een andere medicus. 

6% van de deelnemers heeft naar aanleiding van de brief de website 
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl bezocht. De website www.darmkanker.info is door 2% van hen 
bezocht. De algemene website van RIVM en Thuisarts werden door 1% van de deelnemers bezocht.  

6% van de deelnemers geeft aan zich niet te kunnen herinneren een vooraankondigingsbrief te hebben 
ontvangen. Hierin is geen verschil naar geslacht, leeftijd of andere achtergrondkenmerken te zien.  

De jongste van de ondervraagde geboortecohorten (de 63- tot 67-jarigen) heeft de 
vooraankondigingsbrief vaker bewaard (22% t.o.v. 15% onder de 75- en 76-jarigen). De website van het 
bevolkingsonderzoek darmkanker werd in de landelijke gebieden vaker bezocht dan in de steden (8% 
t.o.v. 3%). De oudere groep sprak vaker met anderen over het onderzoek (14% t.o.v. 9%).  

De groep die volgens de gegevens uit ScreenIT niet heeft deelgenomen aan het intakegesprek nam 
relatief vaker naar aanleiding van de vooraankondigingsbrief contact op met de huisarts (15%) of een 
andere medicus (6%). Zij lazen de brief ook minder vaak zorgvuldig (61%) dan gemiddeld (71%).  

Slechts een enkeling (1%) had na het lezen van de toegestuurde informatie (vooraankondigingsbrief en 
uitnodiging met paarse pakket) nog vragen. De meest genoemde vragen hierbij waren: 

 “Hoe werkt het onderzoek precies?” 
 “Kan het onderzoek in een ander ziekenhuis worden uitgevoerd?” 
 “Is deelname in mijn situatie zinvol?” 
  “Wat indien er al sprake is van periodieke controle (endoscopie)?” 
 “Is een roesje noodzakelijk of niet?” 
 “Krijg ik ook te horen wat het totale onderzoek uiteindelijk als resultaat heeft opgeleverd?” 

Degenen die vragen hadden gingen vooral bij de huisarts op zoek naar antwoorden. Daarnaast stelden 
ze hun vragen via de informatielijn van het bevolkingsonderzoek of zochten naar antwoorden in de folder 
die bij de uitnodigingsbrief werd toegestuurd.  

                                                 
12 Bron: Landelijke Monitoring & Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Erasmus MC – NKI / AvL) 
13 De onderliggende steekproef voor dit deel bestaat uit n=1023 respondenten. Dit betreft zowel genodigden met een gunstige 
uitslag als cliënten met een ongunstige uitslag die ook de opvolgende fasen zoals het intakegesprek en/of de coloscopie hebben 
doorlopen. De groep niet-deelnemers aan het bevolkingsonderzoek valt hier dus buiten. 
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3.1.2. Invloed van informatiebronnen en de persoonlijke omgeving 

25% van de deelnemers aan de ontlastingstest, was al van plan deel te nemen aan het onderzoek nog 
voordat men de vooraankondigingsbrief had ontvangen. 40% kwam tot dit besluit na ontvangst van de 
vooraankondigingsbrief. Ook heeft een grote groep, 33%, pas besloten deel te nemen aan het 
bevolkingsonderzoek bij ontvangst van de uitnodigingsbrief met de folder en het testbuisje (zie ook figuur 
3.2.1a). Een kleine groep die op een ander moment tot het besluit tot deelname kwam, geeft als 
aanleiding onder andere: ‘Toen het nieuws bekend werd gemaakt in de media’, ‘Na een aanval van 
buikpijn (slijm en bloed)’ en ‘Na de afweging “wat als ze wat vinden, wat dan?”’.  

 

Figuur 3.1.2a – Schematische weergave van beslismoment om deel te nemen 

Vrouwen en het jongere geboortecohort besluiten eerder in het proces deel te nemen aan het onderzoek 
dan mannen en de oudere leeftijdsgroep. 31% van de vrouwen besluit al deel te nemen aan het 
bevolkingsonderzoek vóór ontvangst van de vooraankondigingsbrief (t.o.v. 18% van de mannen). 48% 
van de mannen besluit na ontvangst van de vooraankondigingsbrief t.o.v. 32% van de vrouwen. 27% van 
de 63 tot 67-jarigen neemt het besluit tot deelname vóór het ontvangen van de vooraankondigingsbrief 
(t.o.v. 19% bij de oudere leeftijdsgroep) en 42% na ontvangst van de vooraankondigingsbrief terwijl bij 
44% van de 75- en 76-jarigen dit besluit pas wordt genomen na ontvangst van de uitnodigingsbrief met 
folder en testbuisje. Allochtonen besluiten ook relatief vaker (40% t.o.v. 33%) pas na ontvangst van het 
paarse pakket om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.  

51% van de genodigden die hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek, heeft geen 
informatiebronnen gebruikt om meer te weten te komen over het bevolkingsonderzoek. De groep 
deelnemers die zich wel verder in het onderzoek heeft verdiept (49%), heeft met name informatie gehaald 
uit de folder bij de uitnodigingsbrief (52%). Daarnaast waren de vooraankondigingsbrief (30%) en de 
uitnodigingsbrief (29%) de meest geraadpleegde informatiebronnen. De website 
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl is door 23% van degenen die op zoek waren naar informatie 
bezocht. Een volledig overzicht van de gebruikte informatiebronnen is te vinden in figuur 3.1.2b.  
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Figuur 3.1.2b – Gebruikte informatiebronnen  
Basis: Deelnemers aan de ontlastingstest die informatiebronnen hebben gebruikt (meerdere antwoorden mogelijk, n=526) 

Relatief meer vrouwen dan mannen die informatiebronnen hebben gebruikt om meer te weten te komen 
over het bevolkingsonderzoek raadpleegden de uitnodigingsbrief (37% t.o.v. 22%) en geven aan 
informatie te hebben vergaard via de regionale krant (15% t.o.v. 5%). Het jongere geboortecohort 
bezocht relatief vaker de website van het bevolkingsonderzoek (25% t.o.v. 19% van de 75- en 76-
jarigen), terwijl de oudere groep relatief vaker een specialist raadpleegde (9% t.o.v. 3% van de 63- tot 67-
jarigen).  

Ook als gevraagd wordt naar de belangrijkste informatiebron, blijft de folder bij de uitnodigingsbrief de 
koppositie invullen (38%). Het belang van de uitnodigingsbrief (14%) ligt iets boven dat van de 
vooraankondigingsbrief (11%). De website van het bevolkingsonderzoek darmkanker blijft met 8% op de 
vierde plaats staan.  

Samengevat: Vrouwen en jongere genodigden besluiten eerder in het proces om deel te nemen aan het 
bevolkingsonderzoek dan ouderen en mannen. De informatiematerialen die naar de genodigden worden 
verstuurd zijn onder de deelnemers de meest genoemde informatiebronnen om meer te weten te komen 
over het bevolkingsonderzoek. Daarnaast wordt de website www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl 
door 12% van alle deelnemers bezocht, vooral door de jongere deelnemers. Oudere deelnemers 
informeren zich vaker via een specialist. De folder wordt niet alleen het vaakst genoemd als 
informatiebron, maar ook het meest genoemd als de belangrijkste informatiebron. 

Interpretatie / Aanbeveling: Bij een vergelijking van de gebruikte informatiebronnen tussen niet-
deelnemers en deelnemers valt op dat de niet-deelnemers relatief meer gebruik maken van algemene 
bronnen, zoals dagbladen en televisieprogramma’s terwijl bij de deelnemers specifieke informatie vanuit 
het bevolkingsonderzoek, zoals de folder, vooraankondigings- en uitnodigingsbrief en de website 
belangrijker zijn.  
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3.2. Ontlastingstest 

3.2.1. Uitvoeren van de test 

Voor een grote meerderheid (83%) van de deelnemers was het duidelijk hoe men de ontlastingstest 
moest uitvoeren. 13% had moeite met de ontlastingstest en vond het ‘heel erg onduidelijk’.  

61% van de deelnemers heeft bij het opvangen van de ontlasting een extra hulpmiddel gebruikt. Oudere 
deelnemers (56%) gebruikten iets minder vaak een hulpmiddel dan jongeren (63%). 36% heeft 
toiletpapier erbij gebruikt en 14% heeft gebruik gemaakt van een emmertje of opvangbakje. 5% heeft bij 
het opvangen van de ontlasting een plastic zakje om de hand gedaan. Andere deelnemers gebruikten 
onder andere een krant, een stukje karton of keukenpapier, een po of kinderpotje of deden een plastic 
zak om de toiletpot. Vrijwel niemand heeft een speciaal daarvoor gekocht hulpmiddel gebruikt.  

Wat deelnemers ervan vinden dat na de ontlastingstest de retourenvelop in de koelkast moet worden 
bewaard als deze niet meteen op de post kan worden gedaan, is te zien in figuur 3.2.1a. 82% heeft er 
geen problemen mee om dit te doen, 11% staat hier anders tegenover, 6% geeft specifiek aan dit nooit te 
zullen doen. 78% vindt het normaal om dit te moeten doen, maar 10% vindt het (zeer) vreemd. Volgens 
63% laat de retourenvelop voor de ontlastingstest het toe om de test op een hygiënische manier in de 
koelkast te bewaren terwijl 22% het niet (echt) hygiënisch vindt om de retourenvelop hier te bewaren.  

 

 

 

Figuur 3.2.1a – Mening over het in de koelkast bewaren van de retourenvelop 
Basis: Deelnemers aan de ontlastingstest (n=984) 
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Hoe men het opvangen van de ontlasting heeft ervaring is te zien in figuur 3.2.1b. 78% van de 
deelnemers geeft aan dat het opvangen van de ontlasting als eenvoudig is ervaren. 9% vond het 
verzamelen van de ontlasting in het testbuisje lastig. Bij 71% verliep het opvangen ook op een schone 
manier. Bij 9% lukte dit niet en werd het als vies ervaren. 70% vond het opvangen van de ontlasting ook 
op een hygiënische manier verlopen, terwijl 7% het een onhygiënische ervaring vond. 

 

Figuur 3.2.1b – Ervaringen bij het opvangen van de ontlasting 
Basis: Deelnemers aan de ontlastingstest (n=984) 

Interpretatie / Aanbeveling: De gebruiksaanwijzing voor de ontlastingstest blijkt voor een grote 
meerderheid van de deelnemers duidelijk te zijn. De noodzaak tot het aanbrengen van eventuele 
verduidelijkingen lijkt niet urgent. De werkwijze voor het opvangen en het bewaren van de ontlasting 
wordt door een ruime meerderheid ook positief beoordeeld; minder dan 10% van de deelnemers is 
hierover niet positief en vindt de test lastig, vies of onhygiënisch. 

3.2.2. Retourneren van de test 

10% van de deelnemers heeft een herinneringsbrief ontvangen om de ontlastingstest terug te sturen. 
Hierbij is geen verschil terug te vinden tussen de doelgroepen. Deelnemers in de (sterk) stedelijke 
gebieden (13%) en allochtonen (15%) hebben relatief vaker een herinnering ontvangen. Een grote 
meerderheid van de deelnemers (90%) had geen herinneringsbrief nodig en stuurde de ontlastingstest uit 
eigen initiatief al op korte termijn terug.  

Bijna alle deelnemers (99%) die een herinneringsbrief ontvingen vonden de timing [8 weken na 
verzending van de uitnodiging] hiervan precies goed. 

Bijna alle deelnemers (99%) hebben het antwoordformulier ingevuld en gelijktijdig met de ontlastingstest 
verstuurd per post.  

Interpretatie / Aanbeveling: Dit procesonderdeel loopt goed en wijzigingen zijn niet nodig. 
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3.3. De uitslag 

3.3.1. Voorlichting in de brief met ongunstige uitslag 

Vrijwel alle ontvangers van een ongunstige uitslag14 (94%) vinden de inhoud van de uitslagbrief duidelijk. 
75% vindt deze ‘duidelijk’ en 19% ‘heel erg duidelijk’. Genodigden die volgens ScreenIT niet aan het 
intakegesprek hebben deelgenomen vinden de uitslagbrief relatief vaker onduidelijk.  

Ook de folder bij de uitslagbrief wordt door een grote meerderheid (87%) duidelijk gevonden. 77% vindt 
ook dat alle vragen in de folder worden beantwoord (zie figuur 3.3.1). 

 

 

Figuur 3.3.1 – Meningen over de folder bij de uitslagbrief 
Basis: Deelnemers met een ongunstige uitslag (n=716) 

12% van de ontvangers van een ongunstige uitslag had na het lezen van de toegestuurde informatie nog 
vragen. Degenen die niet hebben deelgenomen aan het intakegesprek (25%) en degenen die geen 
coloscopie hebben ondergaan (18%) blijken vaker nog vragen te hebben. De groep die wel een 
coloscopie heeft ondergaan, heeft relatief minder vragen na het lezen van de toegestuurde informatie 
(11%). Voornamelijk vrouwen (16%) en 63 tot 67-jarigen (15%) hadden na het lezen van de toegestuurde 
informatie nog vragen. 

De cliënten die nog vragen hadden zijn vooral bij de huisarts (65%) op zoek gegaan naar antwoorden. 
13% raadpleegde een andere medicus. 17% ging zelf op zoek naar informatie op het internet of zocht 
naar informatie op de website van het bevolkingsonderzoek darmkanker (6%). 8% belde de informatielijn 
van het bevolkingsonderzoek. 

Samengevat: De uitslagbrief met ongunstige uitslag en de uitslagfolder worden door een grote 
meerderheid duidelijk gevonden. Een klein deel had na ontvangst van de informatie nog vragen en 
hiervoor gaat men vooral naar de huisarts of een andere medicus of men kijkt zelf op internet. 

 

                                                 
14 De onderliggende steekproef voor dit deel bestaat uit n=716 respondenten. 
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3.3.2. Handelen na ontvangst uitslagbrief 

32% van de deelnemers met een ongunstige uitslag heeft voorafgaand aan het intakegesprek contact 
gehad met de huisarts. Binnen de groep die volgens ScreenIT niet heeft deelgenomen aan het 
intakegesprek is dit 72%. Mogelijk duidt dit op een groep die op basis van het gesprek met de huisarts 
niet is ingegaan op de uitnodiging voor het intakegesprek of zelf via de huisarts een vervolgtraject is 
ingegaan. Vrouwen met een ongunstige uitslag namen relatief vaker contact op met de huisarts dan 
mannen (resp. 46% t.o.v. 23%). Cliënten in de stedelijke gebieden hadden ook relatief vaker contact met 
de huisarts dan cliënten in landelijke gebieden (resp. 38% t.o.v. 29%). 

Bij 27% van degenen die contact hebben gehad met de huisarts heeft de huisarts zelf contact op 
genomen met de betrokkene, 73% deed dat op eigen initiatief. 18% geeft aan zelf de huisarts te hebben 
benaderd op zoek naar meer informatie, 17% had behoefte aan geruststelling en 12% deed dit voor een 
persoonlijk advies.  

11% nam contact op om te bespreken of het intakegesprek op een andere locatie kon plaatsvinden. Een 
overzicht van de genoemde zaken om contact te hebben met de huisarts is te vinden in figuur 3.3.2.  

 

Figuur 3.3.2 – Redenen om contact te hebben met de huisarts na ongunstige uitslag  
Basis: Genodigden met een ongunstige uitslag die contact hebben gehad met de huisarts (n=198) 

Binnen de groep die volgens ScreenIT niet heeft deelgenomen aan het intakegesprek heeft een relatief 
groot deel (33%) contact opgenomen met de huisarts om te informeren naar de mogelijkheid om het 
gesprek op een andere locatie te laten plaatsvinden. Mogelijk is hier een (administratieve) oorzaak te 
vinden in de discrepantie van de groep die is geregistreerd in ScreenIT en de groep waarin de genodigde 
na invullen van dit evaluatieonderzoek is ingedeeld, aangezien zij zelf aangeven wel te hebben 
deelgenomen aan een intakegesprek. Wellicht hebben het intakegesprek en de coloscopie buiten het 
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bevolkingsonderzoek plaatsgevonden, doordat de huisarts de afspraak heeft verplaatst op verzoek van 
de cliënt.  

Vrouw, 75 jaar: “Omdat het intakegesprek was gepland in een ziekenhuis ver weg van mijn woonplaats, 
adviseerde de assistente mij zelf een afspraak te maken bij de internist. Achteraf bleek dat de huisarts 
niet op de hoogte was van de juiste wijze. Ik had dit niet zelf moeten regelen, want nu wordt de uitslag 
van het bevolkingsonderzoek niet meer gevolgd. Via de afsprakenlijn had ik dit moeten regelen, bleek 
achteraf.” 

Onder degenen die geen coloscopie hebben ondergaan, zijn relatief veel genodigden die contact hebben 
opgenomen met hun huisarts voor persoonlijk advies (20%) en om te bespreken of deelname aan het 
onderzoek wel zinvol is (13%).  

Hoewel allochtonen niet vaker contact zoeken met de huisarts dan autochtonen, benaderden zij de 
huisarts wel relatief vaker met het doel van het verkrijgen van meer informatie (44%) dan autochtonen 
(17%).  

Degenen die na een ongunstige uitslag geen contact opnamen met de huisarts gaven vooral aan geen 
extra informatie nodig te hebben (50%) of daar geen behoefte aan te hebben (24%). De groep die 
uiteindelijk geen coloscopie heeft ondergaan, heeft relatief vaker direct contact opgenomen met de 
specialist (11%) in plaats van met de huisarts.  

De overgrote meerderheid (96%) van alle genodigden aan het bevolkingsonderzoek, dus zowel 
genodigden met een gunstige als ongunstige uitslag, heeft tijdens het proces van het 
bevolkingsonderzoek niet zelf iets via de huisarts geregeld. Degenen die dat wel deden, gingen 
voornamelijk op gesprek of regelden een verwijzing. Er gingen relatief meer mannen op gesprek bij de 
huisarts dan vrouwen. En ook werd er in de (sterk) stedelijke gebieden vaker naar de huisarts gestapt 
dan in de landelijke gebieden.  

Interpretatie / Aanbeveling: Na een ongunstige uitslag heeft 32% van de deelnemers met een 
ongunstige uitslag contact gehad met de huisarts. In een kwart van de gevallen was dit op initiatief van de 
huisarts. De huisarts speelt een belangrijke rol in het geven van meer informatie, een persoonlijk advies 
of ter geruststelling. Het lijkt er tevens op dat de huisarts een rol speelt bij het verplaatsen van het 
intakegesprek buiten het planningssysteem van het bevolkingsonderzoek om, hetgeen betekent dat deze 
genodigden dan buiten de administratie van het bevolkingsonderzoek vallen en niet duidelijk is wat de 
resultaten van het vervolgonderzoek zijn. Om hier beter zicht op te krijgen is een nadere samenwerking 
met huisartsen en andere instanties die genodigden met een ongunstige uitslag behandelen gewenst.  

3.4. Het intakegesprek 

Een ruime meerderheid (86%) van de deelnemers met een ongunstige uitslag vindt het prettig dat direct 
een afspraak is gemaakt en de datum hiervan in de uitslagbrief wordt vermeld (zie figuur 3.4). 17% had 
(toch) liever zelf een afspraak gemaakt na het ontvangen van de uitslagbrief. Eenzelfde groep vindt de 
tijd tussen het ontvangen van de uitslag en de geplande afspraak voor het intakegesprek te lang. 66% is 
echter tevreden over de timing van het ingeplande intakegesprek. 10% voelt zich overvallen door het 
direct vermelden van de afspraakdatum in de uitslagbrief. 7% is van mening dat de geplande afspraak te 
snel na het ontvangen van de uitslagbrief komt.  
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Figuur 3.4 – Meningen over het inplannen van de afspraak voor het intakegesprek  
Basis: Deelnemers aan het intakegesprek (n=545) 

Niet-deelnemers aan het intakegesprek vinden het minder prettig dat er meteen een afspraak is gemaakt; 
zij hadden liever zelf een afspraak gemaakt, vinden dat de afspraak te snel na de uitslag komt en voelen 
zich hiermee ook vaker overvallen. Zoals hiervoor al beschreven heeft deze groep ook vaker contact 
gezocht met de huisarts.  

Voor 62% van de deelnemers met een ongunstige uitslag die naar het intakegesprek zijn gegaan, was 
niet duidelijk of de afspraak voor het intakegesprek was gemaakt bij een coloscopiecentrum met een 
contract met zorgverzekeraars. Voor 24% was het duidelijk dat de afspraak was gemaakt bij een centrum 
dat met alle zorgverzekeraars samenwerkt. 12% geeft aan dat bij hen in de uitslagbrief stond vermeld dat 
de afspraak was gemaakt bij een coloscopiecentrum met beperkte contracten met zorgverzekeraars. Bij 
2% was dit het geval zonder dat zij daar (volgens hen) op gewezen zijn in de uitslagbrief.  

Een grote meerderheid (84%) heeft geen navraag gedaan bij de zorgverzekeraar over de kosten en 
vergoeding van het vervolgonderzoek bij een ongunstige uitslag van het bevolkingsonderzoek 
darmkanker. 10% informeerde bij zijn of haar zorgverzekeraar naar het contract met het 
coloscopiecentrum met betrekking tot de vergoeding van de behandeling en 7% informeerde naar de 
hoogte van het eigen risico.  

Samengevat: Deelnemers die naar een intakegesprek zijn gegaan vinden het in grote meerderheid 
prettig dat de afspraak voor het intakegesprek direct in de uitslagbrief staat vermeld. Wat echter niet zo 
duidelijk over komt is of de afspraak is gemaakt bij een coloscopiecentrum dat een contract heeft met 
zorgverzekeraars. De meesten informeren echter ook niet verder hoe dat met de kosten en vergoedingen 
zit. 

Bij 71% van de deelnemers die zijn uitgenodigd voor een intakegesprek, heeft dit gesprek ook plaats 
gehad op de geplande dag en tijd zoals in de uitslagbrief stond vermeld. 26% heeft de afspraak verzet via 
de telefonische informatielijn en 3% heeft dit via het online cliëntenportaal geregeld.  
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Opvallend is dat van degenen die in ScreenIT zijn aangeduid als ‘geen deelname aan intakegesprek’ 
84% aangeeft de afspraak te hebben verzet. Zij zijn daarmee mogelijk buiten de verdere registratie van 
het Bevolkingsonderzoek darmkanker gevallen15.  

Bij het oudere geboortecohort (84%) heeft het intakegesprek relatief vaker plaatsgevonden op de 
geplande datum en tijd dan bij het jongere cohort (62%): de jongere groep heeft de afspraak relatief vaker 
verzet (38%).  

De belangrijkste reden om de afspraak voor het intakegesprek te wijzigen is om deze op een locatie 
dichterbij te laten plaatsvinden (54%). Bij 19% komt de datum en tijd van de voorgestelde afspraak niet 
goed uit. 8% wil de afspraak sneller en 3% wil de afspraak later. Dat de aangegeven locatie niet wordt 
vergoed door de zorgverzekeraar is voor 4% reden om de afspraak voor het intakegesprek te wijzigen. 
Ook wordt in sommige gevallen de afspraak gewijzigd omdat men deze op een andere locatie wil laten 
plaatsvinden. Andere (persoonlijke) redenen die worden genoemd voor de wijziging zijn bijvoorbeeld: 
“Om tegelijk met mijn vrouw te gaan” en “Mijn man was zeer ernstig ziek”. 

De mate waarin het intakegesprek naar verwachting is verlopen, verschilt sterk per doelgroep. Figuur 3.4 
laat zien dat bij de groep cliënten bij wie geen coloscopie heeft plaatsgevonden een relatief groter deel 
van mening is dat het gesprek anders was dan verwacht, terwijl bij de groep cliënten bij wie wel een 
coloscopie heeft plaatsgevonden het omgekeerde het geval is. Mogelijk dat hierin ook meespeelt dat 
cliënten die naar het intakegesprek gaan al verwachten dat er een coloscopie zal volgen en het dus tegen 
hun verwachting in gaat als dit niet gebeurt.  

 

Figuur 3.4 – Mate waarin intakegesprek is verlopen zoals verwacht, uitgesplitst naar doelgroep (resp. n=93 en n=436) 

Sommige cliënten ontvangen bij de uitnodiging voor het intakegesprek een extra brief waarin aangegeven 
staat dat men voor een kortere wachttijd naar een andere locatie kan. Die andere locatie is echter wel 
(iets) langer reizen. Op de vraag wat men van deze mogelijkheid vindt, antwoordt 59% voor het 
intakegesprek niet langer te willen reizen. 10% is bereid tot 15 minuten langer te reizen en 15% staat 
open voor een langere reistijd van 15 tot 30 minuten. Tot slot is 21% bereid een half uur of langer te 
reizen voor een intakegesprek op een andere locatie.  

                                                 
15 Dit betreft n=50 personen in de steekproef 
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Relatief meer mannen zijn niet bereid langer te reizen. Allochtonen zijn juist eerder bereid dit wel te doen. 
Leeftijd en mate van stedelijkheid van het woongebied hebben geen significante invloed op het al dan 
niet langer willen reizen voor het intakegesprek.  

3.5. De coloscopie 

Bij 92% van de deelnemers aan de coloscopie heeft de afspraak voor de coloscopie plaatsgevonden op 
de geplande datum. 6% werd verzet via de telefonische informatielijn en 1% via het online 
cliëntenportaal. Binnen de groep die volgens ScreenIT niet aan het intakegesprek heeft deelgenomen of 
geen coloscopie heeft gehad ligt het percentage dat de afspraak heeft verzet voor het intakegesprek of 
de coloscopie met respectievelijk 35% en 15% een stuk hoger. Mogelijk hebben zij de intake en de 
coloscopie buiten het bevolkingsonderzoek om laten uitvoeren en is dit (nog) niet volledig geregistreerd.  

Cliënten die de afspraak voor de coloscopie willen wijzigen (8%), doen dat vooral omdat men de voorkeur 
geeft aan een locatie dichterbij (23%). In 18% van de gevallen komt de al geplande afspraak niet goed 
uit. 11% wijzigt de afspraak omdat men de afspraak sneller wil laten plaatsvinden, terwijl 3% dit doet 
omdat men de coloscopie juist op een later tijdstip wil laten uitvoeren. Bij 2% speelt het feit dat de 
aangegeven locatie niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar een rol bij het wijzigen van de afspraak.  

Bij een grote meerderheid verliep de coloscopie grotendeels (51%) of volledig (36%) zoals verwacht. Bij 
8% verliep de coloscopie deels anders dan verwacht en voor 6% was de coloscopie volledig anders dan 
men had verwacht.  

Interpretatie / Aanbeveling: De coloscopie vindt in vrijwel alle gevallen plaats op de geplande datum. 
Degenen die de afspraak willen verzetten willen naar een locatie dichterbij of de geplande datum kwam 
hen niet uit. Binnen de groep die volgens ScreenIT niet aan het intakegesprek heeft deelgenomen of 
geen coloscopie heeft gehad ligt het percentage dat de afspraak heeft verzet een stuk hoger. Mogelijk is 
dit (nog) niet volledig geregistreerd of hebben zij het intakegesprek en de coloscopie buiten het 
bevolkingsonderzoek om laten uitvoeren. Dit zou een verbeterpunt in de administratieve processen 
kunnen zijn.  
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4. Algemene beleving 

Dit hoofdstuk omvat aspecten rondom de algemene beleving van het bevolkingsonderzoek16. In 
paragraaf 4.1 komt de kijk op de frequentie van uitnodiging aan bod. Vervolgens wordt in de tweede 
paragraaf de bekendheid met en deelname aan andere bevolkingsonderzoeken uiteengezet. Tot slot 
beschrijft paragraaf 4.3 de ervaringen met het cliëntenportaal.  

4.1. Frequentie van het onderzoek 

Personen in de leeftijdsgroep van 55 t/m 75 jaar worden elke twee jaar uitgenodigd voor het 
bevolkingsonderzoek. Een ruime meerderheid van de genodigden (78%) is van mening dat deze 
tweejaarlijkse frequentie precies goed is. 4% vindt de frequentie (veel) te hoog, terwijl 9% liever zou zien 
dat de uitnodiging frequenter werd verstuurd. 9% heeft geen mening over de frequentie van het 
bevolkingsonderzoek.  

Binnen de groep die niet heeft deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek heeft 27% geen mening over 
de gewenste frequentie van het onderzoek. Ook relatief meer 75- en 76-jarigen (17%) en allochtonen 
laten zich hier niet over uit (17%). Vrouwen vinden de frequentie vaker precies goed (81%) dan mannen 
(75%).  

Vrouw, 63 jaar: “Belangrijk om aan mee te doen. Alles was duidelijk en goed te doen. Belangrijk om het te 
doen ook omdat een vriend van ons toch op deze manier naar het ziekenhuis moest, daar een operatie 
heeft ondergaan. Alles lijkt nu goed, blijft onder controle. Maar alles is nu goed. Het heet: er op tijd bij zijn. 
Gelukkig voor hem gaat het goed. Het was schrikken voor ons allemaal. Had hij niet meegedaan, dan 
had het heel anders kunnen lopen, omdat hij eigenlijk geen klachten had. Maar dat bleek dus wel het 
geval. Zelf kun je het dus niet zo snel zien, was wel verbaasd dat er zo weinig voor nodig was maar 
keurig verzorgd alles door jullie.” 

4.2. Cliëntenportaal 

Voor alle genodigden voor het bevolkingsonderzoek darmkanker bestaat de mogelijkheid om via Internet 
met hun DigID in te loggen op het cliëntenportaal. De meerderheid van de ondervraagden (85%) heeft 
hier echter niets over gehoord of gelezen. Mannen zijn beter op de hoogte van het bestaan van het 
cliëntenportaal dan vrouwen (18% t.o.v. 11%) en ook is het jongere cohort meer bekend met dit digitale 
systeem (18%) dan de 75- en 76-jarigen (8%). Tot slot geven allochtonen relatief vaker aan over het 
cliëntenportaal te hebben gehoord (20%) dan autochtonen (14%).  

Van degenen die bekend zijn met het cliëntenportaal (15% van alle genodigden) heeft 6% zelf gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid en ingelogd met DigID. Genodigden uit de (sterk) stedelijke gebieden 
(12%) en allochtonen (19%) deden dit relatief vaker. De meest gedane activiteiten via het cliëntenportaal 
zijn het opgeven of wijzigen van de gegevens van de huisarts, het invullen van het antwoordformulier, het 
afmelden voor het bevolkingsonderzoek en het wijzigen van een telefoonnummer. 

De meeste genodigden die geen gebruik hebben gemaakt van het cliëntenportaal (94%) hadden hier 
geen behoefte aan (32%), vonden het makkelijker om zaken per post of telefoon te regelen (24%) of is 
niet bekend met DigiD (13%). 

                                                 
16 De onderliggende steekproef voor dit deel bestaat uit alle genodigden (dus zowel niet-deelnemers als deelnemers, n=1221). 
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Interpretatie / Aanbeveling: Het cliëntenportaal wordt al met al weinig gebruikt. Enerzijds is de 
mogelijkheid daartoe bij een groot deel van de genodigden niet bekend. Anderzijds, als die wel bekend is, 
maakt slechts een beperkt deel (6%) hier gebruik van. Mogelijk speelt de hogere leeftijd van de 
onderzochte groep genodigden hierbij een rol als zij minder bekend zijn met, of minder actief zijn op 
Internet en/of met DigiD. Mogelijk kan het cliëntenportaal breder worden gepromoot en ingezet onder de 
genodigden bijvoorbeeld voor het afmelden of het stopzetten van de deelname aan het onderzoek in het 
geval dat zij via een eigen weg een vervolgtraject ingaan.  

4.3. Voorlichting over de kosten 

Om te toetsen in hoeverre de voorlichting met betrekking tot de kosten van het onderzoek duidelijk 
overkomt, is bij het evaluatieonderzoek aan alle genodigden een aantal uitspraken voorgelegd. Figuur 
3.5.1 toont in hoeverre bepaalde informatie volgens de genodigden bij hen al dan niet duidelijk is 
geworden.  

 
Figuur 3.5.1 – Mate waarin aspecten uit de voorlichting duidelijk zijn geworden 
Basis: Alle genodigden (n=1221) 

Voor een overgrote meerderheid (90%) is het geheel duidelijk dat de ontlastingstest gratis is. Slechts 1% 
geeft aan hier niet van op de hoogte te zijn. Voor 15% is niet duidelijk geworden dat de kosten voor het 
intakegesprek door de zorgverzekeraar zijn gedekt. Ook is 16% er niet van op de hoogte dat de kosten 
voor de coloscopie door de zorgverzekering worden gedekt. Bij 34% is het niet bekend dat men 
afhankelijk van het al gebruikte eigen risico voor een intakegesprek zelf het eigen risico moet betalen. Dat 
een zelfde regeling van toepassing is op het uitvoeren van een coloscopie is voor 40% niet duidelijk. Tot 
slot is ook 40% niet op de hoogte van het feit dat als een coloscopie wordt uitgevoerd in een ziekenhuis 
of behandelcentrum waarmee de eigen zorgverzekeraar geen contract heeft, de kosten volledig voor 
eigen rekening zijn.  



  33  
 

Interpretatie / Aanbeveling: Hoewel er zowel in de informatiematerialen als in de uitnodigingsbrieven, 
de folders en op de website informatie over de kosten wordt gegeven, wordt dit niet voor iedereen 
duidelijk. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er in de voorlichting wellicht op een andere manier over 
deze kostenaspecten moet worden gecommuniceerd. Mogelijk in samenwerking met huisartsen of 
specialisten of via de zorgverzekeraars.  

4.4. Bekendheid met en deelname aan andere bevolkingsonderzoeken 

Naast het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn er twee andere bevolkingsonderzoeken naar kanker, 
waarover het RIVM de regie voert. Dit zijn het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het 
bevolkingsonderzoek borstkanker. In figuur 4.2 is te zien in welke mate deze twee andere 
bevolkingsonderzoeken bekend zijn bij verschillende sociaal-demografische groepen. De groep vrouwen 
en de oudere leeftijdsgroep kent relatief meer personen die alleen bekend zijn met het 
bevolkingsonderzoek borstkanker. Binnen de jongere leeftijdsgroep en binnen de stedelijke gebieden 
bevinden zich meer personen die bekend zijn met beide bevolkingsonderzoeken. Onder allochtonen zijn 
beide bevolkingsonderzoek relatief vaker onbekend.  

 

Figuur 4.2 – Bekendheid met andere bevolkingsonderzoeken naar bevolkingsgroepen 
Basis: Alle genodigden (n=1221) 

Van de vrouwen die bekend zijn met één of beide andere bevolkingsonderzoeken 
(baarmoederhalskanker en borstkanker) heeft 69% wel eens meegedaan aan beide onderzoeken. Dit 
percentage ligt hoger in de landelijke gebieden dan in de stedelijke gebieden. 27% heeft enkel 
deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit geldt vooral voor de oudere vrouwen (38%). 
1% heeft alleen deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. 3% geeft aan nog 
nooit te hebben deelgenomen aan beide onderzoeken.  
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5. Verantwoording 

5.1. Onderzoeksmethode 

Als methode van onderzoek is gekozen voor een ‘mixed mode’ benadering; een combinatie van 
schriftelijk, online en telefonisch onderzoek. De argumenten hiervoor zijn: 

 De gevoeligheid van het onderwerp; het bieden van een keuze qua methode biedt een grotere 
kans op deelname, aangezien men kan kiezen voor de methode die voor hem/haar het meest 
prettig of geschikt is.  

 De verschillende doelgroepen die al of niet mee hebben gedaan aan de diverse fasen van het 
bevolkingsonderzoek; sommige doelgroepen zijn relatief klein waardoor een landelijke spreiding 
van adressen noodzakelijk is om de gewenste aantallen per doelgroep te kunnen realiseren. Via 
genoemde methoden is dit op een efficiënte wijze realiseerbaar.  

 De leeftijd van de respondenten; de oudere doelgroep is niet altijd online bereikbaar; hiervoor is 
het alternatief geboden om schriftelijk of telefonisch deel te nemen. 

 Telefonische benadering heeft als voordelen dat respondenten beter gemotiveerd kunnen worden 
mee te doen en eventuele vragen direct kunnen worden beantwoord. 

 
Er is niet gekozen voor mondelinge interviews. Tussenkomst van een interviewer aan huis kan als 
onprettig worden beleefd (anonimiteit). Daarnaast zou, gezien de omvang van enkele doelgroepen en de 
landelijke spreiding, het uitvoeren van mondelinge interviews ook zeer inefficiënt en kostbaar zijn.  

De werving van deelnemers is in eerste instantie schriftelijk gebeurd door middel van een 
uitnodigingsbrief met algemene informatie over het onderzoek plus de vragenlijst. De uitnodigingsbrief en 
vragenlijst zijn door GfK in overleg met het RIVM en screeningsorganisaties opgesteld en door GfK 
gedrukt en verstuurd aan een via de screeningsorganisaties verkregen adressenbestand. In de brief is 
vermeld dat men op drie manieren aan het evaluatieonderzoek kon deelnemen: 

 Via de link in de brief kon de vragenlijst online worden ingevuld. 
 Door de bijgesloten vragenlijst op papier in te vullen en in de meegestuurde antwoordenvelop te 

retourneren. 
 Te bellen met een speciaal telefoonnummer om zich aan te melden voor een telefonisch 

interview 

Personen die niet op de schriftelijke uitnodiging hebben gereageerd ontvingen in eerste instantie een 
herinneringsbrief. De personen die ook hier niet op reageerden zijn daar telefonisch benaderd. Deze 
telefoongesprekken dienden als herinnering maar tevens is getracht het interview direct telefonisch af te 
nemen of daarvoor een vervolgafspraak te maken. GfK heeft hiertoe de beschikbare adressen verrijkt 
met telefoonnummers. Als telefoonnummers niet beschikbaar waren heeft GfK een 2e herinneringsbrief 
gestuurd.  

De voor het evaluatieonderzoek gebruikte uitnodigingbrief, herinneringsbrief en vragenlijsten zijn te 
vinden in de bijlage.  

5.2. Steekproef 

De gegevens voor het benaderen van respondenten voor het evaluatieonderzoek zijn verkregen uit 
ScreenIT, het landelijk informatiesysteem voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Allereerst zijn alle 
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beschikbare adressen toegewezen aan één van de vijf doelgroepen. Daarna zijn binnen elke doelgroep 
disproportionele gestratificeerde steekproeven getrokken om op een voldoende grote steekproefomvang 
valide uitspraken te kunnen doen over verschillen tussen geslacht, leeftijd, stedelijkheid en etniciteit. In 
deze disproportioneel gestratificeerde steekproef zijn de verhoudingen van de strata in de steekproef 
ongelijk aan de verhoudingen van de strata in het steekproefkader. Om tot representatieve uitkomsten 
voor de gehele doelgroep te komen, heeft een weging van de resultaten plaatsgevonden. 

5.3. Veldwerkverantwoording 

5.3.1. Uitzetten van de vragenlijst 

Het veldwerk voor dit evaluatieonderzoek is halverwege mei 2015 gestart. Voor groep 2 en 5 was een 
eerste uitnodigingsbrief met vragenlijst voldoende om het beoogde aantal ingevulde vragenlijsten retour 
te ontvangen. Bij groep 1, 3 en 4 is een deel schriftelijk herinnerd en bij een deel is na de eerste 
uitnodiging telefonisch contact opgenomen. Voor groep 1 en 3 is daarnaast nog een tweede schriftelijke 
verzending uitgevoerd, om het bruto aantal adressen in het veld te verhogen.  

5.3.2. Respons per groep 

80% van de netto steekproef heeft deelgenomen via de schriftelijke vragenlijst, 11% vulde de vragenlijst 
online in en 9% nam telefonisch deel aan het onderzoek. Het grootste gedeelte van de schriftelijke 
respons is binnengekomen in de tweede en derde week van het veldwerk. Ruim 40% van de ingevulde 
vragenlijsten is retour gekomen voordat de herinneringsbrief is uitgestuurd. Nog eens een kwart van de 
respons volgde in de derde week na ontvangst van de herinneringsbrief. 

Gemiddeld heeft 33% van de personen die zijn uitgenodigd voor het evaluatieonderzoek meegewerkt 
door middel van het invullen van de vragenlijst. De behaalde respons verschilt echter per uitgenodigde 
doelgroep (zie tabel 5.3.4). In doelgroep 1, de genodigden die niet hebben deelgenomen aan het 
bevolkingsonderzoek darmkanker, is een responspercentage behaald van 16%. Voor deze doelgroep is 
een lagere respons te verwachten aangezien zij ook geen gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging 
voor bevolkingsonderzoek darmkanker en dus mogelijk minder open staan voor deelname aan onderzoek 
in welke vorm dan ook. Het hoogste responspercentage, 53%, is behaald in groep 5, onder de 
genodigden waarbij een coloscopie is uitgevoerd. Deze genodigden hebben het hele proces van het 
bevolkingsonderzoek darmkanker doorlopen en zijn daardoor mogelijk meer betrokken bij het onderwerp 
en als gevolg in hogere mate bereid mee te werken aan de evaluatie van het onderzoek.  

 Totaal 
Groep 1: 

Geen 
deelname 

Groep 2: 
Gunstige 

uitslag 

Groep 3: 
Geen 

intakegesprek 

Groep 4: 
Geen 

coloscopie 

Groep 5: 
Uitgevoerde 
coloscopie 

Bruto uitgezette 
adressen 3.809 1.513 512 760 512 512 

Geslaagd (schriftelijk of 
telefonisch) 1.267 244 245 253 255 270 
    

Respons 33% 16% 48% 33% 50% 53% 

- Mannen 33% 16% 47% 33% 48% 52% 

- Vrouwen 34% 17% 48% 34% 51% 53% 
 
Tabel 5.3.4 Respons per groep 
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5.4. Contactgegevens 

Voor vragen of opmerkingen over dit rapport kan contact worden opgenomen via: 
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6. Bijlagen 

6.1. Uitnodigingsbrief evaluatieonderzoek 

6.2. Herinneringsbrief evaluatieonderzoek 

6.3. Vragenlijst niet-deelnemers bevolkingsonderzoek darmkanker 

6.4. Vragenlijst deelnemers bevolkingsonderzoek darmkanker 
 

 



Referentie: «ID» 
 
«VOORLETTERS» «TUSSENVOEGSEL» 
«ACHTERNAAM» 
«STRAAT» «HUISNUMMER» 
«HUISNUMMERTOEVOEGING» 
«POSTCODE»  «PLAATS» 
 
Dongen, ……….. 
 
 
 
Beste «VOORLETTERS» «TUSSENVOEGSEL» «ACHTERNAAM», 
 
In januari 2014 is het bevolkingsonderzoek darmkanker van start gegaan. U heeft hier vorig jaar een 
uitnodiging voor ontvangen. 
 
Wij willen graag weten hoe uw ervaring is met dit nieuwe bevolkingsonderzoek. U kunt uw mening 
over het bevolkingsonderzoek geven via een vragenlijst. Ook als u (nog) niet deelgenomen heeft 
aan (alle stappen van) het onderzoek, is uw mening erg belangrijk! 
 
Waarom vragenlijst invullen? 
Het is voor het eerst in 25 jaar dat er een nieuw bevolkingsonderzoek is ingevoerd. Door uw mening te 
geven kunnen wij het bevolkingsonderzoek verder verbeteren. De door u ingevulde antwoorden 
worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen uitsluitend worden gebruikt voor de evaluatie van het 
proces van het bevolkingsonderzoek. 
 
Hoe kunt u deelnemen? 
U kunt uw mening op verschillende manieren laten horen: 

 
- U vult de vragenlijst in via internet:  

o Ga hiervoor naar www.gfk.nl/bvo 
o Vul uw persoonlijke code in: «USERID» 

of 
- U vult bijgesloten schriftelijke vragenlijst in en stuurt deze terug in bijgaande retourenvelop 

of 
- U laat ons weten dat u de vragen graag telefonisch wilt beantwoorden:  

o Stuur hiervoor een bericht naar evaluatieBVO@gfk.com en vermeld daarbij uw 
referentienummer dat bovenaan deze brief staat en uw telefoonnummer 

o of bel naar 0800-2255435 (gratis).  
 
We hopen dat het u lukt om binnen 2 weken na ontvangst van deze brief de vragenlijst in te vullen. 
Indien we na die tijd nog geen ingevulde vragenlijst of bericht van u hebben ontvangen, zullen wij 
(telefonisch) contact met u opnemen om u nog eens te vragen aan het onderzoek mee te doen. 
 
Vragen? 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau GfK in opdracht van het RIVM. Heeft u 
vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met onderzoeksbureau GfK via bovengenoemd e-mail 
adres of telefoonnummer. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Mevrouw E.J.C. Bongers MBA      Jolanda van Oirschot 
Bestuurder Bevolkingsonderzoek Midden-West    Sr. Project Manager GfK  

http://www.gfk.nl/bvo
mailto:evaluatieBVO@gfk.com


Referentie: «ID» 
 
«VOORLETTERS» «TUSSENVOEGSEL» 
«ACHTERNAAM» 
«STRAAT» «HUISNUMMER» 
«HUISNUMMERTOEVOEGING» 
«POSTCODE»  «PLAATS» 
 
Dongen, ……….. 
 
 
 
Beste «VOORLETTERS» «TUSSENVOEGSEL» «ACHTERNAAM», 
 
Onlangs hebben wij u uitgenodigd om ons uw mening over het bevolkingsonderzoek te geven via een 
vragenlijst. Helaas hebben wij nog geen ingevulde vragenlijst van u ontvangen. Ook als u (nog) niet 
deelgenomen heeft aan (alle stappen van) het bevolkingsonderzoek, is uw mening erg belangrijk! 
Wilt u alstublieft alsnog deelnemen en de vragenlijst voor ons invullen? 
Heeft u inmiddels de vragenlijst al teruggestuurd? Dan kunt u deze herinnering als niet verzonden 
beschouwen. 
 
Waarom vragenlijst invullen? 
Het is voor het eerst in 25 jaar dat er een nieuw bevolkingsonderzoek is ingevoerd. Door uw mening te 
geven kunnen wij het bevolkingsonderzoek verder verbeteren. De door u ingevulde antwoorden 
worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen uitsluitend worden gebruikt voor de evaluatie van het 
proces van het bevolkingsonderzoek. 
 
Hoe kunt u deelnemen? 
U kunt uw mening op verschillende manieren laten horen: 

 
- U vult de vragenlijst in via internet:  

o Ga hiervoor naar www.gfk.nl/bvo 
o Vul uw persoonlijke code in: «USERID» 

of 
- U vult bijgesloten schriftelijke vragenlijst in en stuurt deze terug in bijgaande retourenvelop 

of 
- U laat ons weten dat u de vragen graag telefonisch wilt beantwoorden:  

o Stuur hiervoor een bericht naar evaluatieBVO@gfk.com en vermeld daarbij uw 
referentienummer dat bovenaan deze brief staat en uw telefoonnummer 

o of bel naar 0800-2255435 (gratis).  
 
We hopen dat het u lukt om binnen 2 weken na ontvangst van deze brief de vragenlijst in te vullen. 
Indien we na die tijd nog geen ingevulde vragenlijst of bericht van u hebben ontvangen, zullen wij 
(telefonisch) contact met u opnemen om u nog eens te vragen aan het onderzoek mee te doen. 
 
Vragen? 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau GfK in opdracht van het RIVM. Heeft u 
vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met onderzoeksbureau GfK via bovengenoemd e-mail 
adres of telefoonnummer. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Mevrouw E.J.C. Bongers MBA      Jolanda van Oirschot 
Bestuurder Bevolkingsonderzoek Midden-West    Sr. Project Manager GfK  

http://www.gfk.nl/bvo
mailto:evaluatieBVO@gfk.com
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Evaluatie van het nationale  

bevolkingsonderzoek darmkanker 
 

Laat weten hoe u het proces  
rondom het bevolkingsonderzoek heeft ervaren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De door u ingevulde antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen uitsluitend worden 
gebruikt voor de evaluatie van het proces omtrent het bevolkingsonderzoek. Met uw hulp kan het  

Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM het bevolkingsonderzoek nog verder verbeteren. 
 

 
 

Ruimte voor respondentnummer en 
streepjescode 



Omdat ik het niet duidelijk genoeg vondd id

Hier schrijft u dan uw antwoord neer.  
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Omdat ik het niet duidelijk genoeg vondd id

Hier schrijft u dan uw antwoord neer.  
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DEZE VRAAG IS ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR VROUWEN. ALS U EEN MAN BENT, KUNT U 
DEZE VRAAG OVERSLAAN 
 
A8. Heeft u aan één of beide van deze bevolkingsonderzoeken wel eens meegedaan? 
 EEN ANTWOORD MOGELIJK 
 

Ja, ik heb aan beide bevolkingsonderzoeken 
wel eens meegedaan ..................................................... 1 
Ik heb alleen aan het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker meegedaan .............................. 2 
Ik heb alleen aan het bevolkingsonderzoek  
borstkanker meegedaan ................................................ 3 
Nee, ik heb aan beide bevolkingsonderzoeken 
nooit meegedaan ........................................................... 4 
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EINDE VRAGENLIJST 

 
BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST! 
 
STUURT U ALSTUBLIEFT DE VRAGENLIJST NAAR ONS TERUG IN BIJGAANDE  
RETOURENVELOP (EEN POSTZEGEL IS NIET NODIG). 
 
Opmerkingen: 
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