
 
 
 
 
 
«_CLIENT_NAAM» 
«_CLIENT_ADRES»      
«_CLIENT_POSTCODE» «_CLIENT_WOONPLAATS»  

«image:_CLIENT_KIX» 
 
 
 
 
Datum: «_DATUM_VANDAAG»   
Betreft: uitslag bevolkingsonderzoek darmkanker  
 
 
«_CLIENT_AANHEF», 
 
U heeft meegedaan aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. In deze brief geven we u de uitslag. 
 
Er is vervolgonderzoek nodig 
We hebben bloed in uw ontlasting gevonden. Dat kan te maken hebben met darmkanker, maar er kunnen ook 
andere oorzaken zijn. Daarom is vervolgonderzoek nodig. In het ziekenhuis wordt onderzocht wat de oorzaak is.  
 
Het vervolgonderzoek in het ziekenhuis bestaat uit twee stappen 

1. U heeft een intakegesprek in het ziekenhuis. 
2. Daarna krijgt u een kijkonderzoek in uw dikke darm. In de folder bij deze brief leest u er meer over. 

 
Neem eerst contact op met uw huisarts om uw medische gegevens op te vragen. U heeft uw medische 
gegevens nodig voor het intakegesprek. Ook andere vragen over de uitslag kunt u aan uw huisarts 
stellen. Heeft u de gegevens van uw huisarts aan ons doorgegeven voordat u de test opstuurde? Dan 
heeft de huisarts de uitslag al van ons gekregen. 
 
Wij hebben een afspraak gemaakt voor uw intakegesprek in het ziekenhuis. Op de achterkant van deze brief leest u 
meer over deze afspraak en krijgt u extra informatie over de intakelocatie.  
Datum: «_DATUM_INTAKE» om Tijd: «_TIJDSTIP_INTAKE» uur 
Plaats: «_IL_NAAM», «_IL_STRAATNAAM» «_IL_HUISNUMMER_TOEV», «_IL_POSTCODE» «_IL_PLAATS» 
 
Heeft u vragen over het bevolkingsonderzoek? 
Op www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl vindt u meer informatie, zoals antwoorden op veelgestelde vragen. 
Heeft u een andere vraag over het bevolkingsonderzoek? Dan kunt u bellen met «_SO_NAAM» via 
telefoonnummer «_SO_TEL» (van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur). 
Met vriendelijke groet, 
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«_SO_RCMDL» 
Regionaal coördinerend maag-darm-leverarts «_SO_NAAM» 
 
Bijlage: folder ‘vervolgonderzoek bevolkingsonderzoek darmkanker’ 
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>  Retouradres: Postbus «_SO_POSTBUSNR_DK», «_SO_POSTBUSPOSTCODE_DK» 
«_SO_POSTBUSPLAATS_DK» 

http://www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/


1_40_102_111218 

Belangrijk voor uw bezoek aan het ziekenhuis 
Wilt u de afspraak veranderen? 
Geef dat minstens twee werkdagen voor de gemaakte afspraak aan ons door. Dat kan op twee manieren: 

• U verandert de afspraak bij «_SO_NAAM» via telefoonnummer «_SO_TEL» (maandag tot en met 
vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur). 

• U verandert de afspraak door met uw DigiD in te loggen op Mijn Bevolkingsonderzoek. Een link naar 
Mijn Bevolkingsonderzoek vindt u op «_SO_NAAM». 

Belangrijk om mee te nemen naar het intakegesprek in het ziekenhuis 
• Deze brief 
• Een brief van uw huisarts met uw medische gegevens 
• Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) 
• Uw verzekeringspasje 
• Als u al eerder in het ziekenhuis bent geweest: uw patiëntenpas 
• Een lijst van de medicijnen die u gebruikt 

 
Komt u voor het eerst in het ziekenhuis? Meld u dan eerst bij de balie om u te registreren. 
 
Informatie van « 
«_IL_LOKATIE» 
 
Is het vervolgonderzoek gratis? 
De kosten hiervan vallen onder uw zorgverzekering. Kijk voor meer informatie in de folder. 
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