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1. Inleiding  
Sinds 10 oktober 2010 functioneren de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die samen 
Caribisch Nederland (CN) worden genoemd, als bijzondere gemeenten in Nederland. De wet 
Publieke Gezondheid, zoals we die kennen in Europees Nederland, is ook van toepassing op 
deze eilanden. Inwoners kunnen daarom aanspraak maken1 op het aanbod van collectieve 
maatregelen ter bevordering van de publieke gezondheid: preventie, vroege signalering van 
ziekten en verhogen van de algemene gezondheid en levensverwachting. Hieronder vallen 
ook de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker die in Europees Nederland uitgevoerd 
worden. 

In Europees Nederland is de landelijke aansturing en begeleiding van programmatische 
preventieprogramma’s belegd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
Voor deze taak heeft het RIVM in 2006 het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) 
opgericht. Het CvB vormt in Europees Nederland de verbindende schakel tussen beleid en 
praktijk. Het RIVM voert in Caribisch Nederland de regie over de uitvoering van de Neonatale 
Hielprik Screening (NHS). Buiten dit programma NHS zijn er nog geen andere preventieve 
screeningsprogramma’s geïmplementeerd op de BES-eilanden. 

Eind 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor een pilot bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker op Bonaire. Op het eiland wordt de pilot Screening Borstkanker Bonaire (SBB) 
genoemd. In oktober 2019 is gestart met het uitnodigen van vrouwen tussen de 50 en 75 
jaar. Over een periode van zes maanden zijn 341 vrouwen gescreend op borstkanker. De pilot 
zou lopen tot 1 mei 2020 maar is voortijdig gestopt vanwege de coronapandemie. De vraag 
die voor ligt is hoe de pilot voortgezet kan worden. 

In opdracht van het ministerie van VWS (programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch 
Nederland) heeft het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) de pilot bevolkingsonderzoek 
naar borstkanker geëvalueerd. Voor u ligt het verslag dat gebaseerd is de ‘expert opinion’ van 
25 betrokkenen professionals. De interviews zijn uitgevoerd in de periode half april tot half 
juni 2020.  

  

                                                      
1 Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk en hebben hun eigen wetgeving aangaande publieke 
gezondheid. 
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2. Doel 
Met deze evaluatie wordt een beeld verkregen van de resultaten van de pilot. Het verslag van 
deze evaluatie geeft inzichten over de inhoud, het proces en de organisatie van de pilot. De 
lessons learned worden door het CvB naar concrete aanbevelingen om de pilot te verbeteren 
en zo toe te werken naar programmatisch bevolkingsonderzoek naar borstkanker in CN. De 
volgende onderzoeksvragen stonden bij de evaluatie centraal: 

• Wat heeft de pilot opgeleverd en waar zijn de betrokkenen trots op?  
• Wat zijn de aandachtspunten en hoe gaan we daar in een herstart mee om? 
• Wat hebben we geleerd en wat is er nodig om borstkankerscreening verder te brengen?  

De coronapandemie heeft invloed gehad op de wijze waarop de inzichten zijn verkregen en 
op de initieel vastgestelde hoofdvragen. De organisatie van focusgroepen met deelnemers 
was niet mogelijk en het wegvallen van het momentum van een lopende pilot maakt dat er 
extra inspanningen nodig zijn om het proces weer op gang te krijgen. Een vraag is daarbij hoe 
rekening gehouden moet worden met de coronamaatregelen. In de interviews is daarom de 
volgende aanvullende vraag aan de orde geweest: 

•  Welke aanpassingen en verbeteringen van de pilot borstkankerscreening op Bonaire zijn op 
korte termijn nodig/noodzakelijk om de pilot op een goede veilige wijze te kunnen 
herstarten?  

De beantwoording van deze vraag koppelen we los van het antwoord op de vraag ‘OF’ de 
pilot wordt voortgezet. Dit politieke besluit zal na de zomer van 2020 genomen worden door 
de staatssecretaris van VWS.  

Daarnaast is in deze evaluatie aandacht besteed aan o.a. samenwerking in de keten, rollen en 
verantwoordelijkheden, kwaliteit van het screeningsonderzoek, deelname aan de pilot, 
cliëntervaringen en financiële en culturele aspecten.  

Rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen in Caribisch Nederland geeft de 
evaluatie ook inzichten die kunnen helpen bij de invoering van de bevolkingsonderzoeken 
naar baarmoederhalskanker en darmkanker. 
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3. Opzet van de evaluatie  

3.1 Opzet van de evaluatie 

In deze kwalitatieve evaluatie halen we inzichten op van betrokkenen bij de pilot 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker. In twintig interviews met betrokkenen is de pilot SBB 
vanuit verschillende perspectieven (medisch inhoudelijk, organisatorisch, financieel, 
kwalitatief) beschouwd (bijlage A). Evaluatie van de ervaring van deelnemers middels 
focusgroepen was niet mogelijk. Uit de observaties van de geïnterviewde professionals is 
alsnog een beeld van de cliëntervaring verkregen. 

Vanwege de Corona-maatregelen zijn de interviews via een videoverbinding afgenomen. Van 
ieder gesprek is een audio-opname gemaakt. De opname is omgezet in een woordelijk 
verslag en ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd aan de geïnterviewden.  

Voor deze evaluatie is een longlist evaluatievragen opgesteld (bijlage B) om de hoofdvragen 
van de evaluatie te beantwoorden. Per geïnterviewde is op basis van relevantie een shortlist 
evaluatievragen gemaakt en gedeeld.  

3.2 Indeling naar thema’s 

De resultaten van de interviews zijn onderverdeeld in de drie zogenoemde publieke waarden, 
de organisatorische aspecten en een categorie overig. Deze indeling volgen we in de 
synthese van hoofdstuk 5.  

Een nadere toelichting op de (beleidsmatige) functie van de publieke waarden in de Europees 
Nederlandse bevolkingsonderzoek naar kanker is opgenomen in bijlage C. Kort gezegd moet 
de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken in Europees Nederland voldoen aan de publieke 
waarden: kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid. Ook voor Caribisch Nederland is het 
zinvol om de publieke waarden te hanteren2. Wanneer de publieke waarden geborgd en met 
elkaar in balans zijn, levert dat een optimale situatie met betrekking tot de inrichting en 
uitvoering van het bevolkingsonderzoek op. De publieke waarden helpen bij keuzes over de 
inrichting, organisatie en uitvoering (het primaire proces).  

• Organisatieaspecten 
o Totstandkoming van de pilot (verloop proces) 
o Projectorganisatie (structuur en effectiviteit) 
o Rollen en verantwoordelijkheden in de keten (taken) 

• Publieke waarde Kwaliteit 
o Onderzoek: apparatuur en laboranten (effectief, veilig en verantwoord) 
o Doorlooptijden onderzoek en beoordelingen (logistiek) 
o Aansluiting op zorg (kwaliteit diagnostiek en behandeling) 
o Communicatie tussen professionals (rondom de uitslagen) 

• Publieke waarde Bereikbaarheid  
o Proces van uitnodigen en informeren (geïnformeerde keuze) 
o Deelname aan screening (response en follow-up) 
o Houding gemeenschap en cultuur (taboe) 

• Publieke waarde Betaalbaarheid 

                                                      
2 Zie ook het Kwaliteitsdocument uit de Verkenning van 2019. 
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o Doelmatige inrichting primaire proces: gaat vooral over tarieven. 

• Overige aspecten 
o Voortzetting na corona 
o Prioritering en overweging bevolkingsonderzoeken naar 

baarmoederhalskanker en darmkanker 
o Samenwerking in de Caribische regio 

 
In het hoofdstuk 5 “Synthese van de interviews” is zo veel mogelijk thematisch verslag gedaan 
van de interviews. Hierbij wordt per (sub)thema aangegeven hoe tot een uitspraak, conclusie 
of aanbeveling is gekomen. In sommige gevallen kunnen personen vanuit verschillende rollen 
een reflectie geven op een thema (bijvoorbeeld: duidelijkheid van rolverdeling binnen de 
projectorganisatie), terwijl andere thema’s zo specifiek zijn dat slechts een of twee personen 
een relevante kwalificatie kunnen doen (bijvoorbeeld: kwaliteit van oncologische zorg). 
 
De synthese geeft een weergave van inzichten uit de evaluatie, onder andere hoe de 
screening op dit thema is uitgevoerd, welke kwalificatie (neutraal, positief of negatief met 
onderbouwing) daaraan gegeven wordt en wat dat betekent voor de toekomstige uitvoering. 
Hierbij wordt - indien relevant - ook een vergelijking gemaakt met de kaders van het 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Europees Nederland. In aansluiting op de 
hoofdvragen uit deze evaluatie is aan de geïnterviewden gevraagd welke ideeën zij hebben 
over hoe de borstkankerscreening op Bonaire kan worden aangepast of verbeterd.  
 
In aanvulling op de interviews heeft het RIVM voor deze evaluatie ook de beschikking 
gekregen over diverse documenten, waaronder het plan van aanpak Pilot SBB, het 
communicatieplan, voorlichtingsmateriaal, het de procedure voor selectie van cliënten, 
enkele samenwerkingsovereenkomsten en cijfermateriaal over het aantal 
uitnodigingen/deelnemers/doorverwijzingen.  
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4.  Beschrijving pilot Bonaire 

De inhoud van hoofdstuk 4 is voor een groot deel gebaseerd op de documentatie (zie 
overzicht bijlage E) die is aangeleverd door het ZVK over de pilot Screening Borstkanker 
Bonaire (SBB). Met name het Plan van aanpak en het cijfermateriaal zijn veelvuldig 
geraadpleegd.  

4.1 Projectorganisatie  

Voorbereidingen voor de pilot zijn eind 2018 gestart. Vanaf begin 2019 heeft een 
projectteam met verschillende stakeholders eens in de 6 weken overlegd. In oktober 2019 
kon gestart worden met de pilot. Figuur 1 geeft de projectorganisatie schematisch weer en 
vervolgens is per organisatie aangegeven welke rol deze in de uitvoering van de pilot heeft 
gehad.  

 

 
Figuur 1 projectorganisatie pilot (bron: Plan van aanpak Pilot SBB, bijlage E) 

• VWS - Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (directie internationale 
zaken) was de opdrachtgever voor de lokale organisaties om de pilot 
borstkankerscreening te starten. 

• ZVK - Het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK) was namens VWS de uitvoerder van de 
pilot. ZVK nam het financiële beheer van de screening voor haar rekening en sloot de 
overeenkomsten af met ketenpartners. Selectie binnen de doelgroep was gebaseerd 
op een verzekerdenregistratiebestand van het ZVK. 

• De screeningscoördinator. De screeningscoördinator werkte vanuit het ZVK was 
verantwoordelijk voor het selecteren, uitnodigen en voorlichten van deelnemers. Ook 
droeg deze zorg voor de administratie en monitoring van terugkoppelingen van 
onderzoeken, uitslagen en follow-up diagnostiek.  



10 
 

• FM - Het ziekenhuis Fundashon Mariadal voerde in opdracht van het ZVK de 
mammografieën uit en was verantwoordelijk voor de opslag en verzending van de 
mammografieën naar het VUmc. 

• VUmc - Het Vrije Universiteit medisch centrum (VUmc) was verantwoordelijk voor het 
beoordelen van de mammogrammen conform de richtlijnen van de Europees 
Nederlandse bevolkingsonderzoeken. 

• LRCB - Het landelijk referentiecentrum voor bevolkingsonderzoek heeft de laboranten 
(MBB-ers) van het ziekenhuis FM opgeleid, apparatuur getest en toezicht gehouden 
op de kwaliteit van screening. Daarnaast is het LRCB door het ZVK ingehuurd in een 
adviesrol. 

• Huisartsen – De huisartsen hebben afgestemd met de screeningscoördinator over bij 
hen ingeschreven cliënten die deelnamen aan de screening en leverden aanvullende 
informatie (telefoonnummers) om vrouwen in de doelgroep te kunnen uitnodigen. 
Huisartsen hadden geen rol in de uitslagverstrekking in de pilot. 

• RIVM – het Centrum voor Bevolkingsonderzoek heeft tijdens de uitvoering van de 
pilot op enkele momenten (gevraagd) inhoudelijk advies gegeven op het 
communicatieplan en de selectieprocedure. Na het stoppen van de pilot is het RIVM 
gevraagd om deze te evalueren. Parralel aan de voorbereidingen van de pilot heeft 
het RIVM een brede Verkenning naar de introductie van bevolkingsonderzoeken in 
Caribisch Nederland gedaan.  

4.2 Primaire proces 

In deze paragraaf beschrijven we het primaire proces aan de hand van twee figuren en een 
toelichting. Bron hiervoor is het Plan van Aanpak Pilot SBB, dat door het ZVK is opgesteld3. In 
bijlage F is een beschrijving opgenomen van het primaire proces van het Europees 
Nederlandse bevolkingsonderzoek naar borstkanker is hieronder kort beschreven. 

Het primaire proces in Europees Nederland verloopt als volgt: Vrouwen tussen de 50 en 75 
jaar worden elke twee jaar uitgenodigd om een borstfoto (mammogram) te laten maken. Het 
screeningsonderzoek vindt plaats in veelal mobiele onderzoekscentra (de bussen die in 
Europees Nederland worden gebruikt in de uitvoering). Bij dit onderzoek worden 
mammogrammen gemaakt van de borsten. Binnen enkele dagen worden de foto’s door twee 
screeningsradiologen onafhankelijk van elkaar beoordeeld. De centra en radiologen zijn een 
onderdeel van de screeningsorganisatie. De vrouwen ontvangen een brief met de uitslag van 
de screeningsorganisatie. Bij een verdenking op borstkanker (uitslag BI-RADS 4 of 5) of 
wanneer het beeldmateriaal onvoldoende duidelijkheid geeft (uitslag BI-RADS 0), neemt de 
huisarts contact op met de vrouw om nader onderzoek te laten doen in het ziekenhuis. 

Het primaire proces in de pilot op Bonaire bestaat uit dezelfde stappen4 als het Europees 
Nederlandse programmatische bevolkingsonderzoek. Het grootste verschil zit in de 
rolverdeling van ketenpartners in de uitvoering. In de pilot heeft de screeningsorganisatie 
(het ZVK) bij het onderzoek en de beoordeling geen rol, terwijl deze - in het verloop van de 
pilot - bij de uitslagverstrekking en doorverwijzing juist de rol van de huisarts heeft 
overgenomen. De kleinschaligheid van pilot op Bonaire betekent dat de 

                                                      
3 Voor deze evaluatie heeft het RIVM de beschikking gekregen over diverse documenten, waaronder het plan van aanpak Pilot SBB. 
4 In het Plan van Aanpak SBB wordt de stap “Planning” apart onderscheiden. Nadat de coördinator een schriftelijke uitnodiging heeft 
gestuurd en telefonisch contact heeft gehad met de vrouwen die willen deelnemen worden vrouwen die willen deelnemen conform 
protocol ingepland bij het ziekenhuis voor een mammografie. Dit gebeurt wekelijks op maandag, woensdag of vrijdag. 
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screeningsorganisatie in de praktijk bestaat uit één persoon, de screeningscoördinator. 
Hieronder is het stroomschema van het primaire proces en de rolverdeling van ketenpartners 
weergegeven. 

 

 

Figuur 2 Primair proces bevolkingsonderzoek borstkanker (bron: PvA Pilot SBB) 

4.3 Kerncijfers uitnodiging, onderzoek en uitslag 

Ten behoeve van de evaluatie heeft de screeningscoördinator een overzicht verstrekt van het 
aantal uitnodigingen, herinneringsbrieven, afmeldingen/no-shows en het aantal 
doorverwijzingen. De registratie is deels uitgesplitst naar maanden (2019) en deels weken 
(2020). Niet alle genoemde indicatoren waren op hetzelfde detailniveau beschikbaar. 

Uit het document “Werkproces target populatie SBB” wordt onderbouwd hoe gekomen is tot 
de steekproefgrootte in deze pilot. Hierbij moet opgemerkt worden dat het bestand dat de 
basis vormt voor de selectie is afkomstig van het ZVK en bevat alleen personen die 
geregistreerd en verzekerd zijn.  

De steekproef is als volgt tot stand gekomen: De target populatie bestaat uit alle vrouwelijke 
inwoners van Bonaire in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar. In totaal zijn dat ongeveer 3300 
vrouwen. Vrouwen worden om het jaar uitgenodigd voor een screeningsonderzoek, per jaar 
komt dit neer 1650 vrouwen die uitgenodigd worden. De pilot duurt 6 maanden, wat 
betekent dat de helft van de doelgroep van dat jaar uitgenodigd wordt. Dit zijn 825 vrouwen. 
Bij een deelname van 40% betekent dit dat 330 vrouwen worden onderzocht. 

Om te bepalen wie wanneer wordt uitgenodigd is op basis van een aselecte steekproef, een 
deelverzameling van gegevens gekozen uit een grotere dataset, oftewel bevolking. Een deel 
van de vrouwen die hebben deelgenomen aan de pilot heeft zichzelf aangemeld. In enkele 
gevallen waren dat vrouwen die werkzaam waren bij ketenpartners. Het gebruikte bestand 
bevat geen informatie over diagnostiek of behandelingen van borstkanker uit het verleden. 
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Wel heeft het ziekenhuis eerdere mammogrammen van vrouwen verstrekt aan de 
screeningsradiologen van het VUmc. 

 Schriftelijk 
uitgenodigd  

Gescreend No-show/ 
afmelding 
bij afspraak 

Door-
verwezen 

Verdeling BI-
RADS 

Oktober 300 60 2 10 • BI-RADS0=5 
• BI-RADS4=5 

November - - - -  

December 300 
(reminders 
218) 

59 11 5 • BI-RADS0=4 
• BI-RADS4=1 

Januari Reminders 
222 

100 5 12 • BI-RADS0=10 
• BI-RADS4= 2 

 - week 2  20 1 2 • BI-RADS0=2 
• BI-RADS4=0 

 - week 4  54 3 5 • BI-RADS0=4 
• BI-RADS4=1 

 - week 5  26 1 5 • BI-RADS0=4 
• BI-RADS4=1 

Februari 305 88 5 13 • BI-RADS0=8 
• BI-RADS4=5 

 - week 6  41 3 5 • BI-RADS0=4 
• BI-RADS4=1 

 - week 7  14 2 5 • BI-RADS0=4 
• BI-RADS4=1 

 - week 8  33 - 3 • BI-RADS0=0 
• BI-RADS4=3 

Maart Reminders 
361 

34 10 3 • BI-RADS0=1 
• BI-RADS4=2 

 - week 10  25 1 2 • BI-RADS0=1 
• BI-RADS4=1 

 - week 12  9 8 (i.v.m. 
Corona) 

1 • BI-RADS0=0 
• BI-RADS4=1 

 - week 14  0 2(i.v.m. 
Corona) 

-  

Totaal 905 (801 
reminders) 

341  335 43 (39 bij 
oncologie 
vermeld) 

• BI-RADS0=28 
• BI-RADS4=15 

 

 
Bij het ziekenhuis is informatie opgevraagd over het aantal gevallen dat op basis van de 
screening borstkanker in een vroeg stadium is gevonden. Deze informatie kon niet worden 
achterhaald. Het VUmc geeft aan dat circa 5 vrouwen in de periode dat de pilot is uitgevoerd 
behandeld zijn in dit ziekenhuis.  

                                                      
5 Dus 66% van de mensen die zijn geselecteerd en aangeschreven is niet bereikt en/of heeft geen reactie gegeven. 
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Op basis van de cijfers uit de monitor van het Europees Nederlandse bevolkingsonderzoek 
naar borstkanker (verwijscijfer 2,23% en positief voorspellende waarde 29%) zou de 
verwachting zijn dat op 341 gescreende vrouwen 2 à 3 gevallen van borstkanker zijn 
behandeld. Er zijn verschillende contextuele verschillen die afwijkingen aannemelijk maken.  
 
In vergelijking met het Europees Nederlandse verwijscijfer (22,3 op 1.000 gescreende 
vrouwen; bron: monitor bevolkingsonderzoek borstkanker 2017/2018) wordt een relatief 
hoog percentage vrouwen doorverwezen voor vervolgonderzoek (BI-RADS 0, 4 of 5). Hiervoor 
kan op basis van deze evaluatie geen verklaring voor gegeven worden. Wel is het zo dat de 
verhouding BI-RADS 0 en BI-RADS 4 en 5 in de Europees Nederlandse monitoringcijfers 
ongeveer 50/50 is6, wat zou betekenen dat met name het aantal BI-RADS 0 uitslagen relatief 
hoog uitvalt (10-15 meer dan je zou verwachten). Dit vraagt om nader onderzoek, waarbij op 
voorhand gesteld kan worden dat een deel van de verklaring mogelijk ligt in 
populatieverschillen en het feit dat het gemiddeld verwijscijfer bij een eerste 
oproep/onderzoek doorgaans hoger is dan voor deelnemers die een geschiedenis hebben 
met deelname aan de screening. Randvoorwaarde om onderzoek te kunnen doen is dat de 
registratie verbeterd wordt.   

                                                      
6 Cijfers uit de monitor (juli 2019): 22,3 op de 1.000 gescreende vrouwen worden doorverwezen, waarvan 11,0 BI-RADS 0, 9,8 BI-RADS 4 en 
1,5 BI-RADS 5. 
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5.  Synthese van de interviews 

5.1 Organisatieaspecten 

5.1.1 Fasering in de pilot 

De voorbereiding en de pilot op Bonaire heeft verschillende fasen doorlopen. In deze 
paragraaf wordt een feitelijke verhandeling gegeven van hoe de uitvoering van de pilot in de 
periode van eind 2018 tot najaar 2019 tot stand is gekomen. Het beeld is verkregen op basis 
van interviews met vertegenwoordigers van het ZVK, het LRCB, het Openbaar Lichaam 
Bonaire (OLB), het ministerie van VWS en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van 
het RIVM. De verhandeling wordt voorafgegaan door een samenvatting: 
 
Inzichten (interviews):  De voorbereidingsfase van de pilot heeft ruim negen maanden 

geduurd. In deze periode is organisch onder leiding van verschillende projectleiders 
toegewerkt naar de inrichting van het primaire proces. In oktober 2019 kon gestart 
worden met de screening naar borstkanker in een pilot. De pilot heeft vertraging 
opgelopen doordat de mammograaf afgekeurd werd en het lang duurde voordat een 
nieuw apparaat geleverd kon worden.  

Conclusie (RIVM): Door het screeningsproces doelgericht voor borstkanker in te richten, met 
de strategie om deze screening op basis van een groeimodel langzamerhand te 
verbeteren, kon relatief snel gestart worden. Diverse bevlogen mensen hebben aan de 
pilot gewerkt en hierdoor is de uitvoering op gang gekomen. Verschillende aspecten van 
de screening zijn niet of pas in een later stadium in het proces opgepakt. Zo is de 
inbedding van een effectief organisatiemodel bijvoorbeeld onderbelicht geweest 
waardoor de ketenregie onvoldoende is vormgegeven. Hierdoor kon het gebeuren dat het 
besluit om de pilot te stoppen genomen is door een stakeholder die daar niet toe bevoegd 
was. In de pilot is een spanningsveld ervaren tussen enerzijds pragmatisch en kleinschalig 
beginnen met borstkankerscreening en anderzijds het al groot oppakken zoals in de 
Europees Nederlandse bevolkingsonderzoeken. 

Aanbevelingen: Zorg in de fasen van voorbereiding en implementatie dat een goed 
projectmatig en organisatorisch fundament wordt neergelegd en dat alle essentiële 
facetten van de screening zijn geadresseerd. Neem hierbij maatregelen om kwetsbaarheid 
van de uitvoering door kleinschaligheid zo veel mogelijk te beperken. 

 
• De aanleiding voor het politieke besluit om een pilot bevolkingsonderzoek naar 

borstkanker te starten op Bonaire waren de debatten in 2018 tussen de Tweede Kamer 
en de staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis. Zijn voorganger had reeds in 2016 
aangekondigd dat bevolkingsonderzoeken ook op de BES-eilanden geïntroduceerd 
zouden worden. Er waren echter tot dan toe geen concrete stappen gezet.  

• Tijdens de begrotingsbehandeling van VWS in het najaar van 2018 is door Tweede 
Kamerlid Van der Berg (CDA) aan de staatssecretaris gevraagd of hij principieel de 
mening deelde dat er geen verschil mag zijn tussen Europese en Caribische Nederlanders 
als het ging om het kunnen beschikken over bevolkingsonderzoeken. Deze mening werd 
door hem gedeeld. 

• Vervolgens is door staatssecretaris Blokhuis besloten dat op Bonaire op een zo kort 
mogelijke termijn gestart zou worden met een pilot borstkankerscreening.  
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• De inhoudelijke overwegingen om te kiezen voor borstkankerscreening zijn gebaseerd op 
de inschatting dat dit het meest eenvoudig te implementeren zou zijn. Verschillende 
eilandbewoners lieten al regelmatig preventief mammogrammen maken. Een volgende 
stap zou zijn om de vrouwen uit de doelgroep in het vervolg gestructureerd uit te 
nodigen. 

• Na verschillende gesprekken met lokale partijen (huisartsen, ziekenhuis, lokale overheid) 
is eind 2018 door het ministerie van VWS een opdracht gegeven om een project te 
starten onder coördinatie van het ZVK op Bonaire.  

• Parallel zou het RIVM een brede verkenning voor alle bevolkingsonderzoeken naar 
kanker starten voor alle drie de BES-eilanden. Het RIVM had geen rol in de organisatie 
van de pilot, maar heeft tijdens de uitvoering op enkele momenten inhoudelijk advies 
gegeven. 

• In het eerste kwartaal van 2019 zijn de voorbereidingen voor de pilot gestart onder 
projectleiding van een van de medisch adviseurs van het ZVK, waarbij het de ambitie was 
om in april 2019 te starten met borstkankerscreening op Bonaire.  

• De voorbereidende activiteiten waren gericht op het opstellen van een plan van aanpak 
en een communicatieplan met voorlichtingsmateriaal. Centraal in het plan van aanpak 
stond het opzetten van de keten voor het primaire proces. 

• Daarnaast is het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) gevraagd 
om de kwaliteitsborging m.b.t. personeel en apparatuur te organiseren. Een van de 
vragen die beantwoord moest worden was in hoeverre de apparatuur in het ziekenhuis 
ingezet kon worden in screeningsonderzoek. Ook is door het LRCB de opleiding voor 
laboranten (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen ofwel MBB’ers) 
voorbereid.  

• Door het ZVK zijn in samenwerking met verschillende partijen voorbereidingen getroffen 
vrouwen uit de doelgroep uit te nodigen voor deelname aan de pilot.  

• De pilot liep vertraging op toen bleek dat de mammograaf die in de pilot gebruikt zou 
worden sterk verouderd was. Het apparaat voldeed niet aan de kwaliteitsnormen van 
het LRCB waardoor het onverantwoord was om vrouwen uit te nodigen voor 
screeningsonderzoek. 

• In overleg met het LRCB en het ZVK heeft het ministerie van VWS besloten de pilot uit te 
stellen. Het ziekenhuis nam kort daarop een besluit om een nieuwe mammograaf aan te 
schaffen waarvan de levertijd enkele maanden betrof. 

• In de periode van april tot september werden verdere voorbereidingen voor de pilot 
getroffen. In deze periode is onder andere verkend wat de beste organisatorische 
inbedding van de screening op Bonaire zou zijn en welke juridische overeenkomsten 
nodig waren. Ondanks dat het ZVK een centraal coördinerende rol in de voorbereiding 
van de pilot had is ook verkend of de screening vanuit het Openbaar Lichaam Bonaire 
(OLB) aangeboden kon worden. 

• In juni is de eerste projectleider van het ZVK opgevolgd door een externe projectleider. 
Ook is toen een screeningscoördinator voor het primaire proces van screening 
aangetrokken.  

• In juli heeft het RIVM de resultaten van de brede verkenning naar de introductie van 
bevolkingsonderzoeken naar kanker op de BES-eilanden opgeleverd7. De inzichten uit de 
Verkenning leveren input in het organiseren van de pilot borstkankerscreening op 

                                                      
7 1) Kwaliteitsdocument, 2) Regie en coördinatie en 3) Quick wins. 
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Bonaire, maar hadden vooral als doel het eindplaatje te schetsen vanuit organisatorisch- 
en kwaliteitsperspectief. 

• In september is de externe projectleider gestopt en is het LRCB door het ZVK als 
inhoudelijke adviseur ingehuurd om lokale ketenpartners aan te sturen. De adviseur van 
het LRCB trad in de praktijk ook op als projectleider.  

• Eind september is ook een definitief besluit genomen over de inbedding van de 
‘screeningsorganisatie’. Tot dat moment werden nog verschillende organisatiemodellen 
overwogen; het ministerie was en bleef opdrachtgever en eindverantwoordelijke voor de 
pilot. De directeur van het ZVK door VWS aangewezen als gedelegeerd opdrachtgever en 
de teamleider van de afdeling beleid en accountmanager van het ZVK functioneerde als 
projectleider. De uitvoering van de screening bestond uit één persoon: de 
screeningscoördinator.  

• Toen de mammograaf geïnstalleerd was en de vereiste acceptatietest had ondergaan 
kon gestart worden met het uitnodigen van vrouwen uit de doelgroep. Het 
screeningsonderzoek van de eerste groep vrouwen viel samen met de eerste 
opleidingsweek van de laboranten. De tweede opleidingsweek was in januari 2020.  

• In de periode van oktober 2019 tot maart 2020 zijn 905 vrouwen uitgenodigd, 341 
vrouwen gescreend en 43 vrouwen doorverwezen voor vervolgdiagnostiek. Er kon niet 
exact worden achterhaald bij hoeveel vrouwen vroegtijdig kanker is geconstateerd; het 
VUmc geeft echter aan dat zij ongeveer vijf vrouwen uit Bonaire hebben behandeld. 

• De pilot zou tot 1 mei 2020 lopen maar werd vanwege de dreiging van de 
coronapandemie medio maart stopgezet omdat het ziekenhuis de aansluiting op de zorg 
niet meer op alle vlakken kon leveren.  

• Op het moment van deze evaluatie (voorjaar 2020) loopt de pilot nog steeds niet en is de 
officiële einddatum van de pilot verstreken. Het opnieuw opstarten van 
borstkankerscreening op Bonaire vraagt een politiek besluit van de staatssecretaris van 
VWS. De inzichten uit deze evaluatie leveren informatie voor deze besluitvorming.  

• Vervolgens wordt onderzocht wat nodig is om de screening opnieuw op te starten, 
waarbij het werkproces zodanig aangepast is aan de geldende coronamaatregelen.  

5.1.2 Rollen, taken en verantwoordelijkheden in de keten 

• De evaluatie van de rollen, taken en verantwoordelijkheden in de keten is gebaseerd op 
inzichten uit de interviews met de directeur/bestuurder van het LRCB, het ZVK, het OLB en 
het ministerie van VWS. 

Inzichten (interviews): Uit de interviews bleek dat de rollen, taken en verantwoordelijkheden 
vooraf niet altijd goed zijn belegd. Verschillende betrokkenen hebben ongemak ervaren op 
momenten dat een ketenpartij een verantwoordelijkheid in de keten niet na kon komen. 
Op basis van wederhoor bij die ketenpartijen werden deels legitieme verklaringen gegeven 
(capaciteitsproblemen of onduidelijkheid over rol). Verschillende geïnterviewden hebben 
aangegeven dat zij behoefte hadden aan meer duidelijkheid over de opzet en 
doelstellingen van de pilot en hun eigen rol en verantwoordelijkheid daarin.   

Conclusie (RIVM): Het RIVM constateert dat de projectstructuur in de pilot vooral met het 
doel is opgezet om het primaire proces van screening uit te voeren. Daarbij vond 
besluitvorming over de inbedding van de screening op een laat moment plaats. Partijen 
die een rol in de keten hadden kwamen hierdoor niet optimaal in positie: huisartsen 
konden hierdoor hun rol onvoldoende nemen in de uitslagverstrekking en ziekenhuizen 
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konden op bepaalde momenten geen capaciteit leveren. Het niet nemen van 
ketenverantwoordelijkheid of het nemen van besluiten die buiten de eigen 
verantwoordelijkheid vallen ziet het RIVM als aandachtspunten die bij de voortzetting van 
de pilot verbeterd moeten worden; betere communicatie en bewuste besluitvorming zijn 
noodzakelijk wanneer je wilt toewerken naar een programmatisch bevolkingsonderzoek. 
Daarbij moeten taken gericht op samenwerking, ketenregie, kennisuitwisseling, 
informeren en signaleren, kaderstelling en doorontwikkeling explicieter belegd worden.  

Aanbevelingen: Het RIVM adviseert om meer duidelijkheid in rollen, taken en 
verantwoordelijkheden te organiseren. Zo moeten er duidelijke afspraken gemaakt 
worden over de rol en wijze van informeren van huisartsen over uitslagen van hun 
patiënten. Daarnaast moet er meer gewerkt worden vanuit een keten. Daarom zouden 
alle betrokken medisch professionals bij de herstart van de pilot ten minste één keer bij 
elkaar moeten komen om de doelen en opzet van de screening door te nemen. Er is een 
gemeenschappelijk beeld en duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden 
nodig voor betere samenwerking. Ook worden afspraken gemaakt over structurele 
afstemming tussen ketenpartners, waardoor ook signalering en escalatie bij incidenten 
geborgd is. Tot slot is continuïteit in de uitvoering een aandachtspunt: bij de toekomstige 
inbedding van de centrale rol van de screeningscoördinator(en) moeten keuzes gemaakt 
worden om deze functie minder kwetsbaar te maken voor uitval. Ook adviseert het RIVM 
continuïteit te borgen door vastlegging van afspraken in werkprocessen en protocollen.  

 
Uit de interviews komt naar voren dat lang onduidelijk was hoe de ‘screeningsorganisatie’ 
ingebed zou worden (zie ook paragraaf 5.1.1). In aanloop naar de pilot zijn het ZVK en het 
OLB als opties overwogen. Het uitblijven van een definitief besluit voor deze inbedding 
maakte dat ketenpartners niet goed aangesloten bleven. Pas toen het besluit genomen was 
om de uitvoering bij het ZVK onder te brengen konden de benodigde overeenkomsten met 
het ziekenhuis FM en het VUmc gesloten worden. Niet alle benodigde afspraken bleken goed 
vastgelegd wat in de beginfase onduidelijkheid gaf; een werkplek voor de 
screeningscoördinator was niet geregeld en de tariefstelling door het ziekenhuis voor het 
onderzoek was hoger dan verwacht en hierover was na aanvang extra onderhandeling nodig. 

Verschillende geïnterviewden geven aan dat ketenverantwoordelijkheid onvoldoende werd 
genomen. Uit de interviews bleek dat problemen die ontstonden op het verkeerde niveau 
werden aangepakt; de oplossing werd gezocht in het overnemen van verantwoordelijkheid 
(uitslagverstrekking huisarts/coördinator8) of in het tijdelijk inschakelen van een andere partij 
(beoordeling van mammogrammen9). Ketenpartners werden echter niet aangesproken en 
gehouden op hun verantwoordelijkheid en een kanaal voor escalatie ontbrak. Voor een 
goede invulling van rollen, taken en verantwoordelijkheden moeten structurele overstijgende 
communicatielijnen zijn ingericht. Het RIVM stelt dat het ontbreken hiervan als gevolg had 
dat goede ketenverantwoordelijkheid niet tot stand is gekomen. Intrinsieke motivatie 
volstaat niet - er zijn immers meer prioriteiten dan alleen deze pilot - en daarom is ketenregie 
in een bevolkingsonderzoek noodzakelijk. 

                                                      
8 De uitslagverstrekking bleek in de beginfase van de pilot bij huisartsen niet soepel te verlopen. Door het ZVK is in afstemming met de 
oncoloog van het ziekenhuis besloten de uitslagverstrekking (zowel negatief als positief/afwijkend) door de screeningscoördinator zou 
worden overgenomen. Uit de interviews blijkt dat het voor huisartsen niet duidelijk was hoe de screening zou verlopen en wat hun rol 
daarin was. Zij zijn voor start van de pilot slechts één keer bij elkaar gekomen. 
9 In december 2019 kon het VUmc haar contractuele verplichting om mammografieën te beoordelen niet nakomen. Om dit op te lossen is 
de beoordeling tijdelijk door de screeningsradiologen die zijn verbonden aan de Europees Nederlandse screeningsorganisaties gedaan. 
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Een moment waarop duidelijk werd dat verantwoordelijkheden niet duidelijk bleken te zijn 
belegd en structurele communicatielijnen ontbraken was het stopzetten van de pilot op 18 
maart 2020. Dit was geen  bewust besluit maar het gevolg van het wegvallen van een deel 
van de keten in de context van het uitbreken van de coronapandemie. Het besluit om te 
stoppen met screeningsonderzoek was de uitkomst van een intern overleg binnen het 
ziekenhuis FM en werd per email medegedeeld aan het ZVK. De ontstane situatie betekent - 
formeel gezien - dat contractuele verplichtingen niet werden nagekomen. Tegelijk stelt het 
ziekenhuis dat zij handelden in lijn met berichtgeving dat bevolkingsonderzoeken naar kanker 
in Europees Nederland ook werden stopgezet. Dit besluit voor het stopzetten werd echter 
genomen op niveau van het ministerie van VWS. 

In verschillende interviews komt ook de lokale afhankelijkheid van het ziekenhuis en de 
huisartsen aan de orde. Beide partijen hebben veel invloed op de zorgprocessen op het 
eiland. Met name met het ziekenhuis is er sprake van een ongelijke machtsverhouding. Dit 
werkt in ieder geval door in onderhandeling in tarifering en mogelijkheden om consequenties 
te verbinden aan het niet nakomen van contractuele verplichtingen. 

In de interviews met VWS, het ZVK en het LRCB is de effectiviteit van aansturing aan de orde 
geweest. Door verschillende betrokkenen wordt aangegeven dat aansturing van lokale 
ketenpartijen op afstand moeilijk is. Vooral tijdens de implementatiefase is regelmatig 
specifieke kennis en expertise over screening nodig die niet altijd voorhanden is. Een van de 
geïnterviewden pleit dat lokaal een inhoudelijke regisseur of autoriteit aanwezig is. Daarnaast 
is de opvolging van afspraken en actiepunten een aandachtspunt. 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat het ZVK vanaf het najaar van 2019 een onderdeel is 
geworden van de programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN). Dit 
impliceert dat een structurele rol van het ZVK in de uitvoering niet meer logisch en mogelijk 
is. Vanwege de verschillen in taken en verantwoordelijkheden van het ZVK en ZJCN in de 
uitvoering van de pilot worden beide partijen apart benoemd in dit verslag. 

5.2 Publieke waarde Kwaliteit 

5.2.1 Opleiding laboranten / MBB’ers 

• De evaluatie van de kwaliteit van professionals is gebaseerd op inzichten uit de interviews 
met medewerkers van het LRCB: de directeur, de instructielaboranten en 
vertegenwoordiging van de fysische groep.  

Inzichten (interviews): Instructielaboranten geven aan dat het enthousiasme en de drive van 
de MBB-ers en van de screeningscoördinator een belangrijke succesfactor zijn. Om goede 
screening aan te bieden is aanvullende opleiding nodig om de insteltechniek verder te 
verbeteren. Dit is belangrijk om deelnemers een goede ervaring te geven in de screening 
en de kans te verkleinen dat tumoren worden gemist omdat foto’s nog niet optimaal zijn.  

Conclusie (RIVM): Er was een goeie opkomst tijdens de twee weken opleiding en de 
vaardigheden van de laboranten zijn aanzienlijk verbeterd. Hierdoor is een goede basis 
gelegd om borstkankerscreening aan te bieden. Het RIVM beschouwt de verdere opleiding 
van de laboranten als noodzakelijk om in de toekomst de stap naar volwaardig 
programmatisch bevolkingsonderzoek te kunnen maken.  



19 
 

Aanbevelingen: Omdat de laboranten nog niet zijn gecertificeerd adviseert het RIVM om de 
screening te continueren op pilotbasis (verlenging) en het LRCB de opdracht te geven een 
volledige opleiding aan te bieden. 
 

Opleiding in Nederland 
Het LRCB verzorgt de opleiding van Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’ 
er) voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Europees Nederland. De opleiding 
duurt 6 weken en bestaat uit een theoretisch gedeelte en veel praktijk. Na de eerste 3 weken 
opleiding moeten de MBB-ers een mammogram kunnen maken van een ‘standaard borst’. 
Ook volgt er een theoretische toets over de anatomie, pathologie en insteltechniek. 
Vervolgens is er een stageperiode van 3 weken waarin van verschillende type borsten10 een 
mammogram wordt gemaakt. In de opleiding komen verschillende aspecten aan de orde. 
Niet alleen de techniek hoe een mammogram te maken en kennis over het apparaat, maar 
ook sociale vaardigheden, pathologie, anatomie en ergonomisch werken komen aan bod. Een 
goede insteltechniek is ook belangrijk omdat vrouwen het onderzoek dan als minder 
vervelend ervaren. Het gaat zowel om de beleving van de deelnemers als de kwaliteit van de 
foto’s om te voorkomen dat tumoren worden gemist. De deelnemers ontvangen een 
certificaat wanneer alle toetsen met goed gevolg zijn afgelegd. Met het behalen van het 
certificaat wordt de MBB-er geaccrediteerd om te mogen werken binnen het 
bevolkingsonderzoek borstkanker en mag zich MBB-er in de screening noemen. Aanvullend 
op de opleiding vraagt het LRCB aandacht voor het op peil houden van de kennis en 
nascholing. 
 
Opleiding in de pilot 
Voor de pilot hebben de MBB-ers van het ziekenhuis twee keer een week opleiding11 gehad. 
Deze weken bestonden uit diverse presentaties en het maken van mammogrammen onder 
begeleiding van de instructielaborant van het LRCB. In de eerste opleidingsweek zijn 
ongeveer 55 deelnemers gescreend en in de tweede opleidingsweek stonden 26 cliënten 
gepland en hebben uiteindelijk 65 vrouwen deelgenomen.  
Omdat mensen initieel afwachtend waren was de promotie via onder andere social media en 
de mond-tot-mond uitwisseling gedurende de week belangrijk voor een hoge opkomst. Naar 
mening van de geïnterviewde instructielaboranten was de hoge opkomst gedurende de 
opleidingsweken mede te danken aan de inspanningen van de screeningscoördinator.  
Een deel van de deelnemende vrouwen was bekend met krijgen van een mammogram en 
had ook foto’s van een eerder onderzoek. Ongeveer de helft van de deelnemers betrof de 
lokale Bonairiaanse populatie, een derde was Nederlands en een zesde Amerikaans. De door 
de instructielaboranten geobserveerde beleving bij de vrouwen was divers, uiteenlopend van 
relaxed bij de Bonairiaanse vrouwen tot gevoelig of zenuwachtig bij vrouwen van 
Amerikaanse achtergrond. Daarom is het aansluiten op de beleving heel belangrijk, volgens 
de geïnterviewden. Papiaments spreken helpt dan bij een juiste manier van benaderen.  
 
Naar mening van de instructielaboranten van het LRCB is de insteltechniek van de laboranten 
na de twee opleidingsweken enorm/aanzienlijk verbeterd. Hierbij is de insteltechniek van de 

                                                      
10 Het type borst kan afhangen van: vorm van de borst, de omvang klein/groot, dichtheid van het weefsel, hoe te handelen bij 
borstprothesen. 
11 Data van de opleidingsweken: 21-25 oktober 2019 en 20-24 januari 2020 
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MBB-ers voor de start van de pilot vergeleken met de insteltechniek van hen aan het einde 
van de tweede trainingsweek. Dit is belangrijke winst van de pilot.  
 
De MBB-ers van het ziekenhuis op Bonaire hebben grote stappen gezet naar het niveau van 
het kunnen maken van een standaard mammogram. Door de diverse achtergronden van 
deelnemers was het toewerken naar een standaard foto in de eerste opleidingsweek lastig 
omdat er weinig cliënten met een standaard borstformaat deelnamen. Na de 
opleidingsweken hebben ook nog online fotobesprekingen plaatsgevonden waarin de foto’s 
gemaakt door de MBB-ers besproken werden. De instructielaboranten van het LRCB hebben 
feedback gegeven op punten waar nog winst te behalen viel en hoe de insteltechniek is 
geweest. Ondanks dat directe feedback tijdens het werk beter inzicht geeft in noodzakelijke 
verbeteringen waren deze fotobesprekingen een zinvolle ondersteuning voor de MBB-ers.  
 
De MBB-ers waren erg gemotiveerd tijdens de opleidingsweken. Dit mede omdat ze 
gedurende de opleiding direct resultaat zagen. De MBB-ers hebben een bewijs van deelname 
ontvangen en geven aan op het niveau van Europees Nederlandse screening te willen komen. 
De opleiding van twee weken is hiervoor te weinig geweest. Het LRCB geeft aan dat het 
mogelijk is om een opleiding in te richten die uiteindelijk recht geeft op accreditatie. 
Suggestie die gedaan wordt is om te kijken of de opleiding of nascholing van MBB-ers van de 
borstkankerscreening op Bonaire, Curaçao en Aruba kan worden gecombineerd. 
Op de vraag hoe noodzakelijk het is dat de volledige opleiding wordt doorlopen, wordt 
aangegeven dat het erg belangrijk is dat MBB-ers volledig geschoold zijn naar maatstaven van 
het Europees Nederlandse programma. Na 2 weken opleiding is de insteltechniek nog 
onvoldoende. Er is meer theoretische kennis en praktische ervaring nodig anders loopt men 
het risico tumoren te missen in de screening. De instructie laboranten zijn van mening dat de 
insteltechniek voor de pilot voldoende is geweest. Aanbeveling is om bij het opstarten van de 
borstkankerscreening op Bonaire verder te gaan met de opleiding en zo in stappen op het 
niveau van volwaardige MBB-er in de screening (screeningslaborant) te komen.  
 
De instructielaboranten geven aan dat met name de ervaring met een afwijkend type borst 
en het omgaan met fysieke of mentale beperkingen onvoldoende aan de orde is geweest in 
de opleiding en de pilot. In de tweede helft van de opleiding wordt normaal gesproken een 
portfolio opgebouwd met een minimum van 150 onderzoeken om de vaardigheden verder te 
ontwikkelen. Het vraagt meer tijd en volume om op niveau te komen. Om de screening 
succesvol te maken en een hoge deelname graad te behalen, moeten de deelnemers erop 
kunnen vertrouwen dat screening nut heeft en dat tumoren daadwerkelijk vroegtijdig 
worden opgespoord. Kwetsbaar voor draagvlak voor de screening is een situatie waarin na de 
pilot onnodig veel interval carcinomen worden geconstateerd. Meer ervaring maakt ook dat 
MBB-ers deskundiger zijn waardoor de onderzoeken minder pijnlijk zijn (ook het vervangen 
van het oude apparaat draagt hieraan bij). Een positieve ervaring is een belangrijke 
voorspeller voor toekomstige deelname. 
 
In het interview is ook aan de orde geweest wat het betekent voor de screening dat de 
mammografie in het ziekenhuis wordt gemaakt. Anders dan in Nederland, waarbij de 
screening wordt aangeboden vanuit en screeningseenheid (een bus), komt een deelnemer in 
dezelfde wachtruimte terecht als patiënten met klachten. Een deelnemer aan screening is 
geen patiënt. Er zijn geen indicaties dat de ziekenhuis setting problematisch is voor 
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deelnemers. De context van Bonaire maakt dat het niet haalbaar is om apart van het 
ziekenhuis mammografieën te maken. Deze afhankelijkheid kan nadelig zijn met oog op 
kosten. Daarentegen is een goede samenwerking tussen MBB-ers, radiologen, oncoloog in 
het ziekenhuis op Bonaire en de screeningsradiologen die vanuit Nederland de foto’s 
beoordelen belangrijk voor de kwaliteit van de screening.  

Tot slot geeft de screeningcoördinator aan dat voor invulling van haar rol vooraf geen 
inhoudelijke training m.b.t. kankerscreening was georganiseerd. Haar achtergrond is dat ze 
gewerkt heeft op de huisartsenpost, als voorlichter gezond gedrag en als 
dialyseverpleegkundige. In de praktijk is zij afhankelijk geweest van bilaterale 
kennisuitwisseling met een van de huisartsen en de oncologieverpleegkundige van het 
ziekenhuis. Een van de mogelijkheden voor opleiding is een stage / uitwisseling met de 
screeningsorganisatie op Curaçao. 

5.2.2 Testen van de apparatuur 

• Dit deel van de evaluatie is gebaseerd op inzichten uit de interviews met medewerkers van 
het LRCB: de directeur, de instructielaboranten en vertegenwoordiging van de fysische 
groep. 

 
Inzichten (interviews): De medewerkers van het LRCB geven aan dat ondanks dat het apparaat 

nog geen typetest heeft ondergaan, het apparaat voorziet in betere foto’s c.q. 
insteltechniek bij dit type onderzoek. Dat mag ook als indirect positief effect van de pilot 
gezien worden. Echter, zolang het apparaat nog geen typetest (inclusief een negen 
maanden durende klinische fase) heeft ondergaan kan de pilot niet overgaan in een 
programmatisch bevolkingsonderzoek. Om potentiele risico’s af te dekken adviseert het 
LRCB om bij het opnieuw opstarten van de pilot borstkankerscreening de halfjaarlijkse en 
wekelijkste testen uit te voeren. 

Conclusie (RIVM): Het RIVM constateert dat de projectorganisatie die verantwoordelijk is voor 
de pilot zelf de complexiteit van het implementeren van bevolkingsonderzoeken niet goed 
kon overzien. Specifiek op het gebied van kwaliteitsborging kwamen daardoor problemen 
pas in een later stadium aan het licht (afkeuring van het apparaat). In het algemeen 
ontbrak een checklist van zaken zijn die geregeld moeten worden bij implementatie.  

Aanbevelingen: Het RIVM adviseert om bij nieuwe pilots en het vervolg met borstkanker een 
goede start te maken met alle ketenpartijen en daarbij de documenten uit de Verkenning 
BVO’s in CN te gebruiken als startpunt om kwaliteit te borgen en een passende 
organisatiestructuur neer te zetten. Concreet adviseert het RIVM dat bij nieuwe pilots in 
een vroeg stadium – en i.s.m. de Nederlandse referentiefuncties – getoetst wordt in 
hoeverre de huidige onderzoeken (hrHPV, PAP en feces) in CN overeenkomen met de 
kwaliteitsstandaarden uit de Nederlandse bevolkingsonderzoeken. Het RIVM stelt dat er 
snel duidelijke en zakelijke afspraken gemaakt worden met General Electric Healthcare 
(GE) en het ziekenhuis over het afleggen van de typetest en de consequenties wanneer 
het apparaat eventueel wordt afgekeurd. 

 
Nederlands kader 
Vereist vanuit de kaders van het Europees Nederlandse bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker moet de mammograaf een drietal categorieën testen ondergaan. De meest 
uitgebreide daarvan is de ‘typetest’. In een typetest wordt het gehele systeem beoordeeld 
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(mammograaf en/of werkstation). De typetest bepaalt of dit type apparaat voldoet om 
gebruikt te mogen worden in het bevolkingsonderzoek (bepalen van de referentie). Indien 
een apparaat beschikt over een typetest wordt bij aanschaf voor ieder apparaat een 
acceptatietest uitgevoerd. In deze test wordt geverifieerd of het aangeschafte apparaat 
voldoet aan de waarden van de typetest(voldoet het apparaat aan de referentie). De 
periodieke testen zijn de derde categorie testen. Wanneer apparaten in Nederland gebruikt 
worden voor de bevolkingsonderzoeken ondergaan zij twee keer per jaar een test op locatie 
en worden ook wekelijks beelden beoordeeld. Voor de uitvoering functioneert het LRCB ook 
als vraagbaak en geeft gevraagd en ongevraagd advies m.b.t. de kwaliteit van de apparatuur. 
Normaal gesproken heeft een apparaat dat wordt ingezet in de screening al een goedkeuring 
op basis van de vereisten van de typetest. In Nederland is het volgens de geldende kaders 
niet toegestaan om met een apparaat te screenen dat geen typetest en acceptatietest heeft 
doorstaan.  
Het LRCB adviseert om voor Bonaire bewust te kiezen voor dezelfde kwaliteitseisen als in 
Europees Nederland. Dat heeft zowel betrekking op de formele eisen ten aanzien van de 
apparatuur als ook de accreditatie van de MBB-ers. Als dat op onderdelen nog niet gelukt is 
dan valt dat alleen te verantwoorden zolang de screening in een pilotsetting plaatsvindt. 
Aangegeven wordt dat op het moment dat een volwaardige borstkankerscreening 
aangeboden wordt er verplicht bepaalde minimale kwaliteitsnormen in acht moeten worden 
genomen. De deelnemers zijn immers inwoners van bijzondere gemeenten van Nederland en 
het programma valt binnen de Nederlandse kaders. 
 
Apparaten en testen Bonaire 
Het LRCB is begin 2019 betrokken bij de pilot en heeft de mammograaf van het ziekenhuis op 
Bonaire beoordeeld. De conclusie was dat de mammograaf niet voldeed aan de minimale 
eisen om gebruikt te kunnen worden voor de pilot. Al geruime tijd werd er gewerkt met 
artefacten in de beelden die niet eenvoudig verholpen konden worden. Om de screening op 
Bonaire te kunnen starten moest een nieuw apparaat aangeschaft worden door het 
ziekenhuis. Het apparaat is in september geïnstalleerd en het LRCB heeft in oktober een 
acceptatietest uitgevoerd. Voor de pilot is het uitvoeren van een acceptatietest voldoende. 
Vanuit het perspectief van kwaliteit is de uitvoering in de pilot daarom nog niet op het niveau 
dat het verantwoord is om over te gaan naar programmatische screening. Het LRCB adviseert 
om tussentijds de periodieke testen te blijven uitvoeren om risico’s af te dekken, te beginnen 
met de periodieke test voorafgaand aan het opnieuw opstarten van de pilot.  
 
De leverancier van de mammograaf op Bonaire, General Electric Healthcare (GE), heeft een 
typetest aangevraagd bij het LRCB maar bleek een ongeschikte testlocatie te hebben 
uitgezocht waardoor het systeem niet getoetst kon worden. De typetest heeft daardoor een 
aanzienlijke vertraging opgelopen waarbij het LRCB aangeeft dat de leverancier GE, en ook 
het ziekenhuis dat de eigenaar is van het apparaat, onvoldoende stappen hebben gezet om 
ervoor te zorgen dat het proces niet vertraagde. 
 
Het apparaat van GE dat is aangekocht heeft nog geen typetest en mogelijk blijkt dat 
aanvullende instructies en/of aanpassingen van het apparaat noodzakelijk zijn om er 
verantwoord mee te werken in het bevolkingsonderzoek. Dit kan de overgang naar een 
volwaardig programmatisch bevolkingsonderzoek vertragen. De kans is ook aanwezig dat het 
apparaat van GE de typetest niet doorstaat. Consequentie hiervan is dat het apparaat naar de 
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Nederlandse maatstaven niet ingezet kan worden voor een bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker. Contractueel is vastgelegd dat het ziekenhuis het apparaat dan mag 
terugsturen. Dit betekent echter dat screening opnieuw tijdelijk stopgezet moet worden. Het 
zal alle betrokkenen in ieder geval heel veel tijd en energie kosten om opnieuw toe te werken 
naar een aanschaf en installatie van een nieuw apparaat. Ook de MBB’ers zullen opnieuw 
moeten leren werken met het apparaat. 
 
Tot slot dient opgemerkt te worden dat het toezien en handhaven op kwaliteitseisen vanuit 
de Europees Nederlandse kaders een institutionele verplichting is waarbij Nederland op 
internationaal niveau als autoriteit wordt gezien. Daarbij is Nederland trekker van het 
Europese protocol voor borstkankerscreening. Wanneer bepaalde kwaliteitseisen of 
protocollen niet meer van toepassing zijn op bewoners van bijzondere gemeenten van het 
Nederlands Koninkrijk dan geeft dat een verkeerd signaal. 

5.2.3 Uitslagverstrekking aan deelnemers 

• Dit onderdeel van de evaluatie is gebaseerd op inzichten uit de interviews met huisartsen, 
de oncoloog en de verpleegkundige van het ziekenhuis en de screeningscoördinator.  

Inzichten (interviews): De terugkoppeling van uitslagen in de pilot wordt gedaan door de 
screeningscoördinator. Er is een proces ingericht waarbij een snelle aansluiting op de 
vervolgdiagnostiek mogelijk is. Een deelnemer een BI-RADS 0 uitslag moet zich net 
vrouwen waarbij een afwijking geconstateerd is (BI-RADS 4 en 5: nader onderzoek 
noodzakelijk) melden op de mammapoli.  

Conclusie (RIVM): De keuze om de uitslagverstrekking bij de screeningscoördinator te 
beleggen was een effectieve maar niet passende oplossing voor de het feit dat initieel de 
uitslagverstrekking via huisartsen niet soepel liep. Gezien de culturele en emotionele 
gevoeligheid over kanker stelt het RIVM de communicatie en verwijzing bij een BI-RADS 0 
uitslag aandacht vraagt.  

Aanbevelingen: Het RIVM adviseert om na te gaan of voor de BI-RADS 0 uitslagen een ander 
proces ingericht kan worden. Ook zou bij herstart van de pilot opnieuw het gesprek 
gevoerd moeten worden met huisartsen over hun rol in de keten.  

Uit de gesprekken met huisartsen blijkt dat zij onvoldoende betrokken zijn geweest om een 
goede rol te kunnen aannemen in de pilot. De betrokkenheid van de huisartsen op Bonaire is 
gestart met een uitnodiging voor een bijeenkomst. Enkele huisartsen geven aan dat daarna 
verder geen enkel contact meer met de screening is geweest totdat zij van Zorgmail 
berichten met uitslagen binnenkregen. Huisartsen geven aan dat niet duidelijk is afgesproken 
welke rol zij in de screening zouden hebben.  

In de praktijk bleek in het begin dat de uitslagverstrekking niet soepel verliep. De 
screeningscoördinator heeft daarom op enig moment, in afstemming met de oncoloog van 
het ziekenhuis, een wijziging van het werkproces voorgesteld. De uitslagen zouden in het 
vervolg door de coördinator zelf worden doorgebeld aan de deelnemers. Uit de interviews 
bleek dat dit niet bekend was onder huisartsen. Reden om de uitslagverstrekking door de 
coördinator te laten uitvoeren was omdat geconstateerd werd dat niet alle huisartsen de 
uitslagverstrekking even snel afhandelden. Hoewel de aanpassing van het werkproces een 
verbetering betekende voor de deelnemers kan ook gesteld worden dat het niet soepel 
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verlopen van het de uitslagverstrekking deels veroorzaakt werd door het, eerder genoemde, 
ontbreken van duidelijke afspraken met de huisartsen. 

Om met name het slecht nieuws gesprek bij de uitslagverstrekking aan deelnemers goed te 
kunnen voeren heeft de screeningscoördinator haar eigen ‘opleiding’ georganiseerd 
(inhoudelijke kennis over oncologische zorg en de sociaal-emotionele kant daarbij). Hiervoor 
initieerde zij gesprekken met de oncologieverpleegkundige en een van de huisartsen op het 
eiland. De huisartsen geven aan dat het in deze slecht-nieuwsgesprekken vooral belangrijk is 
dat de deelnemers de juiste informatie krijgen en weten wat hen te wachten staat. 
Ingewikkelde medische vragen zouden in dit gesprek niet aan de orde hoeven te komen. Over 
het algemeen geven de huisartsen aan dat ze meer informatie zouden willen over screening 
naar borstkanker. Bijvoorbeeld wat nu precies de werkprocessen in de screening zijn, maar 
ook informatie vanuit het ziekenhuis zoals waar patiënten naar toe gaan voor behandeling, 
welke onderzoeken ze hebben ondergaan en wat de resultaten daarvan zijn.  

Huisartsen zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd wanneer vrouwen die positieve 
uitslagen hebben gekregen zich niet meer melden voor vervolgdiagnostiek. Over de casus dat 
twee vrouwen met BI-RADS 4 uitslagen buiten beeld zijn geraakt stellen zij dat dan tot het 
uiterste geprobeerd moet worden om de vrouwen te bereiken en te informeren over de 
betekenis van deze uitslag en de consequenties wanneer zij afzien van verdere diagnostiek. 
Hierbij speelt zowel het risico voor de cliënt als ook het risico voor het draagvlak van de 
screening wanneer de betreffende vrouw zou overlijden aan borstkanker een rol. 

Ook de uitslag van een BI-RADS 0 vraagt meer aandacht. In deze gevallen is er meer 
informatie nodig en is het advies om een echo te laten maken. Dit betekent wel dat 
deelnemers aan de screening zich net als vrouwen met klachten op dinsdag moeten melden 
op de mammapoli. De huisartsen geven aan dat in deze gevallen verschillende vrouwen zich 
op dinsdag melden met de gedachte ‘het is mis’. Uit ervaring van de afdeling oncologie blijkt 
dat de betekenis van de BI-RADS-uitslagen ook niet bij alle huisartsen bekend is. 

Uitslagverstrekking door de screeningcoördinator 

In de uitslagverstrekking heeft de screeningcoördinator een centrale rol. Omdat de 
uitslagverstrekking via huisartsen niet goed verliep is op initiatief van de 
screeningcoördinator en in afstemming met de oncoloog van het ziekenhuis het werkproces 
aangepast. Dit aangepaste werkproces is vastgelegd op papier. Kort gezegd betekende de 
wijziging dat de screeningcoördinator op vrijdag voor het weekend de negatieve uitslagen 
doorbelde en op maandag de positieve uitslagen, zodat vrouwen de volgende dag direct 
terecht konden op de mammapoli. 

Voor de structurele inrichting moet bepaald worden of het wenselijk is dat huisartsen geen 
rol hebben in de uitslagverstrekking (i.h.b. bij positieve uitslagen). Zij hebben immers de 
zorginhoudelijke relatie met hun patiënten. 

De screeningcoördinator geeft aan dat de deelnemers het erg waarderen dat zij persoonlijk 
in alle stappen van de screening aanspreekpunt is. Ze geeft aan dat zij vooral de sociaal-
emotionele kant van het ‘slechtnieuwsgesprek’ op maandag belangrijk vindt. Huisartsen 
geven daarbij aan dat zij het ook belangrijk vinden dat de persoon die de uitslag terugkoppelt 
goed weet hoe het proces er verder uitziet en dat goed uitgelegd wordt wat de betekenis is 
van uitslagen BI-RADS 0, 4 en 5.  
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5.2.4 Aansluiting op zorg 

• Op dit onderwerp is de evaluatie gebaseerd op inzichten uit de interviews met huisartsen, 
de oncoloog, de verpleegkundige en de screeningscoördinator.  

Inzichten: Uit de interviews blijkt dat de pilot eraan heeft bijgedragen dat het zorgpad bij 
klachten die te maken kunnen hebben met borstkanker nu meer gestroomlijnd is. Uit de 
evaluatie is ook een beeld verkregen van de kwaliteit van zorg bij doorverwijzingen; met 
name bij de zorg in Colombia worden enkele kanttekeningen geplaatst. De zorgverleners 
in het ziekenhuis hebben een aantal concrete suggesties om in het verlengde van de 
screening betere oncologische zorg te kunnen leveren. 

Conclusie: Hoewel de kwaliteit van zorg buiten het domein van de publieke gezondheid valt is 
meerwaarde van borstkankerscreening afhankelijk van de wijze waarop elke schakel in zijn 
rol vervult. Het RIVM daarom adviseert bij invoering van bevolkingsonderzoeken naar 
kanker om - in het belang van cliënten - na te gaan hoe de gehele keten functioneert en 
welke verbeteringen mogelijk zijn.  

Aanbevelingen: Het RIVM adviseert in te zetten op deskundigheidsbevordering onder 
zorgprofessionals. Ook is het wenselijk om met oog op verbeteringen van de kwaliteit van 
zorg een gesprek tussen zorgaanbieders (huisartsen en ziekenhuis FM) en zorginkoop 
(financier ZVK en bemiddelingsbureau Coomeva) te organiseren over het zorgpad van 
screening tot behandeling. Dit zou moeten resulteren in concrete afspraken over de 
doorwijzingen bij verschillende typen kanker. 

De pilot borstkankerscreening heeft voor een aantal vrouwen een vroegtijdige opsporing van 
een maligniteit opgeleverd en een versnelling in het proces van diagnostiek en overgang naar 
behandeling. Er zijn echter meer factoren waardoor het zorgpad op Bonaire niet hetzelfde 
tempo heeft als in Europees Nederland. 

Uit de interviews met de afdeling oncologie en de screeningscoördinator blijkt dat het in het 
verleden en nu nog soms (onnodig) lang kon duren voordat een vrouw die zich met klachten 
bij de huisarts had gemeld en uiteindelijk de diagnose kanker kreeg, waarna de behandeling 
kon starten. Daarbij wordt aangegeven dat naast de context op het eiland (kleinschaligheid, 
minder voorzieningen, grote afstanden) ook de verschillen in kennis en de voortvarendheid in 
handelen erg varieert tussen huisartsen. De screening heeft eraan bijgedragen dat een deel 
van het proces meer gestroomlijnd is. Daarbij wordt door één zorgprofessional opgemerkt 
dat het in tegenstelling tot vrouwen in Nederland, die beschikken over snelle efficiënte 
zorgpaden, niet altijd de wens van Bonairiaanse vrouwen is dat dit proces heel snel gaat. Zij 
blijken tijd nodig te hebben om te wennen aan het idee dat zij de diagnose kanker hebben 
gekregen en een behandeling moeten ondergaan. Het advies is dan ook om extra te 
investeren in de voorlichting over kankerscreening en oncologische zorg onder zowel 
huisartsen als de doelgroep. de “Verkenning bevolkingsonderzoeken naar kanker CN” 
(Eisinger, 2019). 

Oncologische zorg op Bonaire 

Het ziekenhuis van Bonaire heeft sinds 2016 een oncologiepoli met een vaste oncoloog en 
een oncologieverpleegkundige. Op dinsdagochtend heeft de mammapoli een 
inloopspreekuur. Intern werken zij samen met de radiologen en de laboranten (MBB-ers). 
Daarnaast kunnen zij gebruik maken van het netwerk van zorgprofessionals op Curaçao en 
Aruba; bijvoorbeeld door een casus in het Multidisciplinair Overleg (MDO) van Curaçao in te 
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brengen. Het ziekenhuis heeft geen eigen mammachirurg en hiervoor wordt vooral 
samengewerkt met Aruba. De huisartsen (bij een consult n.a.v. klachten) en de 
screeningscoördinator (na uitslag van het screeningsonderzoek) verwijzen vrouwen door naar 
het inloopspreekuur op dinsdagochtend. In het ziekenhuis op Bonaire wordt gewerkt 
conform de oncologie richtlijnen die ook in Europees Nederland gelden. In het onderstaande 
kader wordt beschreven hoe de mammazorg op Bonaire is georganiseerd. Hierbij is het 
vooral van belang om te schetsen in welke volgorde wordt doorverwezen naar Aruba, 
Curaçao, Nederland of Colombia. 

 

• Voor borstoperaties (lumpectomie en mastectomie) worden vrouwen doorverwezen 
naar Aruba (of de Arubaanse chirurg voert de operatie op Bonaire uit). Vervolgens 
wordt volgens protocol naar Curaçao doorverwezen. 

Wanneer dat op Aruba of Curaçao niet mogelijk is of wanneer vrouwen daar zelf 
specifiek voor kiezen worden borstoperaties in Colombia uitgevoerd. Pas wanneer 
vrouwen daar zelf niet voor kiezen of de operatie niet mogelijk is in Colombia 
worden vrouwen doorverwezen naar Nederland. 

Borstoperaties: Aruba ➔ Curaçao ➔Colombia ➔Nederland 

• Chemotherapie wordt over het algemeen op Aruba, Curaçao of in Nederland 
gegeven. Tenzij vrouwen zelf de voorkeur geven aan Colombia boven Nederland. 

Chemotherapie: Aruba ➔Curaçao ➔Nederland ➔Colombia 

• Voor bestraling worden vrouwen hoofdzakelijk naar Curaçao doorverwezen.  

• Voor diagnostiek o.b.v. MRI’s12 is men afhankelijk van Colombia of Curaçao. Hier zit 
een probleem; uit het interview met de oncoloog blijkt dat de MRI’s uit Colombia 
van slechte kwaliteit zijn (de vraagstelling wordt in geheel niet beantwoord)13.  

• De oncoloog geeft aan dat er bij de palliatieve zorg in Colombia aanzienlijke 
verschillen zijn met de Nederlandse richtlijnen. Men gaat daar aanzienlijk verder dan 
in Nederland zou worden overwogen.  

Bovendien blijken er casussen te zijn waarbij door de taalbarrière vrouwen naar huis 
denken te gaan met de boodschap dat de behandeling gelukt is en dat ze genezen 
zijn, terwijl de oncoloog op Bonaire hen moet vertellen dat het om een (beperkte) 
levensverlengende behandeling ging. Ofschoon dus de curatieve oncologische zorg 
op Colombia redelijk volgens de Nederlandse richtlijnen verleent wordt ontstaat er 
wel een probleem wanneer vrouwen voor de palliatieve zorg terug willen naar de 
arts die ook de operatie, chemo en/of bestraling heeft uitgevoerd. 

• Bij het bloedprikken bij controle op borstkanker worden in Colombia standaard alle 
mogelijke tumormarkers nagelopen. Dat betekent dat ook de kosten hoger zijn dan 
in onderzoek dat volgens Nederlandse richtlijnen wordt uitgevoerd. 

 

                                                      
12 Een MRI is noodzakelijk wanneer uit de mammografie en echografie niet duidelijk is of het om borstkanker gaat. 
13 Voorheen werden de MRI’s op Aruba gedaan. Bij het afsluiten van een nieuw contract is er echter iets misgegaan. 
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Uit het kader blijkt dat wat betreft borstoperaties en chemotherapie de zorg in Colombia nog 
redelijk volgens de Nederlandse richtlijnen verleend wordt. Bij het uitvoeren van MRI’s en het 
verlenen van palliatieve zorg is men niet tevreden over de kwaliteit van zorg. Daarbij kan de 
communicatie tussen zorgprofessionals en de taalbarrière een probleem zijn. Wanneer 
vrouwen van Bonaire naar Colombia gaan voor onderzoek of behandeling dan is er geen 
direct contact met de medisch specialisten in de Colombiaanse ziekenhuizen en de oncologie 
van Bonaire. Er is een bemiddelingsbureau14 dat de verslagen maakt/vertaald. Uit deze 
verslagen is soms onduidelijk wat er is uitgevoerd in Colombia. De geïnterviewde 
zorgprofessionals geven aan dat een deel van de vrouwen naar verwachting zal kiezen voor 
zorg in Colombia omdat zij zelf een Spaanstalige achtergrond hebben. 

Wensen ten aanzien van de oncologische zorg  

Door het sluiten van het luchtruim vanwege de coronadreiging is het sinds kort mogelijk om 
chemotherapie op het eiland uit te voeren. Vanuit Curaçao worden nu tijdelijk de hiervoor 
benodigde middelen overgevlogen. Er zou onderzocht kunnen worden welke voordelen het 
heeft om dit structureel te doen. Het eiland heeft geen eigen chirurg voor borstoperaties. De 
wens van de oncologiepoli van het ziekenhuis is om in de toekomst te kunnen beschikken 
over een eigen mammachirurg. Hiermee zou een groot deel van de oncologische zorg op het 
eiland zelf aangeboden kunnen worden. Ook ontbreekt het momenteel op het eiland aan 
voldoende disciplines om een eigen MDO te organiseren.  

5.3 Publieke waarde Bereikbaarheid  

• Dit onderdeel van de evaluatie is gebaseerd op inzichten uit de interviews met , de 
screeningscoördinator, het ZVK, het VUmc, huisartsen, het OLB, het LRCB, het ministerie 
van VWS, het RIVM. 

5.3.1 Selectie en uitnodiging  

Inzichten (interviews): Het ZVK levert het registratiebestand om vrouwen uit de doelgroep te 
selecteren. Zij ontvangen een schriftelijke uitnodiging via een koerier die maatwerk kan 
leveren op het eiland. In de pilot kan nog niet worden beschikt over informatie van 
vrouwen die een indicatie hebben dat zij geen uitnodiging hoeven te ontvangen. Er is 
naast een selectieprocedure ook een communicatieplan opgesteld dat gebaseerd is op de 
uitgangspunten van de Europees Nederlandse bevolkingsonderzoeken. Toch zijn er ook 
aanpassingen gedaan in taalgebruik (meer gericht op ‘overtuiging van het belang’) en 
wordt communicatie en voorlichting afgestemd op verschillende lokale doelgroepen via 
alle mogelijke media.  

Conclusie (RIVM): Hoewel het gebruikte registratiebestand voor pilot doeleinden volstaat, 
adviseert het RIVM om in de toekomst onderzoek te doen naar de volledigheid van het 
registratiebestand zodat de kankerscreening voor iedereen in de doelgroep toegankelijk 
kan zijn. Lokale factoren (context kleinschaligheid) leveren een spanningsveld tussen de 
publieke waarden kwaliteit en bereikbaarheid. Het verhogen van de deelnamegraad 
(kwaliteit) vraagt mogelijk om aanpassing van de wijze van communiceren 
(bereikbaarheid), zodat de doelgroep beter weet wat het belang van kankerscreening kan 

                                                      
14 Het bureau dat de bemiddeling met Colombia doet is Coomeva. Het bureau dat bemiddelt bij zorg in Nederland heet WeCare. 
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zijn. Dit vraagt mogelijk om een minder neutrale en meer wervende en 
enthousiasmerende insteek.  

Op basis van de interviews, het communicatieplan en het schriftelijke 
voorlichtingsmateriaal kan geen uitspraak gedaan worden of de borstkankerscreening 
voldoende vraaggericht en toegankelijk is geweest. De deelnamegraad en de ervaringen 
vanuit de doelgroep (response en non-response) zijn hier wel mogelijke indicatoren voor. 
Dit wordt uitgewerkt in paragraaf 5.3.2. 

Aanbevelingen: Op basis van het voorgaande wordt geadviseerd om voor de middellange 
termijn onderzoek te doen naar de volledigheid van de registratie en naar een 
communicatiewijze die aansluit bij de doelgroep. Het vraagt om nader onderzoek naar wat 
nodig is om aarzelingen (‘demotivaties’) in de gemeenschap te adresseren en effectieve 
maatregelen in te zetten. Het RIVM adviseert op korte termijn focusgroepen met de 
doelgroep/deelnemers te organiseren, zodat deze inzichten meegenomen kunnen worden 
bij de herstart van de pilot. Daarnaast adviseert het RIVM in te zetten op 
deskundigheidsbevordering onder huisartsen. 

Selectie voor de deelname 

Aansluitend op de Europees Nederlandse richtlijnen bestaat de doelgroep uit vrouwen van 
50 tot en met 75 jaar. In de pilot is gewerkt met het registratiebestand dat het ZVK gebruikt 
in het kader van de uitvoering van haar taken. In de interviews kwam naar voren dat niet alle 
deelnemers aan de pilot random geselecteerd zijn uit het ZVK-verzekerdenbestand. Een 
aantal deelnemers is via-via benaderd of was werkzaam bij een van de betrokken 
organisaties. De indruk van de geïnterviewden is dat het gebruikte bestand redelijk volledig 
is, maar dit kon niet worden getoetst. Dit vraagt om nader onderzoek. Voor het gebruik in 
een pilotsetting volstaat het bestand. 

Het registratiebestand, waar ook het verzekerdenbestand van het ZVK van afgeleid is, heet 
het PIVA-bestand, is in beheer van de lokale overheid en bevat de algemene 
burgerregistratie. Het ZVK en andere uitvoeringsorganisaties krijgen periodiek een export van 
het originele PIVA-bronbestand, dat meer volledig /actueel zou zijn. Aandachtspunt bij de 
registraties op de eilanden is dat eilandbewoners niet gewend zijn hun adreswijzigingen door 
te geven. Er zijn regels om volledigheid te stimuleren: om verzekerd te kunnen zijn moeten 
ingeschrevenen zich in ieder geval elke 5 jaar aan de balie van het ZVK melden.  

Aangegeven wordt dat een deel van de brieven terugkwam (ook na 1 of 2 reminders) en dat 
via de huisarts is geprobeerd te achterhalen wat de adressen van mensen waren. Om de kans 
te vergroten de doelgroep via post te bereiken is gebruik gemaakt van een koerier die 
‘maatwerk per uitnodiging’ kon leveren. Huisartsen hebben ook telefoonnummers 
aangeleverd alsook toestemming om de vrouwen te bellen wanneer deze niet per postadres 
bereikbaar waren. Uit de interviews werd niet duidelijk welk deel van de bevolking niet 
bereikt kon worden omdat het adres niet bekend was. Ook is gevraagd naar vermoedelijke 
redenen waarom vrouwen die wel een of twee uitnodigingen hebben gekregen uiteindelijk 
niet hebben deelgenomen. 

De oncoloog en een van de huisartsen geven aan dat sommige van hun patiënten een 
uitnodigingsbrief hebben ontvangen terwijl zij nog onder controle zijn na een eerdere 
behandeling. Gevraagd wordt om hier rekening mee te houden. Het zou wenselijk zijn om - 
op termijn - de registratie van de screening te verrijken met registraties van zorgverleners 
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zodat men bij het versturen van uitnodigingen weet wie wel en niet een uitnodiging zou 
moeten ontvangen. Wanneer dat vanwege privacy redenen niet mogelijk is wordt 
voorgesteld om standaard in de uitnodigingsbrief vanuit de screening op te nemen dat 
vrouwen zich wanneer zij in de afgelopen 5 jaar onder behandeling zijn geweest of nog onder 
controle van de oncoloog zijn, de uitnodiging als niet verzonden mogen beschouwen en dat 
zij voor meer informatie hun huisarts of de oncoloog kunnen bellen. Dit voorkomt 
ongemakkelijke gesprekken. 

Uitnodiging en voorlichting 

Voor het proces van uitnodigen en voorlichting is een communicatieplan opgesteld. Voor 
deze evaluatie is gekeken naar de versie van 11 juli 2019. Het plan gaat uit van de volgende 
doelstelling: “Vrouwen een bewuste, geïnformeerde keuze en deelname bieden aan het 
bevolkingsonderzoek borstkanker.” De communicatieboodschappen15 die worden ingezet 
voor vervullen van deze doelstellingen betreffen primair een uitnodiging tot deelname en 
secundair informatie t.b.v. voorlichting over deelname, borstkanker en zelfexaminering.  

In het communicatieplan wordt uitgegaan van een geïnformeerde keuze en ook worden de 
uitgangspunten vanuit Europees Nederlandse kaders voor voorlichting gehanteerd16. 
Tegelijkertijd wordt bij de voorlichting bij de selectie gesteld dat de ‘noodzaak van deelname’ 
wordt overgebracht. Deze insteek lijkt in tegenspraak met het uitgangspunt dat 
neutrale/objectieve informatie de basis moet zijn voor een geïnformeerde keuze. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat het lokale taalgebruik anders is en meer directe formuleringen 
gebruikelijk zijn. Een van de geïnterviewden met lokale achtergrond adviseert om te 
overwegen om een meer directieve communicatiestijl te gebruiken om vrouwen te 
enthousiasmeren en hen te laten inzien dat het van belang is om deel te nemen (in plaatst 
van te vertellen waarom het belang is). 

In het communicatieplan zijn verschillende doelgroepen onderscheiden middels personas, 
waarvoor geschikte communicatiewijzen17, motivaties en demotivaties zijn bepaald. Specifiek 
lichten we er de volgende demotivaties uit: schaamtecultuur, rumoeren, fabels en 
consequenties. In verschillende interviews met betrokkenen die de eilanden goed kennen 
komen barrières naar voren die cultureel bepaald zijn: angst voor kanker leeft onder de 
Antilliaanse bevolking (“men weet van het bestaan maar wil het niet weten”). Hier gaan we in 
de volgende paragraaf dieper op in. Ter illustratie: één van de geïnterviewden adviseert om 
in de voorlichting het woord “kanker” helemaal niet te gebruiken en alleen te spreken over 
“screening” en “borstafwijkingen”. 

                                                      
15 Met de invulling van deze boodschappen wordt gehoor gegeven aan: 

• Wat de kosten zijn voor deelname. 
• Voor wie het bevolkingsonderzoek bedoeld is. 
• Waarom vrijwillige deelname op basis van selectie en uitnodiging aan het onderzoek van belang is. 
• Wat het onderzoek inhoudt, hoe deze wordt uitgevoerd, de reden ertoe en eventueel gemoeide kosten. 
• Wat mogelijke uitslagen en adviezen zijn. 
• Wat voor- en nadelen, risico’s en alternatieven zijn voor het onderzoek. 
• Wat borstkanker is, hoe er op te handelen en het belang hiervan. 
• Welke gegevens vereist zijn voor het onderzoek en hoe deze worden geborgd. 
• Hoe de klachtenprocedure eruit ziet. 

16 De voorlichting is actueel, betrouwbaar, uniform, objectief, begrijpelijk, impliceert geen morele druk en is tot slot niet in tegenspraak met 
toepasselijk beleid. 
17 Voor de voorlichting zijn verschillende media ingezet: krant, radio, televisie, mond-tot-mond, sociale media, gericht drukwerk, 
persoonlijke en collectieve contactmomenten. 
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In deze evaluatie was het niet mogelijk om na te gaan wat de ervaring vanuit de 
doelgroep/deelnemers is geweest met de aangeboden voorlichting. Het vraagt dan ook 
nader onderzoek om te bepalen op welke wijze voorlichting het best past bij de 
doelgroep/deelnemers, die zich ook kenmerkt in diversiteit van achtergronden.  

5.3.2 Deelnamegraad en non-response 

Samenvatting (interviews): De deelname aan de screening komt uit op 30%, waarbij enerzijds 
wordt aangegeven dat de vrouwen die hebben deelgenomen positief waren, maar dat 
anderzijds van een groot deel van de uitgenodigde vrouwen niet bekend is waarom ze niet 
hebben gereageerd. Verschillende culturele en emotionele factoren worden genoemd, 
maar dit kon niet worden getoetst in deze evaluatie.  

Conclusie (RIVM): Het RIVM stelt dat het positief is dat vrouwen die bereik worden via de 
schriftelijke uitnodiging deelnemen aan het onderzoek (weinig afmeldingen). Dat een 
grote groep niet bereikt wordt, is een kwetsbaarheid voor de toekomst. De vermoedelijke 
redenen die in de interviews naar voren komen zouden kunnen betekenen dat er 
aanzienlijke inspanningen nodig zijn om de screening voor de gehele gemeenschap 
toegankelijk te maken.  

Aanbevelingen: Het RIVM adviseert dat op korte termijn - in aanloop op een herstart - extra 
wordt geïnvesteerd om cliënten te bereiken en voor te lichten over borstkankerscreening. 
Hierbij wordt geadviseerd om via focusgroepen te onderzoeken waarom vrouwen die een 
uitnodiging hebben gekregen niet hebben deelgenomen aan de pilot. Voor de middellange 
termijn adviseert het RIVM dat er onderzoek gedaan wordt naar drempels cliënten 
ervaren om deel te nemen en daarbij te bepalen welke maatregelen passend en effectief 
zijn.  

Uit de administratie van de screeningscoördinator blijkt dat iets meer dan 900 vrouwen zijn 
uitgenodigd voor een onderzoek in de pilot en dat 341 vrouwen een onderzoek hebben 
gehad. Dit is een response van circa 30%. De coördinator geeft aan dat op het moment dat er 
(telefonisch/persoonlijk) contact was, er weinig extra afzeggingen waren voor de screening in 
het ziekenhuis (7% van oktober 2019 tot en met februari 2020). Een groot aandachtspunt is 
de hoge non-response; een grote groep vrouwen laat niets van zich horen of wordt niet 
bereikt. Hierbij speelt mee dat sommige vrouwen in hun omgeving om raad vragen en niet 
altijd een positief beeld krijgen.  

Uit de interviews voor deze evaluatie en ook eerdere gesprekken met stakeholders op andere 
Caribische eilanden (o.a. Curaçao, Aruba en het Franse deel van Sint Maarten18) blijkt het 
draagvlak onder huisartsen om vrouwen periodiek op te roepen voor mammografieën een 
punt van aandacht. Als voorbeeld wordt aangegeven er nog huisartsen zijn die de opvatting 
hebben dat vrouwen zonder klachten geen straling moeten opzoeken. Het beeld in de 
gemeenschap leeft dat straling uit de screening juist kanker zou veroorzaken. Een van de 
geïnterviewden geeft bijvoorbeeld aan dat begin 2019 op Facebook geruchten de ronde 
gingen dat het apparaat in het ziekenhuis niet deugdelijk was en dat de kankerscreening juist 

                                                      
18 Op de Franse Antillen wordt sinds een aantal jaar kankerscreening aangeboden. De screening wordt voor alle eilanden in het Caribisch 
Gebied georganiseerd vanuit het eiland (departement) Guadeloupe. In het kader van de Verkenning (2019, Eisinger) is gesproken met 
zorgverleners (oncologen en radiologen) op het Franse deel van Sint Maarten. 
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kanker zou gaan veroorzaken. Mogelijk is dit ook een verklaring waarom de non-response 
(70%) nog zo hoog is. 

Enkele betrokkenen adviseren om kwalitatief onderzoek uit te voeren om na te gaan waarom 
mensen niet deelnemen. Een van de betrokkenen met een lokale achtergrond geeft aan dat 
het te maken heeft met de cognitie van mensen. Op de eilanden bestaat geen leescultuur, 
wat drempelverhogend is om over de benodigde informatie te kunnen beschikken om een 
geïnformeerde keuze te maken. In sommige gevallen zou het zo kunnen zijn dat mensen de 
roze envelop met uitnodiging zien als reclame en deze direct in de prullenbak gooien. Ook 
wordt aangegeven dat vrouwen het eng vinden om een borst in het apparaat te leggen. Door 
meerdere geïnterviewden wordt aangegeven dat mensen er tegenop zien omdat het 
onderzoek een pijnlijke ervaring kan zijn en het apparaat mogelijk zelfs kanker kan 
veroorzaken. De culturele achtergrond bepaalt of vrouwen uit de doelgroep openstaan voor 
de screening. Een van de geïnterviewden geeft mee dat je zou kunnen nadenken over een 
meer directieve aanpak om vrouwen te overtuigen van het belang van deelname. Ook 
adviseert zij meer te investeren in communicatie en nog meer het directe contact met de 
deelnemers op te zoeken. 

5.3.3 Follow-up vervolgdiagnostiek en behandeling 

• Op dit aspect is de evaluatie gebaseerd op inzichten uit de interviews met huisartsen, de 
oncoloog, de verpleegkundige, de screeningsradioloog, het hoofd radiologie van het VUmc 
en de screeningscoördinator.  

• De inhoud van deze paragraaf heeft een nauwe relatie met paragraaf 5.2.3 over de 
uitslagverstrekking aan deelnemers. In deze paragraaf ligt de nadruk meer op de 
conclusies m.b.t. de stappen na de uitslagverstrekking. 
 

Samenvatting (interviews): Voor vervolgdiagnostiek bij uitslagen BI-RADS 0, 4 of 5 kunnen 
vrouwen op dinsdag terecht op de mammapoli. Hierbij wordt in de setting waarin zij 
worden ontvangen geen onderscheid gemaakt tussen verschillende uitslagen. Dit betekent 
dat vrouwen waarbij de vrouwen waarvan de mammografie niet goed te beoordelen was 
zich mogelijk ook als patiënt  

Conclusie (RIVM): Het RIVM constateert dat de keuze om alle vrouwen met een positieve 
uitslag direct door te wijzen naar de mamapoli een onnodige negatieve invloed kan 
hebben op de ervaring van vrouwen met een uitslag BI-RADS 0. De setting van de 
mammapoli is er een voor patiënten dit is niet van toepassing bij deze uitslag.  

Aanbevelingen: Het RIVM adviseert om te differentiëren in de uitslagen en vrouwen met een 
uitslag BI-RADS 0 op een andere dag en/of tijd te laten komen voor een vervolgafspraak. 
Net als in Europees Nederland zou overwogen kunnen worden om deelnemers terug te 
verwijzen naar de afdeling radiologie. Verder adviseert het RIVM om te borgen dat alle 
vrouwen met een positieve uitslag voldoende worden voorgelicht over de betekenis 
hiervan zodat zij een geïnformeerde keuze kunnen maken over eventuele 
vervolgdiagnostiek. Daarbij stelt het RIVM dat het gesprek en de uitkomst wordt 
vastgelegd in de administratie van de screening en de huisarts. Hiermee moet worden 
voorkomen dat ‘vrouwen uit beeld verdwijnen’. 

Om de drempel voor vervolg diagnostiek zo laag mogelijk te krijgen is de uitslagverstrekking 
op maandag direct gekoppeld aan een afspraak voor vervolgdiagnostiek óf een nieuwe 



32 
 

mammografie op de mammapoli op dinsdag. Voor de uitslagverstrekking zelf is een termijn 
van 10 dagen vastgesteld. Op de mammapoli wordt direct de benodigde diagnostiek 
uitgevoerd door de oncologieverpleegkundige en de oncoloog (beiden geïnterviewd voor 
deze evaluatie).  

Aandachtspunt is de follow-up bij een uitslag BI-RADS 0: vrouwen met deze uitslag worden 
ook gevraagd om zich bij de mammapoli te melden. Hiermee komen zij in dezelfde setting 
terecht als vrouwen waarbij een afwijking is gevonden en nader onderzocht moet worden. In 
Europees Nederland is er bewust een onderscheid gemaakt; vrouwen met BI-RADS 0 worden 
door hun huisarts naar de afdeling radiologie doorverwezen terwijl vrouwen met BI-RADS 4 
of 5 uitslagen naar de mammapoli worden verwezen. Gezien de angst voor kanker die er leeft 
kan dit voor de 28 vrouwen met BI-RADS 0 uitslagen (paragraaf 4.3) onnodig onrust hebben 
opgeleverd. In de beleving van mensen ben je ‘een patiënt’ als je je bij de oncoloog op de poli 
moet melden. Door de zorgprofessionals van de afdeling oncologie wordt uitgelegd dat een 
BI-RADS 0 uitslag niet betekent dat er sprake van kanker is. Aangegeven wordt dat de 
mammogram uit de screening niet goed te beoordelen was dat er daarom verder onderzoek 
nodig is.  

Kanker is nog steeds een taboe op het eiland. Door de geïnterviewden wordt meermaals 
aangegeven dat een deel van de lokale mensen liever niet geconfronteerd wordt met de 
diagnose kanker. Daarbij is er ook nog weinig openheid over het vermelden van kanker als 
doodsoorzaak. Dit is een barrière voor deelname, maar ook om bij een positieve uitslag (BI-
RADS 0, 4 of 5) af te zien van vervolgdiagnostiek. Aangegeven wordt dat twee vrouwen zich 
(initieel) na een positieve uitslag niet hadden gemeld bij de mammapoli voor aanvullende 
diagnostiek. Daarbij speelt ook mee dat door hen de keuze voor een consult bij een 
geneesheer/-vrouw of homeopaat overwogen wordt. In ten minste een geval is een vrouw 
met een uitslag BI-RADS 4 buiten beeld geraakt (volgens protocol moet een biopt gedaan 
worden). De angst c.q. gevoeligheid omtrent kanker betekent ook dat de communicatie en 
voorlichting rondom het proces van uitnodigen extra aandacht vraagt (zie paragraaf 5.3.1). 
Dit vraagt mogelijk ook om aanpassingen in de communicatie zoals in Europees Nederland is 
geprotocolleerd.  

Men ziet ook kansen om de gevoeligheid en het taboe te doorbreken. Huiselijk geweld, 
kindermishandeling en seksualiteit waren 10 jaar geleden ook gevoelige onderwerpen op de 
eilanden. Er wordt aangegeven dat de sleutel van effectieve communicatie zit in het inzetten 
van een ‘cocktail van verschillende media’ door alle lagen van de bevolking. Dit betekent dat 
naast een van het ‘klassieke’ voorlichtingsmateriaal in verschillende talen en niveaus ook een 
grote zichtbaarheid op radio, tv en social media zoals Facebook, het voeren van gesprekken 
op straat en organiseren van bijeenkomsten in de wijken noodzakelijk is. Ook wordt door 
diverse geïnterviewden aangegeven dat het verhaal van bekende mensen al dan niet met 
lokale achtergrond hierbij ook kan helpen. Als voorbeelden worden dokter Bob Pinedo, de 
oncoloog Marieke Klink, de nieuwe radioloog Viña Williams van het ziekenhuis of lokale 
politici genoemd.  

5.4 Publieke waarde betaalbaarheid 

• Dit deel van de evaluatie is gebaseerd op inzichten uit de interviews met de teamleider 
Beleid & accountmanagement van ZJCN/ZVK, de screeningscoördinator, medewerkers van 
het VUmc, het LRCB en het RIVM.  
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Inzichten (interviews): Uit informatie van het ZVK blijkt dat de kosten voor de voorbereiding 
en uitvoering van de pilot binnen de begroting zijn gebleven. Aandachtspunt is dat 
geconstateerd wordt dat de tarieven voor onderzoek en beoordeling relatief hoog zijn, 
vergeleken met de Europees Nederlandse situatie. De geïnterviewden doen verschillende 
suggesties om in de toekomst te sturen op lagere kosten: overwegen van samenwerking in 
de regio, meerjarenplan afspraken met ketenpartners en aansluiting bij de Europees 
Nederlandse infrastructuur/ICT. 

Conclusie (RIVM): Ten aanzien van de publieke waarde betaalbaarheid constateert het RIVM 
dat contextuele verschillen maken dat prijsstelling op de eilanden hoger uitvalt. Daarbij is 
het instrument van aanbestedingen niet toepasbaar in CN en voor gunstige 
tariefonderhandelingen moet er iets te kiezen zijn. Maatregelen om continuïteit en een 
efficiënte samenwerking in de keten te bevorderen zijn een belangrijke randvoorwaarde 
om kosten laag te houden. Doelmatigheid en kosteneffectiviteit zijn niet vast te stellen 
voor de screening in de huidige pilotsetting. In theorie zouden cliënten geen financiële 
belemmeringen moeten ervaren voor deelname. Of dit inderdaad het geval is, kon niet 
worden nagegaan.  

Aanbevelingen: Met het oog op betaalbaarheid onderschrijft het RIVM de suggesties van de 
geïnterviewden. Bij nieuwe meerjarenafspraken over tarieven adviseert het RIVM om de 
randvoorwaarden en vereiste kwaliteit (o.a. termijnen en continuïteit) helder te 
definiëren, zodat ketenpartners op een zakelijke wijze hun taken en 
verantwoordelijkheden zullen nakomen. Ook adviseert het RIVM voor de lange termijn 
een verkenning van de samenwerking in de Caribische regio. Dit heeft verschillende 
voordelen, waaronder mogelijk ook financiële.  

Beoordeling van betaalbaarheid  

In deze paragraaf kijken we vooral naar het aspect transparantie van de totale kosten van de 
pilot en de hoogte van afgesproken tarieven. In de interviews is het kostenaspect beperkt aan 
de orde geweest; dit was vooral in context van kleinschaligheid en beperkte medische 
voorzieningen op de eilanden. Door de beperkte opzet in de pilot en het ontbreken van 
relevante indicatoren is het niet mogelijk om de doelmatigheid en kosteneffectiviteit te 
beoordelen. Of deze aspecten van betaalbaarheid in de toekomst wel te bepalen zijn, is nu 
nog niet te zeggen. 

Een overzicht van de kosten in de pilot 
Het ZVK heeft inzicht geboden in de begrote en gerealiseerde kosten van de pilot. Omdat de 
context op de eilanden per definitie bijna altijd betekent dat kosten (veel) hoger uitvallen is 
een vergelijking met kosten uit Europees Nederlandse programma’s beperkt zinvol. 
 
Op basis van het Plan van Aanpak Versie 6 (SBB, 2019) is een overzicht verkregen van de 
kostenposten die zijn meegenomen in de financiering van de pilot. De financiering vindt 
plaats vanuit de begroting van het ZVK. Het gaat om de volgende kostenposten: 

• De personele kosten (advies, coördinatie en administratie) 

• De communicatiematerialen en bijeenkomsten 

• Het mammografisch onderzoek (ziekenhuis FM) 

• Beoordeling van de foto’s in Nederland (VUmc) 

• Training laboranten/MBB-ers (LRCB) 
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• De acceptatietest en de wekelijkse controle van de mammograaf 
 
Uit de gegevens van het ZVK blijkt dat circa 225 duizend euro begroot is voor de pilot. De 
gerealiseerde kosten bedragen circa 175 duizend euro. Hoewel de realisatie lager dan de 
begroting uitkomt wordt door het ZVK aangegeven dat men in de voorbereiding en uitvoering 
te maken had met enkele onvoorziene kostenposten.  

Tarieven voor onderzoek en beoordeling 

Voor het onderzoek en de beoordeling zijn door het ZVK overeenkomsten afgesloten. Voor 
het maken van één mammogram is een tarief van 125 euro afgesproken met het ziekenhuis 
FM19. De beoordeling van de mammografieën in het VUmc bedraagt 50 euro per foto. In dit 
tarief zijn de kosten van een maatwerk ICT-oplossing (upload naar een beveiligde PACS) 
verdisconteerd. De tarieven zijn relatief hoog in vergelijking met de Europees Nederlandse 
tarieven, welke tot stand komen via een aanbestedingstraject. De kosten per deelnemer aan 
het Europees Nederlandse bevolkingsonderzoek bedragen - alles inbegrepen - gemiddeld 67 
euro (peiljaar 2018).  

De mogelijkheden om kosten laag te houden via onderhandeling of aanbesteding zijn beperkt 
voor handelingen die op het eiland zelf moeten plaatsvinden20. De afhankelijkheid van één 
partij voor de uitvoering van een specifiek onderdeel in de keten is een factor die ongunstig is 
in prijsonderhandelingen. Verwacht wordt dat het werken met aanbestedingen in CN erg 
lastig zal zijn. Het RIVM adviseert om bij het voorbereiden van nieuwe pilots snel te starten 
met het in kaart brengen van verschillende ketenpartners die een rol kunnen hebben in de 
uitvoering. Daarbij moet ook gekeken worden naar ziekenhuizen, medische centra, 
laboratoria en alternatieven voor de uitvoering op Curaçao, Aruba en Sint Maarten (de CAS-
eilanden). Daarnaast kunnen de ervaringen uit de screening op Curaçao en Aruba mogelijk in 
waardevolle financiële benchmarks voorzien. 

Meerdere geïnterviewden adviseren om een aansluiting in te richten waardoor de screening 
op Bonaire beelden kan uploaden in het Nederlandse ScreenIT systeem. Met deze aanpassing 
kan de beoordeling mogelijk tegen een vergelijkbaar tarief zoals voor het Europees 
Nederlandse bevolkingsonderzoek gedaan worden. Hierover zal het gesprek gevoerd moeten 
worden met de screeningsorganisaties in Europees Nederland. Daarnaast heeft het 
verschillende voordelen om ook de registratie van uitnodigingen en uitslagen in het systeem 
te registreren. De data voor monitoring zijn hierdoor uniform en de uitvoering wordt ook 
minder kwetsbaar bij discontinuïteit. Dit laatste voorkomt onnodig hoge kosten en verlies van 
kapitaal m.b.t. de investeringen in mensen. Omdat investeringen in ICT en de 
informatiehuishouding kostbaar zijn adviseert het RIVM dat een kosten-baten afweging 
wordt gemaakt.  

Kosten voor cliënten 
Tot slot beschouwen we de betaalbaarheid vanuit het perspectief van de cliënten. In het 
communicatieplan is aangegeven dat zij worden geïnformeerd over de kosten van deelname; 
dit is net als in Europees Nederland gratis. Daarnaast is alle zorg inclusief transfervluchten 

                                                      
19 Dat was bij aanvang van de pilot initieel 100 euro per borstfoto (vastgelegd in de overeenkomst tussen het FM en het ZVK). Hierover zijn 
het ZVK en het ziekenhuis in gesprek gegaan en dat heeft geresulteerd in een aanpassing van het tarief. 
20Een belangrijke kostendriver voor nieuwe bevolkingsonderzoeken zijn de kosten voor vluchten wanneer een mammogram of een 
colonscopie niet op het eiland zelf gedaan kan worden. Een retourtransfer naar Curaçao, Aruba of Sint Maarten kan zonder overnachting als 
200-300 euro kosten. 
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naar andere de Caribische eilanden, Colombia of Nederland volledig vergoed op basis van het 
Besluit Zorgverzekering BES. Bovendien is er voor de zorg op de BES geen eigen risico van 
toepassing. Het systeem levert in principe geen financiële belemmeringen. 

5.5 Overige aspecten 

5.5.1 Overwegingen baarmoederhalskanker en darmkanker 

• Dit deel van de evaluatie is gebaseerd op inzichten uit de interviews met huisartsen, de 
oncoloog, oncologieverpleegkundige en het afdelingshoofd Publieke Gezondheid bij het 
OLB.  

Inzichten (interviews): de interviews hebben verschillende inzichten opgeleverd ten behoeve 
van besluitvorming om een volgende pilot op Bonaire te starten. Over het algemeen geven 
zorgprofessionals aan dat invoering van screening naar baarmoederhalskanker het meest 
aansluit bij de huidige situatie. Darmkanker zou volgens de oncoloog mogelijk meer winst 
opleveren omdat hier nog weinig of geen preventief onderzoek wordt aangevraagd. 

Conclusie (RIVM): De inzichten geven een goed startpunt voor verkenningen naar de start van 
nieuwe pilots op Bonaire. Hoewel voor baarmoederhalskanker verschillende positieve 
overwegingen ingebracht zijn, concludeert het RIVM ook dat wijzigingen in de selectie 
voor gestructureerde uitnodiging ten opzichte van de adhoc screening goed 
gecommuniceerd moeten worden. Een eerste belangrijke verbetering is de aansluiting bij 
de Europees Nederlandse normen voor de kwaliteit van de HVP-testen.  

Aanbevelingen: het RIVM adviseert om de inzichten uit de interviews op een later moment te 
betrekken in de verkenning. Daarbij is het een no-regret maatregel om via een quick win in 
te zetten op kwaliteitsverbetering bij het testen. 

Aan de geïnterviewden is gevraagd te adviseren welk bevolkingsonderzoek naar kanker  (na 
borstkanker) op Bonaire in een pilotsetting zou kunnen starten en wat overwegingen kunnen 
zijn bij besluitvorming.  

De geïnterviewden geven aan dat introductie van screening naar baarmoederhalskanker naar 
verwachting het meest eenvoudig te realiseren is. Gestructureerde screening zou volgens alle 
geïnterviewden het meest aansluiten bij de adhoc screening die nu al plaatsvindt. Het beeld 
dat huisartsen schetsen is dat een groot deel van hun patiënten nu al periodiek uitstrijkjes 
laat afnemen en getest wordt op HPV. Vanuit de afdeling oncologie wordt aangegeven dat 
het gaat hier om de PAP-test. In het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in Europees 
Nederland wordt tegenwoordig eerst de hr-HPV test en vervolgens een cytologie gedaan. Dit 
betekent dat er in ieder geval winst te behalen is door het testen meer te laten aansluiten op 
de Europees Nederlandse normen. Dit is ook een van de quick wins die uit de eerdere 
Verkenning (Eisinger, 2019) naar voren kwam. 

Enkele geïnterviewden geven aan bij de invoering goed te kijken naar de lokale context. In 
meerdere gesprekken komt naar voren dat vrouwen op Bonaire relatief vroeg seksueel actief 
zijn. Daarbij wordt aangegeven dat ook de wisselende en onveilige seksuele contacten, en het 
feit dat het eiland klein is, maken dat het risico op HPV besmetting hoger is. Enkele 
huisartsen geven aan dat zij ook verwachten dat hierdoor de kans op baarmoederhalskanker 
op jongere leeftijd groter is (in vergelijking met Europees Nederland). In lijn hiermee hebben 
gynaecologen op Bonaire in het verleden bepleit dat uitstrijkjes elke drie jaar en vanaf 
jongere leeftijd moeten worden afgenomen. In deze evaluatie kon niet vastgesteld worden of 
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dit heeft geleid tot een eiland-brede afspraak die is vastgelegd in een richtlijn of protocol. 
Wel komt naar voren dat huisartsen en gynaecologen hun patiënten actief wijzen op het nut 
van regelmatige controles via uitstrijkjes. In de praktijk blijkt echter ook dat 
huisartsenpraktijken hier ieder hun eigen beleid op na houden. Een toekomstige verkenning 
naar de invoering van screening naar baarmoederhalskanker moet ook in relatie tot het HPV-
vaccinatieprogramma bezien worden. 

Invoering van screening naar baarmoederhalskanker in lijn met Europees Nederlandse 
protocollen betekent een aantal wijzigingen ten opzichte van wat vrouwen nu gewend zijn: 
vrouwen worden pas vanaf 30 jaar en alleen elke 5 jaar uitgenodigd. Hierover moet goed 
gecommuniceerd worden met vrouwen omdat dit onbegrip kan opleveren en negatief kan 
doorwerken voor draagvlak voor het bevolkingsonderzoek. 

Huisartsen geven aan dat hun rol in de screening naar borstkanker en een toekomstige rol in 
de screening naar baarmoederhalskanker te realiseren is. Randvoorwaarde is wel dat een 
verpleegkundige opgeleid kan worden om de extra uitstrijkjes uit te voeren.  

De oncoloog stelt een andere prioritering voor: het starten met screening naar darmkanker 
zal mogelijk meer gezondheidswinst opleveren omdat hierop bijna geen preventief 
onderzoek gedaan wordt. Voor dit bevolkingsonderzoek lijkt het ontbreken van eigen MDL-
artsen op Bonaire een belemmering te zijn. Uit het interview met de directeur R&D van de 
stichting Fundashon Prevenshon21, die op Curaçao reeds screening naar borstkanker en 
baarmoederhalskanker aanbiedt, blijkt dat een samenwerking tussen de eilanden uitkomst 
kan bieden. In de zomer van 2020 wordt daar namelijk gestart met screening naar 
darmkanker, waarbij de colonscopie door de eigen organisatie wordt uitgevoerd. Hiervoor 
zijn alle benodigde voorzieningen aangeschaft en is een eigen MDL-arts aangetrokken. 
Daarnaast zullen ook de twee MDL-artsen die reeds werkzaam zijn op Curaçao een deel van 
de colonscopieën gaan uitvoeren22.  

Door enkele zorgprofessionals wordt aangegeven dat er sprake is van relatief veel gevallen 
van prostaatkanker. Daarnaast blijkt uit onderzoek van het SCP (2015) dat het risico op 
huidkanker in CN relatief hoog is. In Nederland zijn deze vormen van kanker geen onderdeel 
van de bevolkingsonderzoeken. Omdat lokaal vaak bekend is of een bepaald type kanker 
familiair is en er ook beperkt bewustzijn is over factoren die de kans op kanker vergroten, valt 
er op de eilanden winst te behalen door meer in te zetten op het vergroten van 
bewustwording en het belang van een gezonde leefstijl. Het vergroten van bewustwording 
wordt geadresseerd in de quick win die betrekking heeft op een campagne onder de 
gemeenschap/ doelgroep.  

5.5.2 Herstart in tijden van corona   

• Dit deel van de evaluatie is gebaseerd op inzichten uit de interviews met huisartsen, de 
afdeling van het ziekenhuis, de screeningscoördinator en medewerkers van het LRCB.  

Inzichten (interviews): De screening is vanwege de coronapandemie plotseling gestopt. Een 
deel van de uitgenodigde vrouwen heeft nog geen onderzoek gehad. Aangegeven wordt 
dat vrouwen waarbij kanker is geconstateerd tijdens de lockdown wel zijn behandeld. 
Betrokkenen geven aan zorgen te hebben of de screening nog opnieuw opgestart kan 

                                                      
21 https://www.fundashonprevenshon.com/  
22 Bij een deelnamegraad van circa 50% zou het op Bonaire jaarlijks om zo’n 50 colonscopieën gaan. 

https://www.fundashonprevenshon.com/
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worden zonder de screeningscoördinator. Omdat het ZVK geen rol meer zal hebben in de 
uitvoering van de pilot geeft dat een extra organisatorisch vraagstuk.  

Conclusie en advies (RIVM): Het RIVM constateert dat op korte termijn nog verschillende 
acties moeten worden ingezet om een herstart te kunnen realiseren: de keten moet 
opnieuw ingericht worden inclusief betere afspraken met betrekking tot rollen, taken en 
verantwoordelijkheden. De zichtbaarheid en betekenis van de borstkankerscreening voor 
de gemeenschap vraagt extra communicatie en bovendien moet er een protocol komen 
zodat cliënten zich ook veilig voelen om deel te nemen. Tot slot is het herstarten van de 
pilot zonder de coördinator niet onmogelijk maar wel zeer lastig. Het RIVM adviseert na te 
gaan of de screeningscoördinator structureel verbonden kan blijven aan de screening op 
Bonaire. 

Aan verschillende betrokkenen is gevraagd wat er volgens hen nodig is om de pilot 
borstkanker tijdens of na corona weer opnieuw op te starten. Hierbij is ingegaan op 
organisatorische randvoorwaarden, de wijze van informeren van de doelgroep/cliënten en de 
consequenties van maatregelen om de gezondheid van deelnemers te beschermen. Op dit 
laatste punt is helder dat er een aangepast protocol voor de uitvoering moet komen, maar er 
is niet gesproken over hoe dat eruit moet zien. Hiervoor kan mogelijk het Nederlandse 
protocol gebruikt worden. 

Meerdere betrokkenen spreken uit dat het niet mogelijk is om de screening opnieuw op te 
starten zonder de screeningscoördinator. Er wordt aangegeven dat een tijdelijke detachering 
voor de duur van de pilot voor deze persoon is beëindigd. Omdat de herstart niet meer 
vanuit het ZVK georganiseerd kan worden en er nog geen vervangende projectstructuur is, 
zou een herstart met een nieuwe coördinator tot grote vertraging leiden en dus onwenselijk 
zijn. Omdat het ZVK geen rol meer in de uitvoering zal hebben, is de taak van het 
projectmanagement niet belegd. Het RIVM adviseert om op zo kort mogelijke termijn een 
lokaal gestationeerde projectleider aan te stellen. Daarnaast moet uitgezocht worden welke 
juridische basis er nodig is om vrouwen na de herstart van de pilot te kunnen selecteren 
o.b.v. de registratie van het ZVK. 

Ook wordt aangegeven dat de gemeenschap/doelgroep op Bonaire mogelijk opnieuw 
opgewarmd moet worden voor de pilot. De zichtbaarheid van de pilot is verminderd en 
daarmee is ook het momentum weggevallen waarbij vrouwen zich makkelijker zullen 
aanmelden voor onderzoek. Met het oog op de hoge non-response vraagt dit op korte 
termijn aanzienlijke investeringen vanuit communicatie. Het RIVM adviseert om een 
campagne te starten en deze indien mogelijk te koppelen aan de ‘cancer awareness month 
(oktober 2020). Positief is dat de screeningscoördinator aangeeft dat verschillende 
professionals (huisartsen, oncoloog, radiologen, laboranten), leden van het Prinses 
Wilhelminafonds (‘cancer survivors’) en de lokale media zich onlangs hebben gemeld met de 
vraag wat de stand van zaken is en wanneer men weer gaat beginnen. Ook enkele vrouwen 
die voor de pilot zijn uitgenodigd maar door corona niet zijn gescreend vragen wanneer zij 
weer mogen komen. 

De van kracht zijnde maatregelen vragen ook dat de uitvoering wordt aangepast om zo het 
risico op besmettingen te verkleinen. Daarbij speelde, en zou weer kunnen gaan spelen, dat 
het vliegverkeer beperkt was/wordt. Dit bemoeilijkt de aansluiting op noodzakelijke zorg. De 
oncoloog geeft in het interview aan dat vrouwen die tijdens de coronapandemie een 
behandeling moesten ondergaan, wel zijn behandeld. Dit betekende dat men op het eiland 
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zelf tijdelijk de chemotherapie uitvoerde en vrouwen voor noodzakelijke behandelingen zijn 
uitgevlogen. 

Enkele huisartsen geven aan dat zij vanuit hun rol weinig beperkingen zien om de screening 

opnieuw op te pakken na de corona stop. Wel vragen zij aandacht voor zorgpaden; er moet 

helderheid zijn over hoe mensen door het proces van screening en zorg gaan en wie daar 

welke rol in heeft. Specifiek is een wens dat ook afspraken worden gemaakt over de 

informatievoorziening richting huisartsen; zij wensen zowel alle negatieve als positieve 

uitslagen te ontvangen ook al verloopt de uitslag verstrekking en doorverwijzing via de 

screeningscoördinator. 

5.5.3 Samenwerking in de regio 

In verschillende interviews kwam aan de orde dat een samenwerking in de Caribische regio 
verschillende voordelen kan hebben. De wijze waarop wordt samengewerkt is verschillend en 
vraagt om een proces gericht op de lange termijn. In het bijzonder wordt een samenwerking 
genoemd met de Stichting Fundashon Prevenshon, die kankerscreening op Curaçao aanbiedt. 
Gezien de potentiële meerwaarde is een interview gedaan met de directeur R&D van de 
Stichting. 

Met name de medewerkers van het ZVK adviseren om op de eilanden in het Caribisch gebied 
uitwisseling van kennis en ervaring te organiseren. Ook wordt door hen aangegeven dat de 
mogelijkheid bestaat om de screeningscoördinator stage te laten lopen bij de stichting 
Fundashon Prevenshon op Curaçao. Een samenwerking tussen screening op de BES- en de 
CAS-eilanden kan waardevolle inzichten opleveren omdat de context onderling meer 
vergelijkbaar is dan met Europees Nederland. Daarnaast zou in de uitvoering samengewerkt 
kunnen worden bij borstkankerscreening of bij de bevolkingsonderzoeken 
baarmoederhalskanker en darmkanker die nog moeten gaan starten. 

 

Screening naar kanker op Curaçao 

Op Curaçao bestaat sinds 10 jaar en screeningsprogramma voor borstkanker. Dit wordt door de 
Stichting Fundashon Prevenshon (LINK) aangeboden. Sinds 2 jaar wordt ook screening naar 
baarmoederhalskanker aangeboden. De Stichting bestaat uit 15 medewerkers. Vanaf de zomer van 
2020 wordt ook met screening naar darmkanker gestart. De Stichting zal in eigen beheer uitvoering 
geven aan de colonscopieën. 

Het interview met de directeur R&D van de Stichting geeft een beeld hoe kankerscreening lokaal 
georganiseerd kan worden. Daarnaast bieden de organisatiestructuur en de ervaringen op Curaçao 
een kans om kennis uit te wisselen en samen te werken in het Caribisch gebied. Zo zou gezamenlijke 
opleiding en stage kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het screeningsprogramma.  

Het screeningsprogramma op Curaçao heeft een deelname van 45% bereikt. Om oorzaken voor de 
non-response te achterhalen en passende interventies te bepalen zal een vierjarig 
(promotie)onderzoek gestart worden.  

Vanuit de stichting bestaat de ambitie om een regionaal centrum voor kennis en implementatie van 
preventie op te richten. Dit zou breder dan alleen kankerscreening kunnen zijn. De urgentie om ook 
meer te doen aan bevordering van gezonde leefstijl om hart en vaatziekten en diabetes te 
voorkomen wordt op Curaçao gevoeld.  

https://www.fundashonprevenshon.com/
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6.  Uitkomsten evaluatie  
Dit verslag geeft een beeld van de resultaten van de pilot en bevat, op basis van de 
interviews, aanbevelingen hoe verder te gaan met borstkankerscreening op Bonaire. 
Antwoord op de vraag in hoeverre de pilot succesvol is geweest hangt samen met de 
doelstellingen die voor de pilot gesteld zijn. Als hoofddoel is door het ministerie van VWS 
gesteld dat er een begin gemaakt wordt met het gefaseerd uitrollen van 
borstkankerscreening, waarbij een samenwerking tussen diverse partners in Caribisch 
Nederland en Europees Nederland tot stand zou komen. In het “Plan van Aanpak SBB” is 
daarnaast als doel gesteld dat de pilot een overzicht van ‘geleerde lessen’ en ook ‘witte 
vlekken’ moet opleveren, wat tevens een resultaat van deze evaluatie is. 

6.1 Overall Conclusie 

Op basis van deze evaluatie kan geconcludeerd worden dat de hoofddoelstelling is behaald. 
In oktober 2019 is gestart met borstkankerscreening en over een periode van 6 maanden 
hebben 341 vrouwen een screeningsonderzoek gehad. Verschillende partners hebben daarbij 
samen het primaire proces van screening ingericht en uitgevoerd. De uitvoering die is 
neergezet is echter van een minimale opzet en volstaat hiermee alleen om in een pilotsetting 
screening aan te bieden. Door het ministerie van VWS is ervoor gekozen om klein te 
beginnen en een groeimodel te hanteren om kankerscreening in stappen te verbeteren 
richting een kwaliteitsniveau van volwaardige programmatische bevolkingsonderzoeken naar 
kanker. De geleerde lessen uit deze evaluatie van de pilot borstkankerscreening kunnen ook 
van toepassing zijn op het introduceren van de screening naar baarmoederhalskanker en 
darmkanker.  

Een overzicht van de positieve en negatieve punten uit de evaluatie is weergegeven in 
paragrafen 6.2 en 6.3. De aanbevelingen die voortkomen uit de geleerde lessen en witte 
vlekken zijn opgenomen in paragraaf 6.4. Wanneer deze aanbevelingen (gefaseerd) worden 
opgevolgd dan is het de verwachting van het RIVM dat op termijn een bevolkingsonderzoek 
naar borstkanker op Bonaire zo volwaardig mogelijk (m.b.t. de publieke waarden) kan 
worden aangeboden. De evaluatie wijst uit dat de kwaliteit van het screeningsonderzoek 
aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van de oude situatie, waarbij op Bonaire vrouwen op 
adhoc basis een mammogram lieten maken. De betaalbaarheid is een aandachtspunt in de 
pilot, en het vraagt nader onderzoek om te bepalen of de screening voldoende toegankelijk 
kan worden aangeboden aan de eilandbewoners. De context en kleinschaligheid op de 
eilanden maakt dat in de uitvoering op Bonaire soms praktische keuzes gemaakt die kunnen 
verschillen met wat in Europees Nederland gangbaar is.  

De aanbevelingen op de publieke waarde kwaliteit zijn heel concreet en gaan over opleiding 
van professionals en deskundigheidsbevordering. Algemene conclusie op dit vlak is dat er een 
eerste stap is gezet om screening aan te bieden die voldoet aan de Europees Nederlandse 
kwaliteitseisen. Ondanks culturele of contextuele verschillen is het doorvoeren van 
verbeteringen op kwaliteit, naar inschatting van het RIVM, een realistische opgave. Voor wat 
betreft de doorverwijzing naar Colombia voor diagnostiek of behandeling zijn er twijfels over 
de kwaliteit van zorg (verslaglegging, MRI-onderzoek en palliatieve zorg).  

Aanbevelingen op de publieke waarde bereikbaarheid hangen samen met de lage respons van 
de doelgroep op schriftelijke uitnodigingen. Op basis van expert opinion kan geconcludeerd 
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worden dat nog aanzienlijk moet worden geïnvesteerd in het vergroten van bewustwording 
en voorlichting over wat kankerscreening inhoudt. 

Ten aanzien van de publieke waarde betaalbaarheid wordt geconstateerd dat de tarieven die 
worden betaald voor onderzoek en beoordeling relatief hoog zijn in vergelijking met het 
Europees Nederlandse bevolkingsonderzoek. De contextuele verschillen maken dat 
prijsstelling op de eilanden per definitie hoger uitvalt; het instrument van aanbestedingen is 
niet toepasbaar in CN en voor gunstige tariefonderhandelingen moet er iets te kiezen zijn. 

In organisatorische zin is de algemene conclusie dat de projectstructuur vooral met het doel 
is opgezet om het primaire proces van screening uit te voeren. Rollen en taken gericht op 
samenwerking, ketenregie, kennisuitwisseling, informeren en signaleren, kaderstelling en 
doorontwikkeling zijn niet belegd. In de praktijk bleek dat verschillende stakeholders op 
overstijgende zaken onvoldoende afstemming hadden door het ontbreken van structurele 
communicatielijnen. Dit is noodzakelijk om problemen te signaleren en tot gedragen 
oplossingen te komen. Er was een lange tijd onduidelijkheid over ieders rol en 
verantwoordelijkheid: sommige ketenpartijen (huisartsen) waren onvoldoende op de hoogte 
van de opzet van de pilot en hun rol daarin, terwijl andere partijen (ziekenhuizen) op 
bepaalde momenten hun ketenverantwoordelijkheid niet namen of besluiten namen die 
buiten hun verantwoordelijkheid vielen.  

Tot slot is de rol van de screeningscoordinator een belangrijke succesfactor geweest in het 
behalen van de doelstellingen van de pilot, maar tegelijk ook een grote kwetsbaarheid. In de 
pilot zijn bij het ZVK twee rollen (screeningscoördinator en projectaansturing door de 
teamleider afdeling Beleid en Accountmanagement) belegd23. Deze rollen bieden nu nog 
onvoldoende fundament om continuïteit te waarborgen en de pilot verder te brengen 
richting een zo volwaardig mogelijk programma. Op lokaal/regionaal niveau en vanuit 
Europees Nederland moet een organisatiestructuur neergezet worden waarin uitvoering, 
coördinatie en regie logisch en toekomstbestendig zijn belegd. 

6.2 Wat heeft de pilot opgeleverd?  

Ieder interview is afgesloten met de vraag waar men trots op was en wat de pilot in brede zin 
heeft opgeleverd. In deze paragraaf volgt een opsomming van deze reacties . 
 

• Het hoofddoel van de pilot is gerealiseerd; in lijn met de intrinsieke wens van 
initiatiefnemers op de eilanden en politieke opdracht van de staatssecretaris van VWS is 
gestart met preventieve kankerscreening op de BES-eilanden.  

• Er is een brede overeenstemming onder de geïnterviewden dat men trots is op het feit 
dat de verschillende partijen samen borstkankerscreening voor de gemeenschap op 
Bonaire hebben opgezet. Er was een grote drive om vrouwen uit de doelgroep screening 
aan te kunnen bieden. 

• Met name het enthousiasme en de proactieve houding van de screeningscoördinator 
heeft ervoor gezorgd dat 341 vrouwen24 een onderzoek hebben ondergaan. Zij heeft 

                                                      
23 In het najaar van 2019 is het ZVK BES onderdeel geworden van de programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN). Het 
ministerie van VWS geeft aan dat de ZVK in de toekomst geen rol meer zal hebben in de uitvoering van bevolkingsonderzoeken naar kanker 
op de BES-eilanden.  
24 Bij enkele vrouwen is kanker in een vroeg stadium geconstateerd, wat o.a. betere behandelopties oplevert. 
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haar taken adequaat uitgevoerd en was op een positieve manier zichtbaar voor de 
vrouwen uit de doelgroep. Ze ging daarbij zelfs verder dan wat van haar mocht worden 
verwacht.  

• Met de start van de pilot is ook begonnen met een gestructureerd proces van selectie en 
uitnodiging, waardoor een groter deel van de populatie preventieve screening wordt 
aangeboden. Een van de geïnterviewden gaf aan: “Het geeft de vrouwen in de 
gemeenschap rust dat ze weten dat ze nu opgeroepen gaan worden. In het verleden was 
het zo dat het afhankelijk van de huisarts en patiënt was of, en hoe vaak, een 
mammografie preventief werd aangevraagd.” 

• Ook is men er trots op dat zowel het personeel als de apparatuur in het ziekenhuis op 
een hoger kwaliteitsniveau is gebracht. Dit is nodig voor een effectieve, veilige en 
verantwoorde screening. Het ziekenhuis heeft een nieuwe mammograaf aangeschaft. 
Daarnaast hebben de laboranten (MBB'ers) van het ziekenhuis een opleiding gehad 
waardoor zijn betere foto’s zijn gaan maken. Zij hebben o.a. meer praktijkervaring, 
weten vrouwen sociaal beter te begeleiden en leveren betere ‘insteltechniek’ ten 
opzichte van de oude situatie. 

• De deelnemers aan de pilot van Bonairiaanse afkomst hadden een relaxte en positieve 
houding op de momenten dat zij in het ziekenhuis waren voor de mammografieën.  
Verschillende deelnemers waren bewust van het feit dat borstkankerscreening op 
Curaçao al 10 jaar aangeboden wordt. Voor hen is de pilot dan ook een erkenning van 
het recht op preventieve voorzieningen zoals borstkankerscreening. 

6.3  Aandachtspunten en lessons learned  

De hoofdvraag van deze evaluatie gaat over wat nodig is om op een goede manier verder te 
gaan met de pilot borstkanker screening op Bonaire. Hiervoor kijken we naar 
aandachtspunten en kwetsbaarheden die naar voren zijn gekomen tijdens de interviews en 
naar inzichten hoe we daarmee om kunnen gaan.  

• In de pilot is de ketenregie en de organisatiestructuur onderbelicht geweest; hierbij zijn 
rollen, taken en verantwoordelijkheden onvoldoende besproken en vastgelegd. 
Hetzelfde geldt voor procedures. De aandacht is vooral uitgegaan naar het inrichten van 
het primaire proces. Gevolg is dat ketenverantwoordelijkheid op enkele momenten niet 
genomen werden en partijen daar niet op aangesproken zijn. Daarnaast ontbrak een 
structurele overstijgende communicatielijn tussen ketenpartijen. Het ontbreken van 
regie en structuur betekent ook dat activiteiten gericht op de doorontwikkeling en 
continuïteit van de screening (vooralsnog) niet zijn opgepakt.  

• Het ZVK heeft overeenkomsten met het VUmc en het FM gesloten, die de basis zijn voor 
de ketensamenwerking. In de praktijk worden niet alle contractuele verplichtingen 
nagekomen25 (zie paragraaf 5.1.2). Meermaals is de indruk van enkele geïnterviewden 
dat de pilot onvoldoende prioriteit krijgt. Het zakelijk aanspreken op 
verantwoordelijkheden en nakomen van afspraken vraagt meer aandacht. 
Aandachtspunt is dat wanneer een van de drie genoemde partijen stopt met haar rol in 

                                                      
25 Hierbij gaat het met name om het niet kunnen uitvoeren van beoordelingen van foto’s door het VUmc (december 2019) en het eenzijdig 
stopzetten van de pilot door het ziekenhuis FM (maart 2020). 
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de uitvoering, dat dan de gehele keten opnieuw moet worden ingericht en 
overeenkomsten opnieuw moeten worden opgesteld.  

• Continuïteit op de eilanden is en blijft een groot aandachtspunt. Een succesvol project is 
vaak afhankelijk van goede mensen en tegelijk betekent de kleinschaligheid op Bonaire 
ook dat het vertrek van een individu de keten kan verstoren. Tijdens de voorbereidingen 
op de pilot is meerdere keren een wisseling geweest in projectleiding (zowel bij het ZVK 
als het ziekenhuis). Ook de tijdelijke dienstverbanden van medische professionals 
(Jumelage regeling) leveren een risico op discontinuïteit.  

• In het bijzonder noemen we de rol van de screeningscoördinator die voor de pilot is 
aangenomen. Zij is inmiddels het gezicht van de screening naar de gemeenschap toe en 
heeft een centrale rol in het primaire proces. Haar dienstverband is echter tijdelijk 
geweest (op detacheringsbasis). De inschatting is dat het opnieuw opstarten van de pilot 
zonder deze persoon zeer moeilijk zal zijn.  

• De rol van de huisartsen in het screeningsproces is onduidelijk. Huisartsen worden niet 
of te weinig geïnformeerd over de uitslagen van hun patiënten. Zowel collectief over de 
opzet en doelstellingen van de screening, als individueel over cliënten, moet er meer 
gecommuniceerd worden  met deze beroepsgroep. 

• Het vertrek van radiologen bij het ziekenhuis in combinatie met het begin van de 
coronapandemie, zorgde ervoor dat de screening stopgezet moest worden.  

• Op de nieuwe mammograaf van het ziekenhuis is een acceptatietest uitgevoerd, wat 
volstaat om een pilot te starten. Om de pilot over te laten gaan in een programmatisch 
bevolkingsonderzoek is een typetest noodzakelijk. Deze typetest is op 17 juli 2020 
uitgevoerd, waarbij na een klinische fase van 9 maanden (mei 2021) duidelijk wordt of 
het apparaat voldoet aan de Europees Nederlandse kwaliteitsnormen. Het ziekenhuis en 
de leverancier hebben dit proces met beperkte urgentie opgepakt. Vooral dankzij 
inspanningen van het LRCB is de klinische fase nu gestart.  

• Niet alle soorten zorg waarvoor wordt doorverwezen naar Colombia wordt naar 
tevredenheid geleverd. De kwaliteit van de aangevraagde MRI-onderzoeken is 
ontoereikend. Zo zijn de verslagen die door het bemiddelingsbureau (Coomeva) gemaakt 
worden zijn niet bruikbaar voor de oncoloog op Bonaire en voldoet de palliatieve zorg 
niet de Europees Nederlandse richtlijnen. 

• De tarieven voor het maken van de mammografie en de beoordeling door een 
screeningsradioloog zijn relatief hoog in vergelijking met de Europees Nederlandse 
tarieven. De beoordeling van de mammografieën in het VUmc is nu relatief duur, mede 
doordat er een maatwerk ICT-oplossing (beveiligde PACS) is geïmplementeerd. 
Daarnaast kon vanuit het VUmc niet altijd de vereiste ‘dubbel read’ door twee ervaren 
screeningsradiologen worden uitgevoerd.  

• In de screeningsronde van oktober zijn twee vrouwen met een uitslag BI-RADS4 uit beeld 
geraakt. Er is een poging gedaan hen te bereiken, maar de laatste contacten met de 
cliënten zijn onvoldoende geweest om vast te stellen of zij een bewuste geïnformeerde 
keuze hebben kunnen maken om af te zien van vervolgonderzoek. Dit vraagt in de 
toekomst minimaal dat de coördinator of huisarts de vrouwen in kwestie persoonlijk 
spreekt en na voorlichting de bewuste keuze registreert.  
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6.4. Aanbevelingen  

De aanbevelingen in deze paragraaf zijn gebaseerd op adviezen en suggesties van de 
geïnterviewde stakeholders, waarbij de mate van urgentie door het RIVM is toegekend. 
Wanneer een aanbeveling vanuit het RIVM komt, dan wordt dat expliciet beschreven. Alle 
aanbevelingen onderschrijft het RIVM als zinvol. Om een handreiking te bieden bij 
prioritering is per aanbeveling de urgentie en het belang aangegeven. In een aantal gevallen 
is een aanbeveling overlappend met een van de quick wins uit de “Verkenning 
bevolkingsonderzoeken naar kanker CN” (Eisinger, 2019).  

6.4.1 Korte termijn aanbevelingen 

De korte termijn (najaar 2020 - begin 2021) aanbevelingen zijn vooral gericht op activiteiten 
die moeten worden uitgevoerd om de pilot borstkanker opnieuw op te starten. We gaan 
hierbij uit van een voortzetting van de borstkankerscreening in de pilotsetting. Hierover zal 
nog wel formeel een politiek besluit over moeten worden genomen. Over de voortzetting 
bestaat geen twijfel maar eerder de vraag wanneer en onder welke voorwaarden en 
organisatiestructuur. 

Kwaliteit 

• Meer duidelijkheid in rollen, taken en verantwoordelijkheden; de overall concrete 
aanbeveling is dat bij herstart van de pilot van alle taken, rollen en 
verantwoordelijkheden expliciet vastgelegd worden waar deze zijn belegd. Voorbeeld 
hiervan is het maken van duidelijke afspraken over de rol en wijze van informeren van 
huisartsen over uitslagen van de screeningsonderzoeken van hun patiënten. Ook moet 
helder zijn welke organisaties als ketenpartij opdrachtnemers zijn, welke partij de 
opdrachtgever is en waar bevoegdheid voor besluitvorming ligt. De gemaakte afspraken 
worden vastgelegd in de overeenkomsten/contracten met het ziekenhuis FM en het 
VUmc. [urgentie: hoog; belang: groot] 

• Voldoende training personeel; de laboranten/MBB-ers van het ziekenhuis FM krijgen 
opnieuw training van de instructielaboranten van het LRCB. Het LRCB maakt hier een 
plan voor met als einddoel dat de laboranten van het FM een programma doorlopen dat 
gelijk staat aan het opleidingsprogramma in Europees Nederland. [urgentie: midden; 
belang: midden] 

Toegankelijkheid 

• Verhoging van deelname pilot; er wordt extra geïnvesteerd om vrouwen uit de doelgroep 
te bereiken en voor te lichten over borstkankerscreening. Hierbij wordt ook via 
focusgroepen onderzocht waarom vrouwen die een uitnodiging hebben gekregen niet 
hebben deelgenomen aan de pilot. In de focusgroepen is het van belang dat de 
gesprekken gevoerd worden met aanwezigheid van iemand die de lokale cultuur goed 
kent. De uitgevoerde evaluatie geeft aanknopingspunten voor verbeteringen: 
Bonairiaanse vrouwen zijn terughoudend ten opzichte van alles wat te maken heeft met 
kanker en hebben daar andere beelden en gevoelens bij dan de Europees Nederlandse 
cliënten. Dit betekent dat nagegaan moet worden waar Europees Nederlandse kaders 
niet passend zijn en hoe maatwerk voor de eilanden geboden kan worden, bijvoorbeeld 
op vlak van communicatie en voorlichting.  [urgentie: hoog; belang: groot]  
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• Vergroten zichtbaarheid screenen; er wordt voorafgaand aan de herstart van de pilot 
opnieuw een brede campagne gestart onder de gemeenschap/doelgroep zodat de 
screening weer gaat leven. Uit de interviews blijkt dat bij communicatie alle mogelijke 
kanalen moeten worden ingezet, met extra aandacht voor social media (facebook), 
radio/tv en mond tot mond reclame [urgentie: midden; belang: midden] [*quick win*] 

Organisatie 

• Meer werken vanuit een keten; alle betrokken medisch professionals komen bij de 
herstart van de pilot ten minste één keer bij elkaar en nemen de doelen en opzet van de 
screening door. Het organiseren hiervan is een taak van de ketenregisseur, wat een 
opdracht van het ministerie van VWS aan het RIVM zal gaan zijn. Er is een 
gemeenschappelijk beeld en duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden 
nodig voor betere samenwerking. Bij de herstart moeten afspraken worden gemaakt 
over een adequate afstemming/samenwerking tussen ketenpartners. [urgentie: hoog; 
belang: groot]  

• Aanstellen van de screeningscoördinator en een projectleider; voor de coördinatie in de 
primaire keten (operationele taken) en overstijgende ketenaansturing (aansturing en 
signalering, overstijgende communicatie) moeten bij herstart van de pilot tenminste een 
tweetal functies ingevuld worden. Bovendien moet worden nagegaan wat een geschikte 
tijdelijke en lange termijn inbedding voor deze functies is. [urgentie: hoog; belang: groot]  

6.4.2 Middellange termijn aanbevelingen 

De aanbevelingen voor de middellange termijn (2021-2022) zijn vooral gericht op activiteiten 
die nodig zijn om na de herstart van de pilot weer een verbeterslag te maken naar een zo 
volwaardig mogelijk bevolkingsonderzoek naar borstkanker.  

Kwaliteit 

• Kwaliteitsborging apparatuur; de mammograaf die gebruikt is in de screening moet een 
typetest krijgen. Om over te gaan van een pilot naar een programmatisch 
bevolkingsonderzoek is dit vereist. NB De klinische fase van de typetest is in juli 2020 
gestart en heeft een doorlooptijd van negen maanden. Wanneer de pilot na herstart in 
ieder geval tot de zomer van 2021 loopt is de typetest tijdig afgerond. [urgentie: middel; 
belang: groot]  

• Deskundigheidsbevordering zorgprofessionals; verschillende betrokken zorgverleners – 
met name huisartsen – moeten beter geïnformeerd worden over de opzet en inrichting 
van de borstkankerscreening. Dit draagt bij aan het beter kunnen invullen van taken en 
verantwoordelijkheden. [urgentie: middel; belang: middel] [*quick win*] 

• Kwaliteit van zorg na doorverwijzing; er worden afspraken gemaakt over verbetering van 
de bemiddeling en doorverwijzing van oncologische zorg, zodat patiënten de juiste zorg 
op de juiste plek kunnen krijgen wanneer zij vanaf Bonaire doorverwezen worden naar 
Europees Nederland, Curaçao, Aruba of Colombia. Hierbij zijn ten minste de volgende 
partijen bij betrokken: zorgverleners op Bonaire, de bemiddelingsbureaus en de directie 
ZJCN van het ministerie van VWS. [urgentie: middel; belang: middel] [*quick win*] 

Toelichting bij deze aanbeveling: De kwaliteit van reguliere oncologische zorg is een 
verantwoordelijkheid buiten het domein van de publieke gezondheid. In de uitvoering 
van de kankerscreening en het reguliere (curatieve) zorgsysteem hebben ketenpartijen 
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echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om deze reden adresseren we 
kwaliteiten van de keten ná doorverwijzingen vanuit het screeningsonderzoek. 

• Verbetering registratie voor structurele monitoring; de registratie van de aantallen 
uitnodigingen, doorverwijzingen en gestelde diagnoses moet verbeterd worden, zodat 
structurele monitoring inzichten kan geven voor kwaliteitsverbeteringen. [urgentie: 
hoog; belang: middel] 

• Samenwerking screening CAS en BES; Er wordt een verkenning gedaan hoe men op het 
gebied van kankerscreening kan samenwerken in het Caribisch gebied. Hierbij kan met 
name de uitwisseling met screening op Aruba en Curaçao (stichting Fundashon 
Prevenshon) meerwaarde hebben. [urgentie: laag; belang: middel] 

Toegankelijkheid  

• Verminderen drempels voor deelname; er moet onderzoek gedaan worden naar 
verschillende drempels die cliënten ervaren om deel te nemen en welke maatregelen 
passend en effectief zijn. In deze evaluatie wordt hiervoor aantal aanknopingspunten 
aangereikt die o.a. gerelateerd zijn aan de wijze van communiceren bij het uitnodigen en 
de houding van vrouwen uit de doelgroep in relatie tot kanker. [urgentie: hoog; belang: 
groot] 

• Verminderen loss to follow-up; zorgverleners en screeningsorganisatie maken 
werkafspraken over het benaderen van vrouwen en dragen zorg voor 
dossieradministratie bij casuïstiek wanneer vrouwen zich na een positieve uitslag (BI-
RADS 0, 4 of 5) niet melden voor vervolgdiagnostiek. [urgentie: hoog; belang: groot] 

• Voorlichting gezondheid, leefstijl en kanker; het advies van het RIVM is om op de BES-
eilanden structureel meer te investeren in voorlichting om de bewustwording te 
vergroten van het belang van gezonde leefstijl en de relatie met kanker en andere 
chronische aandoeningen. Hierbij moet worden opgemerkt dat algemene voorlichting is 
een taak van de lokale afdeling Publieke Gezondheid is (het OLB), maar dat de 
introductie van kankerscreening de aanleiding kan zijn om extra inspanningen te 
doen.[urgentie: middel; belang: hoog] 

Betaalbaarheid  

• Afspraken over tarieven onderzoek en beoordeling; met de ketenpartners die onderzoek 
en beoordeling structureel uit gaan voeren worden meerjarenafspraken gemaakt over 
tarieven, randvoorwaarden en kwaliteit. [urgentie: midden; belang: midden] 

• Verkenning samenwerking in de regio; bij toekomstige pilots op alle drie de BES-eilanden 
wordt onderzocht welke alternatieven er zijn voor de uitvoering ( van met name 
screeningsonderzoek) in Caribisch gebied. Een samenwerking met aanbieders op de CAS-
eilanden kan financieel voordelen hebben26. [urgentie: midden; belang: midden] 

  

                                                      
26 Belangrijke kostendrivers voor nieuwe bevolkingsonderzoeken zijn de kosten voor vluchten wanneer een mammogram of een colonscopie 
niet op het eiland zelf gedaan kan worden. Daarnaast wordt door de oncoloog aangegeven dat chirurgische ingrepen bij kanker Bonaire zelf 
meerdere voordelen zouden hebben. Naast dat het voor patiënten prettig is om op het eigen eiland geopereerd te worden, scheelt het ook 
kosten. 
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Organisatie  

• Continuïteit uitvoering; er worden afspraken gemaakt waarmee continuïteit geborgd 
wordt in de centrale rol van de screeningscoördinator(en). Deze afspraken hebben 
betrekking op maatregelen en voorzieningen om de uitvoering minder kwetsbaar te 
maken. Ook kan continuïteit geborgd worden door vastlegging van afspraken in 
werkprocessen en protocollen. [urgentie: hoog; belang: hoog]  

• Programmastructuur; er wordt voor de lange termijn  - uitgaande van 
bevolkingsonderzoeken naar kanker in CN op structurele basis - een organisatie en 
structuur opgezet voor enerzijds de uitvoering door een screeningsorganisatie en 
anderzijds de regie daarop, vanuit de Europees Nederlandse kaders. [urgentie: hoog; 
belang: groot]  

• Aansluiting op de Europees Nederlandse infrastructuur en voorzieningen; er wordt 
onderzocht of, en hoe de uitvoering van kankerscreening aan kan sluiten op 
infrastructuur en voorzieningen voor betere registratie van data, borging van continuïteit 
en verlaging van kosten. In een haalbaarheidsonderzoek wordt ten minste gekeken naar: 
1) het aansluiten op de ICT-systemen (uploaden mammogram en registreren van 
uitnodigingen en uitslagen) en 2) beoordeling laten uitvoeren door screeningsradiologen 
verbonden aan het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar borstkanker en 3) 
mogelijkheden om invoering van bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker en 
darmkanker te versnellen. [urgentie: midden; belang: hoog]  

6.5 Advies en vervolgstappen 

Met de start van de pilot borstkankerscreening zijn de eerste stappen gezet in het kader van 
de invoering van zo volwaardig mogelijke bevolkingsonderzoeken naar kanker op Bonaire. 
Alles overwegende concludeert het RIVM dat het verantwoord is om de pilot 
borstkankerscreening op Bonaire voort te zetten. Het advies is daarbij om dat voorlopig in 
een pilotsetting te blijven doen, totdat enkele structurele verbeteringen zijn doorgevoerd 
voor zowel de korte termijn (herstart pilot borstkankerscreening) en middellange termijn 
(overgang naar volwaardig bevolkingsonderzoek naar borstkanker). De evaluatie levert 
hiervoor concrete aanbevelingen op het gebied van organisatie, kwaliteit en toegankelijkheid. 
Bij vervolgstappen adviseert het RIVM nadrukkelijk een duurzaam en stabiel 
organisatiemodel in te richten zodat continuïteit beter geborgd is en de pilot verbeterd kan 
worden naar een programmatisch bevolkingsonderzoek naar borstkanker voor Bonaire, en op 
termijn de overige BES-eilanden. Een duidelijke organisatie is noodzakelijk om de 
verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden goed, efficiënt en doelmatig te kunnen 
beleggen bij de verschillende ketenpartners. 
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BIJLAGEN 

 
A. lijst geïnterviewden 

B. Longlist vragen interviews 

C. Toelichting publieke waarden 

D. Schema of en hoe taken zijn belegd bij stakeholders 

E. Geraadpleegde documenten met toelichting 

F. Toelichting proces BVO borstkanker Europees Nederland  
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A. Lijst geïnterviewden  
 

Organisatie Naam Functie Datum interview 

VWS Jerome Felida Plv. programmadirecteur Zorg 
en Jeugd Caribisch Nederland 

20/5 

VWS Katja Meijaard Beleidsmedewerker ZJCN 20/5 

RIVM Nynke van der Veen Centrumhoofd CvB a.i. / hoofd 
afdeling kanker & griep  

3/6 

RIVM Iris Seriese Projectmanager 
Darmkankerscreening 

3/6 

RIVM Eugenie Dekkers Projectmanager 
Hielprikscreening 

9/6 

RIVM Frithjofna Abbink Projectmanager … 9/9 

LRCB Piet van Kalken Directeur/bestuurder  26/5 

LRCB Hans Lelivelt Medewerker fysische groep 19/5 

LRCB Miranda Leeftink Instructielaborant 18/5 

LRCB Suzanne Leideritz Instructielaborant 19/5 

VUmC Cees van Kuijk Hoofd radiologie 19/5 

VUmc Ruth Smit Screeningsradioloog 14/5 

ZVK Edilse Goeloe Teamleider Beleid & 
accountmanagement 

20/5 

ZVK Shahaira Salas-Libier  Screeningscoördinator 21/4 en 7/5 

FM Germaine Boye Projectleider pilot binnen FM 22/4 

FM Dr. Marieke Klink Oncoloog 10/6 

FM Jodeska Cicilia  Oncologie-verpleegkundige 2/6 

OLB Alcira Janga-Jansen  Teamleider 9/6 

Huisarts Jan Schrader Huisarts 27/5 

Huisarts  Ilse Stokman Huisarts 27/5 

Huisarts Saskia Wolzak Huisarts 27/5 

Huisarts Josfia Castro Huisarts 5/6 

Fundashon 
Prevenshon 

Jacqueline Hugtenburg Directeur R&D 3/6 en 24/6 
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B.  Longlist vragen interviews 
 

Algemene vragen 

• Wat is uw naam en functie? 

• Sinds wanneer bent u betrokken bij de screening? 

• Welke rol heeft u in de screening? 

• Welke andere rollen zijn er - m.b.t. de screening - binnen uw organisatie? 

 

Vragen over selectie en uitnodiging 

• Wat is de administratieve basis voor de selectie van de doelgroep? 

• In welke mate is deze registratie volledig? 

• Op welke wijze ontving de doelgroep de uitnodigingen. Hoe efficiënt was dit? Indien 

onvoldoende, welke maatregelen zijn er genomen? 

• In hoeverre is de groep die deelnam aan de pilot representatief voor de gemeenschap op 

Bonaire? Waar is sprake van onder- of oververtegenwoordiging? Geef aan wanneer een 

subgroep potentiële deelnemers niet goed wordt bereikt. 

• In hoeverre blijkt uit het communicatiemateriaal dat deelname aan screening een 

individuele vrijheid is en in hoeverre is de informatie neutraal en objectief? 

• Hoeveel vrouwen zijn uitgenodigd en hebben deelgenomen?  

• De pilot heel een jaar gelopen, hoe verhoudt het aantal uitnodigingen zicht tot de totale 

omvang van de doelgroep? 

• Is verhogen response een prioriteit? (*specifiek voor de overheid) 

 

Vragen over geïnformeerde keuze: communicatie met de doelgroep/deelnemers: 

• Wat zijn de reacties van deelnemers cq. de gemeenschap op het communicatiemateriaal? 

• Op welke wijze beoogt het communicatiemateriaal een ‘geïnformeerde keuze’ te 

ondersteunen? Denk aan aansluiten op vaardigheden, leefwereld, achtergrond. 

• Welke activiteiten gericht op vergroten van bewustwording hebben plaatsgevonden? 

• Wat zijn de positieve ervaringen in de communicatie? Over welke aspecten van de 

borstkankerscreening ervaren potentiële deelnemers onduidelijkheid?  

• Hoe verliepen gesprekken over voor- en nadelen van screening? 

  

Vragen over onderzoek en beoordeling 

• Beschrijf hoe de screeningsactiviteiten zijn belegd. Wie doet wat? Niveaus: lokaal 

Bonaire, regionaal Aruba & Curaçao, Europees Nederland en internationaal (Colombia)  

• Op welke wijze wordt de kwaliteit van de mammogrammen geborgd en bevorderd? Denk 

aan kwaliteit van apparatuur, personeel, protocollering, logistiek, samenwerking. 

Beschrijf de rol van het LRCB en andere stakeholders. 
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• Welke ‘indicatoren’ worden geregistreerd in de pilot die iets zeggen over de kwaliteit van 

onderzoek en beoordeling? Wat zou daaraan verbeterd of toegevoegd kunnen worden? 

Welke conclusies zijn te trekken? 

 

Vragen over uitslag en doorverwijzing 

• Wat zijn de gerealiseerde termijnen/doorlooptijden (kwantitatief) bij het terugkoppelen 

van uitslagen door de screeningsradiologen en de huisarts aan de deelnemers? 

• Welke factoren hebben de termijnen/doorlooptijden (negatief) beïnvloed? Welke 

verbeteringen zijn mogelijk?  

• Op welke wijze zijn afspraken over termijnen/doorlooptijden vastgelegd.  

 

Vragen over aansluiting op zorg  

• Hoe is de bemiddeling (door ZVK) bij doorverwijzingen bij diagnose kanker 

georganiseerd? Hoe was het gesteld met de capaciteit en de benodigde medische 

expertise? 

• Welke overwegingen worden gemaakt om vrouwen door te verwijzen naar Zuid-Amerika, 

Aruba, Curaçao en Nederland. Hoe kijkt het ZVK naar ervaren kwaliteitsverschillen in de 

zorg. 

• Hoe moeten we omgaan met de uitspraak van de screeningsradioloog van het VUmc dat 

de MRI’s en verslagen uit Colombia niet kloppen?  

 

Vragen over gehele keten / kwaliteit (terrein LRCB) 

• Op welke wijze zijn professionals (laboranten, huisartsen, verpleegkundigen, radiologen, 

oncologen) voorbereid en bijgeschoold op de screening? 

• Protocollen en werkinstructies (m.b.t. onderzoek, beoordeling en uitslag) 

o Wat is er beschikbaar cq. vastgelegd? 

o Ervaringen; hoe draagt dat bij aan kwaliteit? 

o Wat mist er nog? 

 

Vragen over proces/projectmatige aspecten  

• Hoe is het project (de pilot) bemenst geweest, hoe zit het met continuïteit, borgen kennis 

en expertise, risicomanagement, heldere verantwoordelijkheidsverdeling? 

• Welke aspecten in de projectorganisatie zijn momenteel in de pilot onvoldoende belegd? 

Denk hierbij aan projectteam, projectleiding op lokaal niveau, escalatie en 

afstemmingslijnen, governance? Waar bleek dat uit in de praktijk? 

• Welke ideeën heeft VWS over een efficiënt organisatiemodel in de toekomstige situatie 

dat screening operationeel bij het ZVK belegd is en RIVM-CvB de regierol invult.  

• Wat moeten hiervan de voordelen zijn? 
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• Welke ideeën heeft VWS over de eigen rol? Aansturing op afstand, aspecten bijv. 

strategisch, financieel, anders.  

 

Vragen over samenwerking in de keten 

• Wie levert welke dienst aan wie, en hoe loopt dit in de praktijk?  

• Hoe is dit formeel/juridisch vastgelegd? Welke concrete zaken zijn vastgelegd? Welke 

afspraken blijken in de praktijk lastig? 

• Welke vergoedingen zijn afgesproken en zijn dat redelijke tarieven? 

• Iets over de inhoud van het afgesloten convenant… 

• Hoe verliep de aansturing vanuit Europees Nederland (ministerie via ZVK) naar Bonaire? 

• Is helder voor alle betrokkenen hoe de aansturing is geregeld? 

• Welke aspecten in het organisatiemodel zijn niet ingevuld? 

 

Vragen over financiële aspecten 

• Is er zicht op de (extra) zorgkosten die voortkomen uit de kankerscreening? è VWS: is er 

behoefte aan inzicht in het businessmodel (wat levert het op?) 

• Wat valt er te zeggen over de afgesproken vergoedingen binnen het screeningsproces? 

(mn. onderzoek en beoordeling). Vergoedingen worden als relatief hoog ervaren. Hoe 

kijkt VWS naar de (monopolie) positie van het FM. Hoe kunnen we daar zakelijk in 

verbeteren? 

• Wat valt er te zeggen over de baten van de screening? (kwalitatieve uitspraken door 

medisch professionals) 

 

Reflectie op de rol van de eigen organisatie en algemene beschouwing 

• Hoe evalueer je jouw eigen rol (van jouw organisatie) in de pilot? 

• Wat ging er goed? Waar kunnen we trots op zijn? 

• Wat had beter gekund?  

• Wat kan helpen om dit in de toekomst te verbeteren? 

• Wat is jouw top-3 verbeteringen? Waar liggen de kansen? 

• Wat is de belangrijkste winst van de pilot? 
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C.  Toelichting publieke waarden 
De uitvoering van de bevolkingsonderzoeken in Europees Nederland moet voldoen aan de 
door de overheid gehanteerde publieke waarden: kwaliteit, bereikbaarheid en 
betaalbaarheid. De publieke waarden moeten zorgvuldig met elkaar in balans gebracht 
worden, zodat een optimale situatie ontstaat met betrekking tot de inrichting en uitvoering 
van het bevolkingsonderzoek. De publieke waarden zijn vertaald in indicatoren die met 
behulp van monitors en evaluaties gemeten en geëvalueerd worden. De publieke waarden 
helpen bij keuzes over de inrichting, organisatie en uitvoering (het primaire proces).  

Voor deze evaluatie van de pilot op Bonaire zijn de voor Europees Nederland gebruikelijke 
indicatoren niet beschikbaar omdat data beperkt geregistreerd is en de schaal beperkt was. 
De driesplitsing is echter wel bruikbaar om de kwalitatieve inzichten te ordenen. Hieronder 
wordt per publieke waarde beschreven welke uitgangspunten van toepassing zijn. Per 
publieke waarde is aangegeven of specifieke uitgangspunten in deze pilot niet of lastig 
beoordeeld konden worden. 

De publieke waarde kwaliteit: 
• Het programma is zo effectief mogelijk ingericht in termen van de gehanteerde 

screeningstest (apparatuur en tests, gehanteerde afkapwaarden), de deelname van de 
doelgroep en de bijdrage aan gezondheidswinst. 

• Het programma is veilig en verantwoord, zinvol en waar mogelijk landelijk uniform. 
o Dit vraagt om kwaliteitswaarborging en het hanteren van betreffende 

(inter)nationale richtlijnen en protocollen. 
• Voor de doelgroep van het bevolkingsonderzoek wegen de voordelen op tegen de 

mogelijke nadelen. 
o Hiertoe wordt gestuurd op indicatoren zoals het doorverwijspercentage en worden 

de geaccepteerde wetenschappelijke inzichten gehanteerd (bijv selectie leeftijden). 
• De continuïteit van het programma is zo goed mogelijk gegarandeerd. 
• Er wordt gestreefd om de beschikbare kennis en ervaring structureel in te zetten om het 

programma blijvend te verbeteren. 
o Er wordt gestreefd naar een continu proces van monitoring, evaluatie en 

optimalisatie van het programma  
 
De volgende onderdelen kunnen NIET in de evaluatie van de pilot borstkankerscreening 
beoordeeld worden: collectieve gezondheidswinst (te kleine aantallen), voor- en nadelen 
wegen tegen elkaar op (zeer beperkt indicatoren). Daarnaast zijn monitoring en optimalisatie 
NIET ingericht en is de pilot gedurende de uitvoering NIET gekoppeld aan een netwerk van 
kennis en ervaring. 
 
De publieke waarde bereikbaarheid: 
• Het programma is zo vraaggericht mogelijk en houdt rekening met de wensen en 

behoeften van de doelgroep. 
• Het programma is zo toegankelijk mogelijk en is zodanig georganiseerd dat de doelgroep 

zo min mogelijk belemmeringen ervaart om deel te nemen. 
• Het programma streeft naar acceptabele termijnen in de uitvoering van verschillende 

screeningsactiviteiten. 
o Dit betreft een tijdige uitnodiging van de doelgroep en acceptabele doorlooptijden, 

inclusief die van diagnostiek en behandeling. 
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• Deelname aan het programma is een vrije keuze voor iedereen die een uitnodiging 
ontvangt en gebaseerd op een geïnformeerde keuze.  
o Voorlichting voor het algemene publiek en de doelgroep is zo actueel, objectief en 

evenwichtig mogelijk, en faciliteert de geïnformeerde keuze. 
 

Een oordeel of de pilot voldoende vraaggericht en toegankelijk is geweest kan gebaseerd 
worden op het communicatiemateriaal en de wijze waarop de pilot is ingericht. De interviews 
in deze evaluatie geven echter onvoldoende inzicht in de oorzaken van de relatief lage 
deelname graad (30%), Voor een volledig beeld is het noodzakelijk om het gesprek met de 
doelgroep zelf aan te gaan.  
 
De publieke waarde betaalbaarheid: 

• De kosten van het programma zijn inzichtelijk en zijn zo laag mogelijk in relatie tot de 
vereiste kwaliteit 

• Het programma is waar mogelijk doelmatig en kosteneffectief. 
 
De doelmatigheid en kosteneffectiviteit van de pilot kon NIET beoordeeld worden. Wel kon 
worden beschikt over de hoogte van de tarieven van het onderzoek en de beoordeling en heeft 
het ZVK inzicht geboden in de begrote en gerealiseerde kosten van de pilot. Omdat de context 
op de eilanden per definitie bijna altijd betekend dat kosten (veel) hoger uitvallen is een 
vergelijking met kosten uit Europees Nederlandse programma’s beperkt zinvol. 
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D.  Schema taken en ketenpartijen in de uitvoering 
 

In de Verkenning bevolkingsonderzoeken naar kanker CN (Eisinger, 2019) is in beeld gebracht 
welke 18 taken belegd moeten worden om uitvoering te geven aan bevolkingsonderzoeken 
naar kanker. Deze taken zouden moeten worden belegd op vier niveaus: lokale uitvoering, 
regionale coördinatie, landelijke regie en de beleid. 

Op basis de uitkomsten van de interviews zijn de taken in een schema opgenomen en waar 
mogelijk gekoppeld aan de stakeholders die deze taken op zich hebben genomen. Er zijn vier 
mogelijkheden:  

• groene vink: een taak is voldoende belegd;  

• oranje vink: een taak belegd maar met aandachtspunten27;  

• gele driehoek: onduidelijk waar deze taak is belegd;  

• rood kruis: een taak is niet belegd.  

 
 
  

                                                      
27 Korte toelichting (zie het verslag, hoofdstukken 4 en 5): 13. aandacht voor volledigheid van registratie; 17. doorverwijzing en bemiddeling 
naar Colombia is ten algemene een punt van aandacht;18. de rol van de huisartsen in het proces werd ingevuld door de 
screeningscoördinator; 19. de rol van de cliënten / deelnemers kon niet worden geëvalueerd.  
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E. Geraadpleegde documenten 
 
In aanvulling op de interviews heeft het RIVM de beschikking gekregen over documentatie 
die is opgesteld in de voorbereiding op de pilot. Met name voor het construeren van het 
beeld in hoofdstuk 4 zijn deze documenten geraadpleegd.  

1. Plan van Aanpak Pilot SBB (versie 6, september 20199) 

Het plan van aanpak dat door het ZVK in afstemming met de projectgroep is opgesteld. Het 
PvA bevat een beschrijving van de projectorganisatie, het primaire proces van de uitvoering 
en een beknopte rolverdeling van stakeholders. Ook gaat het PvA beknopt in op aspecten 
als monitoring en evaluatie, risico’s, communicatie, privacy en financiering.  

2. Communicatieplan Pilot SBB (versie 20190711) 

In het voorjaar van 2019 is een communicatieplan opgesteld voor de pilot. In het plan 
wordt o.a. verder uitgewerkt op welke wijze en via welke media wordt gecommuniceerd. 

3. 3luikfolder_ScreeningBorstkanker (versie DRAFT_25-03-19) 

Bij aanvang van de pilot is een flyer gemaakt om vrouwen uit de doelgroep te informeren 
over wat de screening inhoud. Dit is de versie met de Nederlandse tekst. 

4. Pilot SBB Basisteksten communicatie Definitief NED (versie 20190711) 

In dit document zijn alle basisteksten voor de website, folders, flyers, uitnodigingsbrieven 
opgenomen in het Nederlands. 

5. SBB Werkproces Targetpopulatie SS 

Document met de beschrijving van het proces hoe cliënten worden geselecteerd voor 
deelname aan de pilot. In de praktijk hebben zich ook op eigen initiatief deelnemers voor de 
screening gemeld. 

6. Evaluatie 1ste week Pilot SBB  

Na afloop van de eerste screening- en opleidingsweek in oktober 2019 is een evaluatie 
gedaan van de uitvoering. Hiervan is een verslag gemaakt. 

7. Samenwerkingsovereenkomst Pilot SBB FM ZVK 

Overeenkomst met de afspraken tussen het ZVK BES en het ziekenhuis FM over termijnen 
binnen de pilot, tarifering mammografieën, kwaliteitsboring, verstrekken van eerder 
beeldmateriaal, wijze van verwerking van beeldmateriaal in de screening, de te verstrekken 
data t.b.v. monitoring en evaluatie 

8. Verwerkersovereenkomst Pilot SBB VUmc ZVK 

Overeenkomst met afspraken die betrekking hebben op de voorwaarden en verplichtingen 
bij het ontvangen, opslaan en beoordelen van mammografieën, en het terugkoppelen van 
uitslagen. 

9. StaVaZa Notes Pilot SBB  

Registratie van de aantallen uitnodigingen, deelnemers en doorverwijzingen (BIRADS 0, 4 
of 5), uitgesplitst naar maand of week. 
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F. Bevolkingsonderzoek borstkanker (Europees Nederland) 
 

 

Afbeelding 1. Schematische weergave bevolkingsonderzoek borstkanker 

Zie ook de landelijke voorlichtingsfolder 'onderzoek naar borstkanker' op de website van het 
RIVM (link). 

Selecteren / Uitnodigen 

De screeningsorganisaties nemen gegevens af uit de Basis Registratie Personen (BRP) om de 
doelgroep voor het bevolkingsonderzoek uit te nodigen in het betreffende jaar. Selectie vindt 
plaats op basis van geslacht en leeftijd, hierbij worden vrouwen die zich definitief hebben 
afgemeld voor het bevolkingsonderzoek borstkanker verwijderd uit de selectie. 

De resulterende doelgroep wordt uitgenodigd door de screeningsorganisatie. De uitnodiging 
op datum en tijd gaat vergezeld van voorlichtingsmateriaal, een vragenlijst en een formulier 
waarmee de vrouw zich eenmalig of definitief kan afmelden waarbij een handtekening 
vereist is. De datum en tijd van het onderzoek kan door de uitgenodigde vrouw gewijzigd 
worden. Dit kan telefonisch of via de websites van de screeningsorganisaties. Als de 
uitgenodigde vrouw niet reageert, verstuurt de screeningsorganisatie een herinnering.  

Vrouwen die in de vorige ronde zijn doorverwezen, ontvangen voorafgaand aan de 
uitnodiging een “suspectenvoorloopbrief”.  

Onderzoeken 

Het screeningsonderzoek vindt in de meeste gevallen plaats in mobiele onderzoekscentra. 
Per regio zijn er één of enkele vaste onderzoekscentra ingericht. De vrouw meldt zich bij de 
M(B)B-er in de screening (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige in de screening, 
verder MBB’er en/of MB-er) die controleert of de vragenlijst volledig is ingevuld. Bij het 
onderzoek worden in elk geval twee opnames (mammogrammen) gemaakt van elke borst in 
twee verschillende richtingen (MLO- en CC-opname). Naast deze vier standaard foto’s 
kunnen ook aanvullende opnamen gemaakt worden. Na het maken van de röntgenfoto’s 
controleert de MBB-er in de screening of deze technisch gelukt zijn voor een goede 
beoordeling. Als dit niet het geval is, worden de foto’s direct opnieuw gemaakt. De MBB-ers 
bekijken de foto’s en markeren een eventuele verdenking voor de beoordelende 
screeningsradiologen. 

 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochures/Preventie_Zorg_Ziekte/Borstkankerscreening/Folder_onderzoek_naar_borstkanker_incl_vertalingen
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Binnen uiterlijk tien werkdagen worden de mammogrammen door twee speciaal hiervoor 
opgeleide screeningsradiologen onafhankelijk van elkaar beoordeeld en voorzien van een BI-
RADS-codering (Breast Imaging Reporting and Data System). Als in een eerdere 
screeningsronde al mammogrammen zijn gemaakt bij de vrouw worden deze met de nieuwe 
mammogrammen vergeleken. Indien er geen consensus is over de screeningsuitslag tussen 
de twee beoordelende screeningsradiologen, volgt er een derde beoordeling door de tweede 
beoordelende screeningsradioloog of een onafhankelijke derde radioloog. 

In geval van toekenning B0 en B4 zal de uitslag tot stand komen op basis van een 
herbeoordeling door de laatst beoordelende screeningsradioloog. In geval van een 
toekenning B4 en B5 zal de uitslag besloten worden door de screeningsradioloog die het 
verslag opmaakt. In de praktijk zal dat meestal de tweede lezer zijn.  

 

De volgende uitslagen en de daarbij te volgen handeling zijn mogelijk: 

• BI-RADS 1: Normale bevinding, geen verwijzing. 

• BI-RADS 2: Benigne afwijking, geen verwijzing. 

• BI-RADS 0: Onvoldoende informatie om tot een BI-RADS classificatie te komen maar er 
dient nader onderzocht te worden of hier sprake is van een pseudoafwijking, een 
benigne afwijking of wellicht toch een maligne afwijking, verwijzing. 

• BI-RADS 4: Verdacht voor maligniteit maar niet typisch, verwijzing. 

• BI-RADS 5: Zeer verdacht voor maligniteit, verwijzing. 

Communiceren uitslag / Verwijzen 

De screeningsorganisatie stuurt de vrouw, binnen tien werkdagen na het 
screeningsonderzoek schriftelijk de uitslag en het advies. Er zijn vier uitslagen mogelijk: 

• Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor borstkanker(BI-RADS 1/2).  

• Op de röntgenfoto’s is niet goed te zien of er een afwijking is. Er is vervolgonderzoek 
nodig om tot een uitslag te komen (BI-RADS 0), of  

• Er is een afwijking gevonden die nader moet worden onderzocht (BI-RADS 4/5).  

• Er is geen goede beoordeling mogelijk: dit is bij uitzondering het geval als er 
onvoldoende borstweefsel te zien bij inwendige borstprotheses. 

 

Als er sprake is van een afwijking of als de röntgenfoto’s onvoldoende informatie bieden om 
tot een goede beoordeling te komen, stuurt de screeningsorganisatie twee dagen voordat zij 
de uitslag verstuurt naar de gescreende vrouw, de betreffende uitslag en het verwijsadvies 
naar de huisartsenvoorziening. De huisartsenvoorziening ontvangt ook informatie in de vorm 
van de BI-RADS-codering over de mate van verdenking. Vanaf 1 juli 2017 is het verwijsadvies 
aan de huisartsenvoorziening om vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag voor aanvullend 
beeldvormend onderzoek te verwijzen naar een afdeling radiologie van een ziekenhuis, 
terwijl vrouwen met een BI-RADS 4 of 5 uitslag naar een mammapoli worden verwezen. De 
huisartsenvoorziening streeft ernaar de vrouw te informeren over de uitslag voordat zij de 
uitslagbrief ontvangt. De huisartsenvoorziening bepaalt in samenspraak met de vrouw in welk 
ziekenhuis nader onderzoek zal plaatsvinden en verwijst de vrouw. De huisartsenvoorziening 
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rapporteert de verwijzing en het ziekenhuis waarnaar verwezen is terug naar de 
screeningsorganisatie. 

Diagnostiek / Behandelen & controleren 

Diagnostiek ziekenhuis 

Vanaf 1 juli 2017 kunnen vrouwen met een verdenking (BI-RADS 4/5) een afspraak bij de 
mammapoli laten maken, terwijl vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag in eerste instantie 
aanvullend beeldvormend onderzoek (BI-RADS 0) bij de afdeling radiologie kunnen laten 
doen in een ziekenhuis naar keuze28, binnen 24 – 48 uur.  

De maximale wachttijd tot het eerste mammapolibezoek bedraagt één week 
(www.soncos.org). Screeningsorganisaties volgen de vrouw totdat er een verwijzing heeft 
plaatsgevonden.  

Behandelen en controleren 

Afhankelijk van de diagnose vindt er behandeling plaats. Na de behandeling blijft de vrouw 
gedurende ten minste vijf jaar onder controle in het ziekenhuis. Na afloop van deze 
controleperiode kan de vrouw weer deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Dit gebeurt op 
geleide van de zorgprofessional waar zij op dat moment onder controle is. Vrouwen die zich 
definitief hebben afgemeld moeten een herroepingsformulier bij de screeningsorganisatie 
aanvragen om opnieuw deel te kunnen nemen. 

                                                      

28 Aanleiding voor deze alternatieve routing voor vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag is dat in meer dan de helft van de gevallen 

beeldvormend niet-invasief aanvullend onderzoek (mammogram en/of echo) voldoende is om vast te stellen dat er geen verdere 

behandeling/onderzoek nodig is. Het aantal fout-positieven bij B0 uitslagen is aanzienlijk. Een snel BI-RADS 0 traject houdt de psychosociale 

gevolgen voor deze vrouwen zo klein mogelijk en is efficiënter. 

http://www.soncos.org/

