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Ongunstige uitslag en intakeafspraak 
Geachte collega, 
 
Uw patiënt, {_CLIENT_NAAM}, {_CLIENT_GEBOORTEDATUM} heeft recentelijk een FIT ingestuurd in het kader 
van het bevolkingsonderzoek darmkanker. De uitslag hiervan is positief, zodat er aanleiding is voor 
vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek bestaat uit een coloscopie, voorafgegaan door een intakegesprek.  
U ontvangt dit bericht, omdat uw patiënt ons heeft verzocht u te informeren bij een ongunstige uitslag.    
 
Uw patiënt ontvangt een brief met de uitslag van het bevolkingsonderzoek. Ook ontvangt hij/zij een afspraak 
voor het intakegesprek bij een gecertificeerd coloscopiecentrum en een folder met informatie over het 
intakegesprek en de coloscopie. Voor meer algemene informatie over de coloscopie kan uw patiënt kijken op 
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl.  
 
Voor het coloscopiecentrum is het van belang te beschikken over relevante medische voorgeschiedenis en over 
informatie over gebruik van medicatie. Daarom verzoeken we uw patiënt in de uitslagbrief contact met u op te 
nemen. U kunt natuurlijk ook zelf contact met de patiënt opnemen. U kunt dan bespreken welke gegevens van 
belang zijn voor de coloscopie en hoe ervoor gezorgd kan worden dat die bij het coloscopiecentrum 
voorhanden zijn tijdens het intakegesprek. 
 
Het intakegesprek is ingepland op {_DATUM_INTAKE} om  {_TIJDSTIP_INTAKE} uur bij {_IL_NAAM} 
{_IL_STRAATNAAM} {_IL_HUISNUMMER_TOEV} {_IL_POSTCODE} {_IL_PLAATS}. 
 
Wanneer het genoemde tijdstip uw patiënt niet schikt of deze liever naar een ander coloscopiecentrum wil 
voor de intake en coloscopie, kan dat ook. Het wijzigen van de afspraak (tijd en/of plaats) kan op de volgende 
manieren: 
• via de informatielijn van {_SO_NAAM}, telefoon {_SO_TEL} (van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 
17:00 uur) 
• via Mijn Bevolkingsonderzoek op {_SO_WEBSITEADRES} . Uw patiënt kan hier inloggen met zijn DigiD. 
 
Verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek vindt alleen plaats naar gecertificeerde coloscopiecentra. Dit houdt 
in dat deze centra voldoen aan de kwaliteitseisen die in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker 
worden gesteld aan coloscopiecentra en die een overeenkomst hebben met {_SO_NAAM}.  
 
Afhankelijk van de poliep(en) die worden gevonden, vinden er surveillancecoloscopieën plaats. U ontvangt 
schriftelijk de uitslag van de coloscopie en/of het PA-onderzoek met daarbij het eventueel te volgen beleid. 
 
Hoogachtend,  
namens {_SO_NAAM} 
 
{_SO_RCMDL} 
Regionaal coördinerend maag-darm-leverarts 
 

Resultaten landelijke monitoring bevolkingsonderzoek darmkanker 2017 

In het vierde jaar van het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn in totaal 1.941.121 (95,2%) personen 
van de beoogde doelgroep van 2017 uitgenodigd. Van de personen die voor de eerste keer zijn 
uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek hebben in totaal 668.336 (70,3%) personen 
deelgenomen. Van deze personen hadden 38.036 (5,7%) personen een ongunstige testuitslag. Na 
screening en vervolgdiagnostiek met coloscopie werd in de eerste ronde bij 2.526 (8,0%) personen 
darmkanker en bij 13.572 (42,9%) personen een advanced adenoom gevonden. Van de personen die 
voor de vervolgronde zijn uitgenodigd, hebben in totaal 743.662 (75,1%) personen deelgenomen. 
Van dezedeelnemers aan de vervolgronde hadden 33.596 (4,5%) personen een ongunstige testuitslag 
en na vervolgdiagnostiek werd in totaal bij 1.677 (6,1%) personen darmkanker en bij 9.648 (35,1%) 
personen een advanced adenoom vastgesteld.   



Wijziging intakeafspraak 
Geachte collega, 
 
Uw patiënt,{_CLIENT_NAAM}, {_CLIENT_GEBOORTEDATUM}, heeft recentelijk een FIT ingestuurd in het kader 
van het bevolkingsonderzoek darmkanker. De laboratoriumuitslag hiervan is positief en geeft aanleiding voor 
vervolgonderzoek.  
Uw patiënt heeft de afspraak gewijzigd, met dit bericht informeren we u over deze wijziging. 
 
Het intakegesprek is nu ingepland op {_DATUM_INTAKE} om {_TIJDSTIP_INTAKE} uur, bij {_IL_NAAM} 
{_IL_STRAATNAAM} {_IL_PLAATS}. 
 
Het wijzigen van de afspraak (tijd en/of plaats) kan via de informatielijn {_SO_NAAM} , {_SO_TEL} 
{_SO_OPENINGSTIJDEN_TEKST}. 
 
Hoogachtend,  
 
Namens  , 
{_SO_RCMDL} 
Regionaal coördinerend maag-darm-leverarts 
 
  



Annuleren intakeafspraak 
Geachte collega, 
 
Uw patiënt,{_CLIENT_NAAM}, {_CLIENT_GEBOORTEDATUM}, heeft recentelijk een FIT ingestuurd in het kader 
van het bevolkingsonderzoek darmkanker. De laboratoriumuitslag hiervan is positief en geeft aanleiding voor 
vervolgonderzoek.  
Uw patiënt heeft de afspraak geannuleerd, met dit bericht informeren we u over deze annulering. 
Mogelijk is dit op uw advies geweest, als dit niet het geval is kunt u de reden van annulering mogelijk met uw 
patiënt bespreken. 
 
Hoogachtend,  
 
Namens  , 
{_SO_RCMDL} 
Regionaal coördinerend maag-darm-leverarts 
  



No show intake 
Geachte collega, 
 
Uw patiënt,{_CLIENT_NAAM}, {_CLIENT_GEBOORTEDATUM}, heeft recentelijk een FIT ingestuurd in het kader 
van het bevolkingsonderzoek darmkanker. De uitslag hiervan is positief en geeft aanleiding voor 
vervolgonderzoek. Hiervoor heeft uw patiënt een afspraak ontvangen. 
Uw patiënt is niet op de intakeafspraak verschenen. Naar aanleiding hiervan heeft uw patiënt  ongeveer 6 
weken geleden van ons een herinnering ontvangen om een nieuwe afspraak te maken voor een intake. Tot op 
heden heeft uw patiënt hier niet op gereageerd. Met dit bericht willen we u hiervan op de hoogte stellen. 
 
Hoogachtend,  
 
Namens , 
{_SO_RCMDL} 
Regionaal coördinerend maag-darm-leverarts 
 
  



Intake na open uitnodiging 
Geachte collega, 
  
Uw patiënt, {_CLIENT_NAAM}, {_CLIENT_GEBOORTEDATUM}, heeft twee jaar geleden meegedaan aan het 
bevolkingsonderzoek darmkanker.  De uitslag hiervan was positief en gaf aanleiding tot vervolgonderzoek.  
Volgens onze informatie heeft er destijds geen of geen volledig vervolgonderzoek plaatsgevonden. 
Wij hebben uw patiënt daarom recent een open  uitnodiging gestuurd om alsnog vervolgonderzoek te 
ondergaan. Dit  vervolgonderzoek bestaat uit een coloscopie, voorafgegaan door een intakegesprek. 
  
Uw patiënt heeft via ons een afspraak gemaakt voor een intakegesprek op  {_DATUM_INTAKE} om  
{_TIJDSTIP_INTAKE} uur, bij {_IL_NAAM} {_IL_STRAATNAAM} {_IL_PLAATS}. 
  
Voor het coloscopiecentrum is het van belang te beschikken  over de relevante medische voorgeschiedenis, de 
medicatie en de gegevens van de specialist/het ziekenhuis waar de  patiënt mogelijk op dit moment onder 
behandeling is. Daarom hebben we uw patiënt verzocht  contact met u op te nemen. U kunt natuurlijk ook zelf 
contact met de patiënt opnemen. 
 
{_SO_RCMDL} 
Regionaal coördinerend maag-darm-leverarts {_SO_ID} 
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