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Inleiding 
Deze indicatorenset is ontwikkeld om de kwaliteitsborging van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker 
uniform vorm te geven. De indicatoren zullen gebruikt worden om het bevolkingsonderzoek te 
kunnen monitoren op lokaal, regionaal en landelijk niveau en om het bevolkingsonderzoek landelijk 
te kunnen evalueren. De resultaten van de jaarlijkse landelijke monitor worden openbaar gemaakt, 
evenals van de periodieke evaluatie van het bevolkingsonderzoek. Het RIVM/ Centrum voor 
Bevolkingsonderzoek (CvB) is verantwoordelijk voor de landelijke monitor en evaluatie van het 
bevolkingsonderzoek. 

 

Kwaliteitsborging 

De uitgangspunten en randvoorwaarden voor het bevolkingsonderzoek darmkanker vormen de basis 
voor de kwaliteitsborging van het bevolkingsonderzoek, zoals vastgelegd in wet- en regelgeving 
(onder meer de Wet op het Bevolkingsonderzoek en de Subsidieregeling publieke gezondheid) en het 
Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker. De kwaliteitsborging vindt plaats op drie niveaus: 
landelijk, regionaal en lokaal. In aanvulling op de indicatoren zijn kwaliteitseisen van de verschillende 
organisaties en professionals en landelijke protocollen uitgewerkt (Bevolkingsonderzoek darmkanker 
voor professionals: Kwaliteit, capaciteit gegevens en ICT). De screeningsorganisaties zijn 
verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek en de 
aansluitende diagnostiek op regionaal niveau. Op lokaal niveau is de zorgverlener verantwoordelijk 
voor de goede uitvoering van het bevolkingsonderzoek en/of aansluitende zorg. De zorgverlener 
houdt zich daarbij aan de landelijk, voor het bevolkingsonderzoek darmkanker, vastgestelde 
kwaliteitseisen, richtlijnen en protocollen. 

 

Indicatorenset van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker 

In dit document wordt de indicatorenset beschreven die ontwikkeld is voor de kwaliteitsborging van 
het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. De voorliggende versie is een uitwerking van de 
indicatoren uit de totale indicatorenset die in 2014 door het CvB in nauwe samenwerking met de 
relevante ketenpartijen ontwikkeld werd. Voor de uitwerking van de indicatoren werd gebruik 
gemaakt van het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek Darmkanker, opgestelde protocollen voor 
het bevolkingsonderzoek Darmkanker, de algemene CvB indicatorenset voor de landelijke 
screeningsprogramma’s en de eerste landelijke monitor van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

Bij de beschrijving van de indicatoren werd de zogenaamde European Core Health Indicators (ECHI)-
systematiek gevolgd waarin o.a. definitie, rationale, berekeningswijze, relevante dimensie of 
subgroep, gegevensbron en -beschikbaarheid van de indicator zijn opgenomen (zie hierna).  

In de publieke doelen matrix op bladzijde 9 zijn de indicatoren weergegeven die in dit document 
worden uitgewerkt.  

 

CvB indicatoren  

Het CvB hanteert de publieke waarden: kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid als uitgangspunt 
bij de coördinatie en regie van de programma’s. Bij het opstellen van de indicatoren is elke fase van 
het screeningsproces (selectie, uitnodiging, screening, verwijzing en diagnostiek en behandeling) 
afgezet tegen deze publieke waarden. In elke fase van het screeningsproces werd onderzocht of het 
al dan niet voldoen aan de publieke waarden meetbaar gemaakt kon worden in de vorm van een 
indicator.  

 

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_darmkanker_voor_professionals/Kwaliteit_capaciteit_gegevens_en_ICT
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_darmkanker_voor_professionals/Kwaliteit_capaciteit_gegevens_en_ICT
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De ECHI systematiek  

De Europese Commissie heeft in samenwerking met de lidstaten een format ontwikkeld om 
indicatoren op een vergelijkbare manier te omschrijven: het European Core Health Indicators (ECHI) 
format. Hierdoor kan informatie en kennis over gezondheid uit de verschillende Europese landen, 
weerspiegeld in indicatoren, beter met elkaar vergeleken worden.  

Volgens dit format wordt bij iedere indicator een definitie, een rationale en een kwaliteitsdomein 
beschreven. Eén onderdeel binnen de rationale is aangeven op welke ketenpartner de indicator 
betrekking heeft. Dit is geoperationaliseerd door de mogelijke rollen in de keten in een tabel te 
plaatsen. Aangegeven is hoe de indicator berekend moet worden door de teller en de noemer te 
omschrijven. Per indicator is ook weergegeven of het belangrijk is specifieke dimensies of 
subgroepen in de populatie te onderzoeken in de monitor en/of evaluatie. Relevante dimensies 
(regio’s en kalenderjaar) of subgroepen (kenmerken van populatie) van de populatie zijn beschreven 
als de uitkomst van de indicator verschillend zou kunnen zijn voor deze dimensies of subgroepen. 
Separate analyses voor deze dimensies en/ of subgroepen zijn dan belangrijk om uit te voeren. 
Sommige dimensies worden standaard bekeken in een monitor, zoals een regio. De dimensie 
kalenderjaar geeft aan of de indicatoren over de (kalender)jaren heen vergeleken moeten worden. 
Deze dimensie is bijna altijd van belang, omdat alleen vergelijkingen in de tijd signalen opleveren op 
(mogelijke) veranderingen. De dimensie regio’s (of subregio) is meestal het laagste aggregatieniveau 
waarop het CvB de landelijke indicatoren willen vergelijken (benchmarken). Dit kan voor 
screeningsorganisaties of uitvoeringsorganisaties weer anders zijn. Per indicator staat bij het veld 
‘data periodiciteit’ aangegeven of ze bedoeld zijn voor de jaarlijkse landelijke monitor, voor 
tussentijdse monitoring, of voor een incidentele of periodieke evaluatie. In geval van een evaluatie 
zijn veelal vragenlijsten nodig om de benodigde gegevens voor de indicatoren te verzamelen. 
Tenslotte komt de beschikbaarheid van de gegevens aan bod. 

Incidenteel zijn aan de indicatoren normen, streef- en signaalwaarden toegevoegd. Omdat het 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker nog maar recent van start is gegaan en de monitorgegevens over 
een beperkte periode beschikbaar zijn is het nog niet mogelijk om aan een indicator normen, streef- 
en signaalwaarden toe te voegen. 

 

Gebruik van de indicatoren bij de kwaliteitsbewaking 

Om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek te bewaken is een goede monitoring en evaluatie van 
de uitvoering van het bevolkingsonderzoek noodzakelijk. Jaarlijks wordt in opdracht van het CvB een 
monitoring op landelijk niveau uitgevoerd. De monitoring wordt verricht met gegevens die afkomstig 
zijn uit ScreenIT, het landelijk informatiesysteem voor het Bevolkingsonderzoek Darmkanker en de 
NKR (Nederlandse Kanker Registratie) 

De screeningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de lokale en regionale monitoring van het 
bevolkingsonderzoek en de aansluitende zorg. De screeningsorganisaties gebruiken hiervoor (deels) 
dezelfde indicatoren als de landelijke monitor om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek 
darmkanker te bewaken en lokale en/of regionale knelpunten te signaleren. Deze monitoring wordt 
verricht met gegevens uit ScreenIT. 

Voor de kwaliteitsborging van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek en de aansluitende 
diagnostiek zijn verschillende referentiefunctionarissen aangesteld. Zij voeren namens de 
screeningsorganisaties periodiek onafhankelijke kwaliteitsbeoordelingen uit, afgestemd op de 
visitaties van hun beroepsgroep.  

De prestaties (‘performance’) van de professionals worden continu bewaakt aan de hand van 
(landelijke) indicatoren en contractuele afspraken. Met behulp van de indicatoren worden de 
prestaties van de organisaties/professionals met elkaar vergeleken (benchmarking). De 
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referentiefuncties van de screeningsorganisaties informeren hun contractpartners over de geleverde 
prestaties en gaan na of deze overeenkomen met de gemaakte afspraken in de 
samenwerkingsovereenkomsten. Voor cijfermatige informatie van de prestaties van 
organisaties/professionals worden visitatierapporten gemaakt met gegevens uit ScreenIT. 

Landelijke evaluatie is een meer incidentele activiteit. De onderwerpen van evaluaties omvatten 
zowel standaard als meer variabele onderdelen. Een belangrijk standaard onderdeel is een 
verdiepende analyse en interpretatie van de uitkomsten van de monitors over meerdere jaren. 
Daarnaast kunnen additionele vragen beantwoord worden.  

De invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker leidt ertoe dat er veel vraag ontstaat naar 
coloscopie, pathologie en dikkedarmchirurgie. Vanwege onzekerheden rondom de opkomst en 
beschikbare capaciteit in de zorg in de periode van gefaseerde invoering, vindt er tijdens de 
uitvoering van het bevolkingsonderzoek kortcyclische monitoring van onder meer opkomst en 
wachttijden plaats. 

Elke diagnostisch onderzoek kent naast terecht-negatieve uitkomsten ook fout-negatieve resultaten. 
Om de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek te bewaken en de kwaliteit van de FIT (Fecaal 
Immunochemische Test) en de aansluitende diagnostiek te bewaken en te verbeteren, is het van 
groot belang het optreden van intervalcarcinomen goed te monitoren. Intervalcarcinomen zijn 
daarom zowel bij de kwaliteitsboring door de referentiefunctie als in de landelijke monitoring en 
evaluatie een belangrijk aandachtspunt.  

 

Beheer 

Na advies van de werkgroep KCMI van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker stelt het CvB de 
indicatoren vast. Het CvB beheert de indicatoren. Als er veranderingen zijn in het programma, wordt 
de indicatorenset zo nodig vernieuwd. 
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Tabel Indicatorenmatrix (vetgedrukte indicatoren zijn opgenomen in de landelijke monitor, niet-vetgedrukte indicatoren zijn bedoeld voor evaluatie, 
cursieve indicatoren hebben betrekking op kwaliteitseisen) 

  Selectie & uitnodigen Screenen Communiceren & Verwijzen Zorg 

  
Keten / 
Kwaliteitsdomein 

Primaire selectie Uitnodigen screening Screeningsonderzoek Communi-
ceren 

Verwijzen Intake Coloscopie Pathologie Behandeling & 
surveillance 

Kw
al

ite
it 

Effectiviteit  SU-1 Initiële 
doelgroep 
SU-5 Werkelijke 
doelgroep  

SU-7 Dekkingsgraad uitnodiging 
SU-8 Restgroep voorgaand jaar 
SU-9 Restgroep naar volgend jaar 
SU-10 Deelnamegraad 
SU-10a Deelnamegraad initiële 
uitnodiging 
SU-10b Deelnamegraad 
herinneringsuitnodiging 
SU-12 Non-respondenten 
SU-12a Bezwaar respondenten 
SU-12b Non-respondenten initiële 
uitnodiging 
SU-12c Non-respondenten 
herinneringsuitnodiging 
SU-12d Non-respondenten door 
overlijden en emigratie 
SU-12e Herinneringsuitnodigingen 
SU-14 Dekkingsgraad screening 
SU-21 Dekkingsgraad 
vooraankondiging 
SU-22 Dekkingsgraad uitnodiging 
SU-23 Dekkingsgraad herinnering 
SU-24 Uitnodiging hertest 
 
 
  

SO-1 FIT reactie periode  
SO-4 Ongunstige uitslag 
FIT 
SO-4a/b/c Ongunstige 
uitslag FIT 
SO-5 Onbeoordeelbaarheid 
FIT totaal 
SO-8 Beoordeelbare FIT 
SO-12 Detectiecijfer 
bevolkingsonderzoek 
SO-13 Number needed to 
screen 
SO-14 Sensitiviteit 
SO-15 Specificiteit 
SO-16 Positief 
voorspellende waarde FIT 
SO-18 Fout-positieven FIT 
NC-1 Incidentie niet-
deelnemers screening  
NC-2 Incidentie non-
respondenten FIT 
NC-5 Incidentie non-  
participanten FIT 
SU-24a/b Dekkingsgraad 
initiele onbeoordeelbare FIT  

CV-16 
Dekkingsgra
ad 
uitslagbrief 
FIT 

CV-2 Beschikbare 
en benodigde 
coloscopie 
capaciteit 
CV-7 Verwijscijfer 
FIT 

DI-1 No show 
intake 
DI-2 Intake colo na 
eerste afspraak 
DI-3 Herinnering 
verstuurd bij no 
show 
DI-5 Nieuwe 
intakeafspraak 
DI-7 Intake colo na 
herinnering 
DI-8 Uitnodigingen 
na no show intake 
DI-9 
Deelnamegraad 
intake 
DI-13 Conclusie 
n.a.v. intake 
coloscopie 
NC-3 Incidentie 
non-respondenten 
intake 
NC-6 Incidentie 
non-participanten 
intake 
NC-7 Incidentie 
non-participanten 
coloscopie 
NC-8 Incidentie 
geëxcludeerden 
coloscopie 
  

DC-3a Deelnamegraad 
coloscopie 
DC-3b Dekkingsgraad 
coloscopie  
DC-6 a/b Opbrengst 
coloscopie per cliënt 
DC-19 Aantal 
darmkankers per 
coloscopie 
DC-20 Tatoeage 
DC-21a/b Complicaties 
colo per client 
DC-29 Number needed 
to scope 
NC-4 Incidentie non-
respondenten 
coloscopie  

DP-1 Uitslag 
coloscopie 
DP-3 
Hooggradige 
laesies  

BS-4 Type 
behandeling (en) 
BS-5 Post-operatieve 
sterfte 
BS-6 Prognose na 
behandeling 
BS-7 Surveillance na 
poliepectomie  
BS-8 Surveillance 
coloscopie verricht 
BS-9 Uitslag 
surveillance 
colocscopie 
(endoscopist) 
BS-10 Uitslag 
surveillance 
endoscopie (PA) 
IC-1 
Intervalcarcinomen 
FIT  
NC-9 
Stadiumverdeling 
non-compliance 
CRC’s niet 
deelnemers 
screening  

Vraaggerichtheid   SU-13  Deelnametrouw SO-11 Cliëntervaringen 
screening 

      DC-28 Cliëntervaringen 
coloscopie  

     

Veiligheid      SO-2a/b Productie FIT 
laboratorium  
SO-5a 
Onbeoordeelbaarheid 
initiële FIT 
SO-6 Reactie na 
onbeoordeelbare initiële 
FIT 
SO-7 Onbetrouwbaar 
resultaat FIT 

    DI-11 Exclusie n.a.v. 
intake coloscopie 

DC-7a/b 
Overdrachtsperiode 
naar zorg 
DC-8 Aantal 
coloscopieën 
DC-9Aantal 
poliepectomieën 
DC-10a Detectiecijfer 
adenomen – MDL 

 DP-4 Revisie IC-2 
Intervalcarcinaomen 
“no risk’coloscopie 
IC-3 
Intervalcarcinaomen 
“low risk’coloscopie 
IC-4 
Intervalcarcinaomen 
“high risk’coloscopie 
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  Selectie & uitnodigen Screenen Communiceren & Verwijzen Zorg 

  
Keten / 
Kwaliteitsdomein 

Primaire selectie Uitnodigen screening Screeningsonderzoek Communi-
ceren 

Verwijzen Intake Coloscopie Pathologie Behandeling & 
surveillance 

SO-7a Onbetrouwbaar 
resultaat initiële FIT 
SO-9 Reactie na initieel 
onbetrouwbaar resultaaat 
SO-17 Fout-negatieven FIT 
SU-21 Uitnodiging hertest 
CV-15 Dekkingsgraad 
bericht huisarts 
CV-16 Dekkingsgraad 
uitslagbrief FIT  

DC-10b Detectiecijfer 
adenomen – PA  
DC-11 MAP 
DC-12 MAP+ 
DC-13 
Darmvoorbereiding 
DC-14 Coecum intubatie 
DC-15 Inspectijd 
DC-16Verwijderingscijfer 
poliepen 
DC-17Verwijderingscijfer 
poliepen> 5mm 
DC-18 Nieuwe 
coloscopie 
DC-22 Perforatiecijfer 
coloscopie 
DC-23 Perforatiecijfer 
poliepectomie 
DC-24 Bloedingen 
poliepectomie 
DC-25 Comfort score 
DC-26 CO2 insufflatie 
DC-27 Registratie 
coloscopieën 
DC-31 Volledige 
endoscopische 
verwijdering van laesies 
SU-21a Dekkingsgraad 
initiële 
onbeoordeelbare FIT 
SU-21b Dekkingsgraad 
initieel onbetrouwbaar 
resultaat 

IC-5 
Stadiumverdeling 
intervalcarcinomen 
FIT 
IC-6 
Stadiumverdeling 
intervalcarcinomen 
coloscopie 

Be
re

ik
ba

ar
he

id
 

Toegankelijkheid         CV-3a 
Reisafstand 
primaire intake 
coloscopie 
CV-3b 
Reisafstand 
uitgevoerde 
intake coloscopie 

CV-12a/b 
Toegankelijkheid 
diagnostiek intake 

    
  

  

Tijdigheid SU-18 Tijdigheid 
gegevenslevering 

SU-16 Tijdigheid eerste uitnodiging 
SU-17 Uitnodigingsinterval 
SU-19 Vooraankondigingsperiode 
SU-20 Herinneringsperioide 
 
 

SO-10 Screeningsinterval 
SO-21 Verzenperiode bij 
geen fecesmonster  

CV-1 a/b 
Verzendperi
ode bericht 
huisarts 
CV-10 a/b 
Verzendperi

CV-4a/b 
Doorlooptijd FIT-
uitslag –datum 
intake  

DI-4a/b 
Verzendperiode 
herinnering intake 
DI-6a/b 
Bestigingsperiode 

DC-4a/b Doorlooptijd 
uitslagbrief FIT - colo 
DC-5a/b Doorlooptijd 
Intakeafspraak - colo 

DP-2a/b 
Doorlooptijd 
pathologie 

BS-1a/b 
Uitnodigingsperiode 
BVO na gunstige 
coloscopie 
BS2a/b 
Uitnodigingsperiode 
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  Selectie & uitnodigen Screenen Communiceren & Verwijzen Zorg 

  
Keten / 
Kwaliteitsdomein 

Primaire selectie Uitnodigen screening Screeningsonderzoek Communi-
ceren 

Verwijzen Intake Coloscopie Pathologie Behandeling & 
surveillance 

  ode 
uitslagbrief 
FIT 
CV-11 a/b 
Verzendperi
ode FIT 
uitslag 
huisarts 
deelnemer 

nieuwe 
intakeafspraak 
DI-10a/b 
Doorlooptijd intake 
afspraak 
DI-12 Tijdigheid 
registratie intake 
CV-13 a/b 
Bevestigingsperiode 
afmelding intake 
CV-14 a/b 
Bevestigingsperiode 
wijziging intake 

na ongunstige 
coloscopie 
BS-3a/b Doorlooptijd 
defintieve uitslag en 
verdere behandeling 

Keuzevrijheid  SU-6 Uitgenodigden 
Totaal 
SU-6a Afmeldingen 
naar aanleiding van 
vooraankondiging 
SU-6b 
Uitgenodigden met 
FIT 

SU-2 Opt-out bevolkingsonderzoek 
SU-2a Opt-out screeningstest 
SU-2b/c Opt-out na ongunstige FIT 
SU-3 Hernieuwde deelname 
SU-4 Exclusie 
SU-4a Exclusie n.a.v. eerdere intake 
coloscopie 
SU-4b Exclusie vanwege gunstige 
coloscopie < 10 jaar 
SU-6 Uitgenodigden totaal 
SU-6b Uitgenodigden met FIT 
SU-11 Non-participanten 
screeningsronde 
SU-11a Non-participanten initiële 
uitnodiging 
SU-11b Non-participanten 
herinneringsuitnodiging 
SU-15 Geïnformeerde keuze 

SO-3 Bezwaar uitwisseling 
gegevens 

 CV-15 
Dekkingsgra
ad bericht 
huisarts 

CV-5 Non-
participanten 
intake 
CV-6 Verzetten 
intakeafspraak 
CV-8 Annulering 
intake 
CV-8a Reden 
annulering intake 
CV-9 Lopende 
intake  

 
DC-1  Non-participanten 
coloscopie 
DC-2  No show 
coloscopie 

  
  

  

Be
ta

al
ba

ar
he

id
 Kosten / 

(zorg)uitgaven 
    SO-19 Kosten programma           

  
  

Doelmatigheid      SO-20 Kosteneffectiviteit 
programma 
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SELECTIE & UITNODIGEN 

Indicator SU-1 Initiële doelgroep 
Indicator naam Initiële doelgroep  
Definitie 
 

De mannen en vrouwen die op basis van geboortejaar (cohort) in aanmerking komen voor het 
bevolkingsonderzoek darmkanker. 

Rationale De indicator geeft informatie over de omvang van het programma. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal mannen en vrouwen van 55 t/m 75 jaar in het kalenderjaar dat ze een uitnodiging 
zouden moeten ontvangen. 
Noemer: 1. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen De indicator heeft betrekking op iedereen die op 1 januari in Nederland woonachtig is, in leven is 

en in het kalenderjaar 55 wordt of waarbij de twee jaar na de vorige uitnodigingsdatum verstreken 
zijn en 75 jaar of jonger is. Het kan ook zijn dat iemand vanwege het initiele (oorspronkelijke) 
uitrolschema in het kalendaar jaar uitgenodigd zou moeten worden. 

Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 
 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-2 Opt-out bevolkingsonderzoek 
Indicator naam Opt-out bevolkingsonderzoek 
Definitie 
 

Aandeel cliënten in de initiele doelgroep dat zich voorafgaand aan de screeningsronde definitief 
heeft afgemeld voor deelname aan het bevolkingsonderzoek (naar reden van afmelding). Dit 
betekent afmelding voor de screeningstest (FIT), intake of coloscopie. 

Rationale De indicator geeft informatie over de omvang van het programma. 
Deelname aan de screening en aansluitende diagnostiek is vrijwillig. Het besluit tot geen deelname 
geeft informatie over de keuzevrijheid bij het proces van de screening en aansluitende diagnostiek. 
Afhankelijk van de reden kan het ook inzicht geven in de vraaggerichtheid en/ of kwaliteit van het 
programma. De omvang van deze groep is noodzakelijk voor het berekenen van SU-6. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (keuzevrijheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten dat heeft aangegeven nooit meer een uitnodiging te willen ontvangen voor 
deelname aan het bevolkingsonderzoek 
Noemer: aantal cliënten in de initiële doelgroep. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen Een definitieve afmelding voor de intake houdt in dat een cliënt zich afmeldt voor het 

intakegesprek nadat de afspraak voor de intake is gemaakt. De cliënt ontvangt datum en tijdstip 
van de afspraak in het verwijsadvies bij de uitslagbrief ongunstige FIT. 
Een definitieve afmelding voor de coloscopie houdt in dat een cliënt zich afmeldt nadat de afspraak 
voor coloscopie is gemaakt. Tijdens het intakegesprek wordt met de cliënt een afspraak voor de 
coloscopie gemaakt. 

Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 
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Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

Indicator SU-2a Opt-out bevolkingsonderzoek: screeningstest 
Indicator naam Opt-out bevolkingsonderzoek: screeningstest 
Definitie 
 

Aandeel cliënten in de initiele doelgroep dat zich voorafgaand aan de nieuwe screeningsronde 
definitief heeft afgemeld voor deelname aan het bevolkingsonderzoek (naar reden van afmelding), 
na ontvangst van de uitnodiging voor deelname. 

Rationale Deelname aan de screening is vrijwillig. Het besluit tot geen deelname geeft informatie over de 
keuzevrijheid bij het proces van de screening. De omvang van deze groep is noodzakelijk voor het 
berekenen van SU-2. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (keuzevrijheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  
 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten dat na uitnodiging in een voorgaande ronde heeft aangegeven nooit meer 
een uitnodiging te willen ontvangen voor deelname aan het bevolkingsonderzoek. 
Noemer: aantal cliënten in de initiële doelgroep. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen Het betreft het aantal cliënten uit de initiële doelgroep dat heeft aangegeven nooit meer een 

uitnodiging te willen ontvangen voor deelname aan de screening. 
Op moment x neem je de laatste status; óf afgemeld, óf weer aangemeld. (uit AnalyzIT degene die 
afgemeld hebben en niet opnieuw aangemeld). 

Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 
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Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-2b Opt-out bevolkingsonderzoek: na ongunstige FIT voordat intake plaats vindt 
Indicator naam Opt-out bevolkingsonderzoek: na ongustige FIT voordat intake plaats vindt 
Definitie 
 

Aandeel cliënten in de initiele doelgroep dat zich voorafgaand aan de nieuwe screeningsronde 
definitief heeft afgemeld voor deelname aan het bevolkingsonderzoek (naar reden van afmelding), 
na ontvangst van de ongunstige uitslag 

Rationale Deelname aan de screening is vrijwillig. Het besluit tot geen deelname geeft informatie over de 
keuzevrijheid bij het proces van de screening. De omvang van deze groep is noodzakelijk voor het 
berekenen van SU-2.  
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (keuzevrijheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten dat na ontvangst van een ongunstige uitslag in voorgaande ronde heeft 
aangegeven nooit meer een uitnodiging te willen ontvangen voor deelname aan het 
bevolkingsonderzoek 
Noemer: aantal cliënten in de initiële doelgroep. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 
Reden voor afmelding 
Afmelding via infolijn of cliëntportaal 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks in de landelijke monitor 
Opmerkingen Deze indicator is een enderdeel van CV-6. Aantal cliënten uit de initiële doelgroep dat heeft 

aangegeven nooit meer een uitnodiging te willen ontvangen voor deelname aan de screening. 
Op moment x neem je de laatste status; óf afgemeld, óf weer aangemeld. (uit AnalyzIT degene die 
afgemeld hebben en niet opnieuw aangemeld). 

Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-2c Opt-out bevolkingsonderzoek: na ongunstige FIT voordat coloscopie plaatsvindt 
Indicator naam Opt-out bevolkingsonderzoek: na ongunstige FIT voordat coloscopie plaatsvindt 
Definitie 
 

Aandeel cliënten in de initiele doelgroep dat zich voorafgaand aan de nieuwe screeningsronde 
definitief heeft afgemeld voor deelname aan het bevolkingsonderzoek (naar reden van afmelding), 
na de intake. 

Rationale Deelname aan de aansluitende diagnostiek is vrijwillig. Het besluit tot geen deelname geeft 
informatie over de keuzevrijheid bij het proces van de screening. De omvang van deze groep is 
noodzakelijk voor het berekenen van SU-2. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (keuzevrijheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten dat na de intake in voorgaande ronde heeft aangegeven nooit meer een 
uitnodiging te willen ontvangen voor deelname aan het bevolkingsonderzoek 
Noemer: aantal cliënten in de initiële doelgroep 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep, reden voor afmelding en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-3 Hernieuwde deelname 
Indicator naam Hernieuwde deelname  
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat aangeeft opnieuw deel te willen nemen aan het bevolkingsonderzoek na een 
eerdere definitieve of eenmalige afmelding (exclusief het proefbevolkingsonderzoek) 

Rationale De indicator geeft inzicht in het aantal cliënten dat terugkomt op het besluit niet deel te willen 
nemen aan het bevolkingsonderzoek in een bepaald verslagjaar. De omvang van deze groep is 
noodzakelijk voor het berekenen van SU-6. 
 
Kwaliteitsdomein: bereikbaarheid & keuzevrijheid 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten in een bepaald verslagjaar dat opnieuw wil deelnemen aan de screening na 
een eerdere definitieve of eenmalige afmelding, exclusief het proefbevolkingsonderzoek. 
Noemer: Werkelijke doelgroep (SU-5) van hetzelfde verslagjaar (initiële doelgroep minus het deel 
van de cliënten in de uit te nodigden leeftijdsgroepen dat is geëxcludeerd [SU-4], zich definitief 
heeft afgemeld [opt-out SU-2] of inactief zijn geworden door overlijden of emigratie voordat de 
vooraankondiging of uitnodiging plaatsvindt 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  

Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-4 Exclusie 
Indicator naam Exclusie  
Definitie 
 

Aandeel cliënten van de uit te nodigen leeftijdsgroepen dat geëxcludeerd is voor deelname aan het 
bevolkingsonderzoek. 

Rationale Wanneer iemand geëxcludeerd is voor de screening, dient geen nieuw screeningsaanbod plaats te 
vinden. De omvang van deze groep is noodzakelijk voor het berekenen van SU-6. 
 
Kwaliteitsdomein: bereikbaarheid & keuzevrijheid 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal niet uit te nodigen cliënten vanwege exclusie voor het bevolkingsonderzoek. 
Noemer: aantal cliënten in de initiële doelgroep. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen Deze indicator betreft het aandeel personen van de uit te nodigen leeftijdsgroepen dat 

geëxcludeerd is voor deelname aan het bevolkingsonderzoek. Een reden voor exclusie is 
behandeling voor darmkanker, aanhoudende klachten van verstopping en diarree, en aanhoudend 
bloed in de ontlasting zonder bekende oorzaak 

Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-4a Exclusie n.a.v. eerdere intake coloscopie 
Indicator naam Exclusie n.a.v. eerdere intake coloscopie 
Definitie 
 

Aandeel clienten van de uit te nodigen leeftijdsgroepen dat naar aanleiding van een eerdere intake 
voor coloscopie geëxcludeerd is voor deelname aan het bevolkingsonderzoek. 

Rationale Wanneer iemand geen coloscopie kan ondergaan, dient geen nieuw screeningsaanbod plaats te 
vinden. De omvang van deze groep is noodzakelijk voor het berekenen van SU-5. 
 
Kwaliteitsdomein: bereikbaarheid & keuzevrijheid 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal niet uit te nodigen cliënten vanwege exclusie bij intake in een eerdere 
screeningsronde. 
Noemer: aantal cliënten in de initiële doelgroep. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen Tijdens het intakegesprek kan een patiënt geëxcludeerd worden voor coloscopie. Naast eventuele 

belemmeringen voortkomend uit de anamnese, is afgesproken dat er geen coloscopie plaatsvindt 
indien de patiënt: 
• een levensverwachting van vijf jaar of korter heeft, waarbij het vinden van afwijkingen geen 
klinische consequenties heeft 
• een status na proctocolectomie heeft 
• onder behandeling is voor darmkanker 
• ten tijde van de fecestest onder controle is voor een ontstekingsziekte van de darm 
• niet wil (met een onderscheid naar deze ronde óf definitief) 

Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-4 Exclusie vanwege gunstige coloscopie < 10 jaar 
Indicator naam Exclusie vanwege gunstige coloscopie < 10 jaar 
Definitie 
 

Aandeel clienten van de uit te nodigen leeftijdsgroepen dat korter dan 10 jaar geleden een 
coloscopie heeft ondergaan waarbij geen afwijkingen zijn gevonden. 

Rationale Cliënten waarbij een ongunstige FIT wordt gevolgd door een negatieve coloscopie dienen de 
eerstkomende 10 jaar niet te worden uitgenodigd voor deelname aan het bevolkingsonderzoek. De 
omvang van deze groep is noodzakelijk voor het berekenen van SU-5.  
 
Kwaliteitsdomein: bereikbaarheid & keuzevrijheid 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal niet uit te nodigen cliënten vanwege een gunstuige coloscopie korter dan 10 jaar 
geleden. 
Noemer: aantal cliënten in de initiële doelgroep. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-5 Werkelijke doelgroep 
Indicator naam Werkelijke doelgroep  
Definitie 
 

De doelgroep die daadwerkelijk een uitnodiging dient te ontvangen. 

Rationale De indicator geeft informatie over de benodigde capaciteit van het programma. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: initiële doelgroep minus het deel van de cliënten in de uit te nodigden leeftijdsgroepen dat 
is geëxcludeerd (SU-4), zich definitief heeft afgemeld (opt-out SU-2) of inactief zijn geworden door 
overlijden of emigratie voordat de vooraankondiging of uitnodiging plaatsvindt. 
Noemer: 1. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-6 Uitgenodigden totaal 
Indicator naam Uitgenodigden totaal 
Definitie 
 

Aantal cliënten waarnaar een uitnodiging met FIT is verstuurd of na de vooraankondiging (en voor 
de uitnodiging met FIT) heeft afgemeld. 

Rationale Deze indicator geeft informatie over het totaal aantal genodigden binnen een bepaalde 
tijdsperiode. Deze indicator kan gebruikt worden voor het berekenen van de dekkingsgraad of voor 
de deelnamegraad. 
 
Kwaliteitsdomein: bereikbaarheid & keuzevrijheid 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een uitnodiging met een FIT buis of met een afmelding na de 
vooraankondiging.  
Noemer: 1 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep, reden voor afmelding en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

 
 
 
  



Indicatoren bevolkingsonderzoek darmkanker 
 

 
  

 

versie 1.0 (juni 2019)   pagina 28 van 211 

Indicator SU-6a Afmeldingen naar aanleiding van vooraankondiging 
Indicator naam Afmeldingen naar aanleiding van vooraankondiging 
Definitie 
 

Aantal cliënten dat zich na de vooraankondiging (en voor de uitnodiging met FIT) heeft afgemeld 
(eenmalig en definitief). 

Rationale Deze indicator geeft aanvullende informatie over het moment van afmelden bij de eerste 
screenronde.  
 
Kwaliteitsdomein: bereikbaarheid & keuzevrijheid 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een afmelding na de vooraankondiging. 
Noemer: 1 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep, reden voor afmelding en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen Deze indicatior betreft het aantal personen met een afmelding binnen twee weken na de 

vooraankondiging en waar nog geen uitnodiging naar is verstuurd. 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-6b Uitgenodigden met FIT 
Indicator naam Uitgenodigden met FIT 
Definitie Aantal cliënten waarnaar een uitnodiging met FIT is verstuurd. 
Rationale Deze indicator geeft informatie over het aantal cliënten dat een uitnodiging heeft gekregen met 

een FIT buis. Dit aantal is nodig om de deelnamegraad te berekenen. 
 
Kwaliteitsdomein: bereikbaarheid & keuzevrijheid 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een uitnodiging met een FIT buis. 
Noemer: 1 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep, reden voor afmelding en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-7 Dekkingsgraad uitnodigingen 
Indicator naam Dekkingsgraad uitnodigingen 
Definitie Aantal cliënten van de werkelijke doelgroep dat uitgenodigd is. 
Rationale Het aandeel clienten dat is uitgenodigd conform de planning zegt iets over de verbruikte en nog te 

gebruiken capaciteit. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (Effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een uitnodiging met een FIT buis of met een afmelding na de 
vooraankondiging.    
Noemer: werkelijke doelgroep (SU-5) 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep, reden voor afmelding en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-8 Restgroep voorgaand jaar 
Indicator naam Restgroep voorgaand jaar 
Definitie Aantal clienten van de werkelijke doelgroep dat niet uitgenodigd is in voorgaand jaar. 
Rationale Volgens de richtlijnen horen mannen en vrouwen na 2 jaar weer te worden uitgenodigd.  

 
Kwaliteitsdomein: bereikbaarheid & keuzevrijheid 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal clienten uit de werkelijke doelgroep (SU-5) dat geen uitnodiging heeft ontvangen in 
voorgaand uitnodigingsjaar  
Noemer: 1 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep, reden voor afmelding en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-9 Restgroep naar volgend jaar 
Indicator naam Restgroep naar volgend jaar 
Definitie Aantal clienten van de werkelijke doelgroep dat niet uitgenodigd is. 
Rationale Volgens de richtlijnen horen mannen en vrouwen na 2 jaar weer te worden uitgenodigd.  

 
Kwaliteitsdomein: bereikbaarheid & keuzevrijheid 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal mannen en vrouwen van 55 t/m 75 jaar in het geplande uitnodigingsjaar dat geen 
uitnodiging heeft ontvangen. 
Noemer: 1 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep, reden voor afmelding en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-10 Deelnamegraad 
Indicator naam Deelnamegraad 
Definitie Aandeel uitgenodigden waarvan een FIT (fecesmonster) is ontvangen. 
Rationale De deelnamegraad is een belangrijke determinant van de effectiviteit van screening. Alleen 

wanneer een substantieel deel van de doelgroep bereikt wordt, mag worden verwacht dat het 
programma ook zijn doel haalt (gezondheidswinst door een bevolkingsonderzoek) en 
kosteneffectief is. Deelnamegraad geeft bovendien aan hoe de acceptatie is. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 
Signaalwaarde: 65%. (bron: EU guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and 
diagnosis, evaluation and interpretation of screening outcomes) 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal genodigden waarvan een FIT (fecesmonster) is ontvangen en dat zich niet binnen 7 
dagen na ontvangst van de FIT heeft afgemeld voor het BVO DK + aantal genodigden waarvan een 
FIT is ontvangen met een ongunstige uitslag dat zich binnen 7 dagen na ontvangst van de FIT heeft 
afgemeld.  
Noemer: aantal cliënten waarnaar een (herinnerings)uitnodiging is verstuurd plus aantal cliënten 
met een afmelding na de vooraankondiging. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor  

Kortcyclische monitor 
Kwaliteitsmonitor FIT 

Opmerkingen Eerder liepen FIT en antwoordformulier asynchroon (vandaar 7 dagen). Als iemand zich afmeldt 
(kan op antwoordformulier) is dat leidend. Behalve wanneer de uitslag ongunstig is, dan gaat men 
ondanks de afmelding toch een intake regelen. Nu is er geen antwoordformulier meer maar kan 
men zich nog wel digitaal afmelden. Mensen die in verslagjaar initieel uitgenodigd zijn. 
Deelnamegraad is afhankelijk van de peildatum omdat de uitnodigingen en vervolgstappen ook in 
een later jaar kunnen liggen, bijvoorbeeld a.d.h.v. een herinneringsbrief. 

Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
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RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-10a Deelnamegraad initiële uitnodiging 
Indicator naam Deelnamegraad initiële uitnodiging 
Definitie 
 

Aandeel uitgenodigden waarvan na de initiële uitnodiging, een FIT (fecesmonster) is ontvangen. 

Rationale De indicator geeft informatie over de effectiviteit van de oorspronkelijke uitnodiging van de 
screening. Als de totale deelnamegraad verandert, is deze indicator bedoeld om dit nader te 
evalueren. Komt de verandering door de oorspronkelijke uitnodiging (deze indicator) of door de 
herinneringsuitnodiging (volgende indicator). 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal genodigden waarvan na initiële uitnodiging een FIT (fecesmonster) is ontvangen. 
Noemer: aantal cliënten waarnaar een uitnodiging is verstuurd. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit evaluatie 
Opmerkingen Eerder liepen FIT en antwoordformulier asynchroon (vandaar 7 dagen). Als iemand zich afmeldt 

(kan op antwoordformulier) is dat leidend. Behalve wanneer de uitslag ongunstig is, dan gaat men 
ondanks de afmelding toch een intake regelen. Nu is er geen antwoordformulier meer maar kan 
men zich nog wel digitaal afmelden. Mensen die in verslagjaar initieel uitgenodigd zijn.                           
Deelnamegraad is afhankelijk van de peildatum omdat de uitnodigingen en vervolgstappen ook in 
een later jaar kunnen liggen, bijvoorbeeld a.d.h.v. een herinneringsbrief. 

Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-10b Deelnamegraad herinneringsuitnodiging 
Indicator naam Deelnamegraad herinneringsuitnodiging 
Definitie 
 

Aandeel uitgenodigden waarvan, na de herinneringsuitnodiging, een FIT (feces-monster) is 
ontvangen. 

Rationale De indicator geeft informatie over de effectiviteit van de herinneringsuitnodiging van de screening. 
Een hoge waarde betekent dat de extra inspanningen voor de herinneringsuitnodiging de moeite 
waard zijn. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal genodigden waarvan na herrinneringsuitnodiging een FIT (fecesmonster) is 
ontvangen en dat zich niet binnen 7 dagen na ontvangst van de FIT heeft afgemeld voor het 
bevolkingsonderzoek darmkanker + aantal genodigden waarvan na herrinneringsuitnodiging een 
FIT is ontvangen met een ongunstige uitslag dat zich binnen 7 dagen na ontvangst van de FIT heeft 
afgemeld.  
Noemer: aantal cliënten waarnaar een uitnodiging is verstuurd. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit evaluatie 
Opmerkingen Eerder liepen FIT en antwoordformulier asynchroon (vandaar 7 dagen). Als iemand zich afmeldt 

(kan op antwoordformulier) is dat leidend. Behalve wanneer de uitslag ongunstig is, dan gaat men 
ondanks de afmelding toch een intake regelen. Nu is er geen antwoordformulier meer maar kan 
men zich nog wel digitaal afmelden. Mensen die in verslagjaar initieel uitgenodigd zijn.                           
Deelnamegraad is afhankelijk van de peildatum omdat de uitnodigingen en vervolgstappen ook in 
een later jaar kunnen liggen, bijvoorbeeld a.d.h.v. een herinneringsbrief. 

Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-11 Non-participanten screeningsronde 
Indicator naam Non-participanten screeningsronde  
Definitie 
 

Aandeel uitgenodigden dat zich na de vooraankondiging en/of (herinnerings) uitnodiging 1) 
definitief heeft afgemeld of 2) eenmalig heeft afgemeld voor deelname aan het 
bevolkingsonderzoek (naar reden van afmelding). 

Rationale Deelname aan screening is geheel vrijwillig. Het besluit tot geen deelname is onderdeel van de 
keuzevrijheid. Het is belangrijk inzicht te verwerven in de redenen waarom cliënten afzien van 
deelname.  
NB: non-participanten kunnen zichzelf altijd weer aanmelden voor (hernieuwde) deelname. 
 
Kwaliteitsdomein: bereikbaarheid & keuzevrijheid 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller 1: aantal definitieve afmeldingen (naar reden). 
Noemer: totaal aantal genodigden SU-6 
Teller 2: aantal eenmalige afmeldingen (naar reden). 
Noemer 2: totaal aantal genodigden SU-6 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep, reden voor afmelding en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-11a Non-participanten initiële uitnodiging 
Indicator naam Non-participanten initiële uitnodiging 
Definitie 
 

Aandeel uitgenodigden dat zich na de vooraankondiging en/of initiele uitnodiging 1) definitief 
heeft afgemeld of 2) eenmalig heeft afgemeld voor deelname aan het bevolkingsonderzoek (naar 
reden van afmelding) 

Rationale Deze indicator is een verdieping van SU-11. Bij een hoog aantal non-participanten bij indicator SU-
11, geeft deze indicator inzicht in (de redenen van) afmelding op basis van de initiële uitnodiging. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller 1: aantal definitieve afmeldingen na initiële uitnodiging (naar reden). 
Noemer 1: aantal clienten waarnaar een initiele uitnodiging of vooraankondiging (met afmelding) 
is verstuurd.. 
 
Teller 2: aantal eenmalige afmeldingen na initiële uitnodiging (naar reden). 
Noemer 2: aantal clienten waarnaar een initiele uitnodiging of vooraankondiging (met afmelding) 
is verstuurd. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-11b Non-participanten herinneringsuitnodiging 
Indicator naam Non-participanten herinneringsuitnodiging 
Definitie 
 

Aandeel uitgenodigden dat zich na de herinneringsuitnodiging heeft afgemeld voor deelname aan 
het bevolkingsonderzoek (naar reden van afmelding en met een onderscheid naar deze ronde en 
definitief). 

Rationale Deze indicator is een verdieping van SU-11. Bij een hoog aantal non-participanten bij indicator SU-
11, geeft deze indicator inzicht in (de redenen van) afmelding op basis van de 
herinneringsuitnodiging. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller 1: aantal definitieve afmeldingen na een herinneringsuitnodiging (naar reden). 
Noemer 1: aantal cliënten waarnaar een herinneringsuitnodiging is verstuurd. 
 
Teller 2: aantal eenmalige afmeldingen na een herinneringsuitnodiging (naar reden). 
Noemer 2: aantal cliënten waarnaar een herinneringsuitnodiging is verstuurd. 
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-12 Non-respondenten 
Indicator naam Non-respondenten  
Definitie 
 

Aandeel uitgenodigden dat na de (herinnerings)uitnodiging niet heeft gereageerd. 

Rationale Deelname aan screening is geheel vrijwillig. Het besluit tot geen deelname is onderdeel van de 
keuzevrijheid. Wanneer er sprake is van grote verschillen tussen bevolkingsgroepen of in de tijd, 
kunnen specifieke interventies worden ingezet. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal non-respondenten 
Noemer: aantal cliënten waarnaar een vooraankondiging (met afmelding) of uitnodiging is 
verstuurd (SU-6) 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-12a Bezwaar respondenten 
Indicator naam Bezwaar respondenten  
Definitie 
 

Aandeel uitgenodigden dat bezwaar heeft gemaakt tegen kwaliteitsborging 

Rationale Cliënten die bezwaar hebben tegen kwaliteitsborging mogen niet vermeld worden in de monitor.  
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met bezwaar tegen kwaliteitsborging 
Noemer: aantal cliënten waarnaar een vooraankondiging (met afmelding) of uitnodiging is 
verstuurd (SU-6). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen ScreenIT levert de gegevens van deze clienten niet door aan het DWH 
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-12b Non-respondenten initiële uitnodiging 
Indicator naam Non-respondenten initiële uitnodiging 
Definitie Aandeel uitgenodigden dat na de initiële uitnodiging niet heeft gereageerd. 
Rationale Deze indicator is een verdieping van SU-12. Bij een hoog aantal non-respondenten bij indicator SU-

12, geeft deze indicator inzicht in de non-respons op de initiële uitnodiging. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal non-respondenten na initiële uitnodiging. 
Noemer: aantal clienten waarnaar een initiele uitnodiging of vooraankondiging (met afmelding) is 
verstuurd. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-12c Non-respondenten herinneringsuitnodiging 
Indicator naam Non-respondenten herinneringsuitnodiging 
Definitie Aandeel uitgenodigden dat na de herinneringsuitnodiging niet heeft gereageerd. 
Rationale Deze indicator is een verdieping van SU-12. Bij een hoog aantal non-respondenten bij indicator SU-

12, geeft deze indicator inzicht in de non-respons op de herinneringsuitnodiging. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal non-respondenten na een herinneringsuitnodiging. 
Noemer: aantal clienten waarnaar een herinneringsuitnodiging is verstuurd. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-12d Non-respondenten door overlijden en emigratie  
Indicator naam Non-respondenten door overlijden en emigratie  
Definitie Aandeel uitgenodigden dat na de (herinnerings)uitnodiging niet heeft gereageerd, doordat ze zijn 

overleden of geëmigreerd. 
Rationale Deze indicator is een verdieping van SU-12. Bij een hoog aantal non-respondenten bij indicator SU-

12, geeft deze indicator inzicht in de non-respons op de initiële uitnodiging.  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal non-respondenten dat na de (herinnerings)uitnodiging niet heeft gereageerd doordat 
ze zijn overleden of geëmigreerd 
Noemer: 1 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-12e Herinneringsuitnodigingen 
Indicator naam Herinneringsuitnodigingen 
Definitie Aandeel non-respondenten dat een herinneringsuitnodiging heeft ontvangen, als ze niet zijn 

overleden of geëmigreerd. 
Rationale Deze indicator is een verdieping van SU-12. Bij een hoog aantal non-respondenten bij indicator SU-

12, geeft deze indicator inzicht in de non-respons op de initiële uitnodiging. 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal non-respondenten met een herinneringsuitnodiging. 
Noemer: aantal non-respondenten (SU-12) minus cliënten die zijn overleden of geemigreerd (SU-
12d). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-13 Deelnametrouw 
Indicator naam Deelnametrouw  
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat twee maal achter elkaar na een uitnodiging deelneemt aan het 
bevolkingsonderzoek. 

Rationale De hernieuwde deelnamegraad van eerdere cliënten bij een uitnodiging voor een volgende 
screeningsronde is een graadmeter voor de tevredenheid over het vorige onderzoek. 
 
Kwaliteitsdomein: vraaggerichtheid 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: Het aantal cliënten dat heeft deelgenomen aan de vorige screeningsronde én in de actuele 
screeningsronde 
Noemer: Het aantal cliënten met een screeningsonderzoek in de vorige screeningsronde dat is 
uitgenodigd in de actuele screeningsronde 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-14 Dekkingsgraad screening 
Indicator naam Dekkingsgraad screening 
Definitie 
 

Aandeel van de doelgroep, dat gedekt is door screening, zowel binnen het bevolkingsonderzoek 
darmkanker als daarbuiten in een bepaalde tijdsperiode. 

Rationale Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker is de verwachting dat er clienten uit de doelgroep ervoor 
zullen kiezen om buiten het bevolkingsonderzoek gescreend (FIT) te worden. Dit wordt ook wel 
opportunistisch screening genoemd. Deze indicator geeft, door vergelijking met deelnamegraad , 
inzicht in de mate van opportunistische screening. Daarnaast geeft de indicator informatie over de 
effectiviteit van de uitnodiging van de screening.  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit)  
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: het aantal cliënten in het programma (deelnamegraad) + het aantal opportunistische 
gescreenden, in een bepaalde tijdsperiode  
Noemer: het totaal aantal clienten in de initiële doelgroep. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

 

Data beschikbaarheid Data zijn niet beschikbaar in AnalyzeIT 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen Bij geen database voor oppertunistische screening, dient dit middels een vragenlijstonderzok 

geëvalueerd te worden. 
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-15 Geïnformeerde keuze 
Indicator naam Geïnforemeerde keuze 
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat op grond van een goedgeïnformeerde keuze al dan niet deelneemt aan het 
programma. 

Rationale Een goed geïnformeerde keuze is in de eerste plaats gebaseerd op voldoende en relevante kennis. 
Daarnaast moet de uiteindelijke keuze voor deelname in overstemming zijn met de normen en 
waarden (de attitude) van de uitgenodigde. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Keuzevrijheid)  
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met voldoende kennis en een positieve attitude dat daadwerkelijk 
deelneemt aan de screening & aantal cliënten met voldoende kennis en een negatieve attitude dat 
niet deelneemt aan de screening . 
Noemer: het totaal aantal clienten in de initiële doelgroep. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

 

Data beschikbaarheid Data zijn niet beschikbaar in AnalyzeIT 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen Middels vragenlijst onder de doelgroep. 
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

 
  



Indicatoren bevolkingsonderzoek darmkanker 
 

 
  

 

versie 1.0 (juni 2019)   pagina 49 van 211 

Indicator SU-16 Tijdigheid eerste uitnodiging 
Indicator naam Tijdigheid eerste uitnodiging 
Definitie Aandeel clienten dat de eerste uitnodiging voor de screening tijdig heeft ontvangen. 
Rationale Het kan voorkomen dat mannen en vrouwen bij het ontvangen van de eerste uitnodiging voor de 

screening al ouder zijn dan 56. Dit kan door migratie komen of door redenen van logistieke aard 
(planning, ondercapaciteit). Deze laatste oorzaken moeten zover mogelijk worden voorkomen, 
aangezien in het voorlichtingsmateriaal aangegeven wordt dat mannen en vrouwen vanaf 55 jaar 
voor het bevolkingsonderzoek worden uitgenodigd. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid)  
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal clienten dat de eerste uitnodiging krijgt voordat ze 56 jaar worden. 
Noemer: aantal voor het eerst uitgenodigde clienten 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

 

Data beschikbaarheid Data zijn niet beschikbaar in AnalyzeIT 
Data periodiciteit Jaarlijks in de landelijke monitor 
Opmerkingen Aantal initiële uitnodigingen voor een screeningsronde, dat binnen 22-26 maanden na de 

voorgaande uitnodiging wordt verstuurd. Je kijkt 22-26 maanden terug vanaf verslagjaar. 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-17 Uitnodigingsinterval 
Indicator naam Uitnodigingsinterval 
Definitie Aandeel cliënten met een reguliere vervolgscreening (dat wil zeggen dat ze op tijd zijn uitgenodigd  

voor vervolgscreening bij een negatieve FIT in de voorgaande ronde). 
Rationale Volgens de richtlijnen horen mannen vrouwen na  

2 jaar weer te worden uitgenodigd. Elke man of vrouw heeft daar ‘recht op’. Tijdige verzending van 
de uitnodiging moet de man of vrouw de kans geven voor een volgende screenings ronde rond het 
gedefinieerde screeningsinterval. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid)  
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: het aantal initiële uitnodigingen voor een actuele screeningsronde, dat binnen 22-26 
maanden na de voorgaande (initiele) uitnodiging wordt verstuurd. 
Noemer: aantal verstuurde initiële uitnodigingen voor actuele screeningsronde. Uitkomst: 
minimale, eerste kwartiel, mediaan, gemiddelde, derde kwartiel en maximale tijdsduur (spreiding). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

 

Data beschikbaarheid Data zijn niet beschikbaar in AnalyzeIT 
Kortcyclische monitor 
Kwaliteitseis SO 

Data periodiciteit Jaarlijks in de landelijke monitor 
Opmerkingen Eis: minimaal 95% 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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SCREENEN 

Indicator SO-1 FIT reactie periode 
Indicator naam FIT reactie periode 
Definitie 
 

Gemiddelde (en de spreiding: minimale en maximale) tijdsduur van het versturen van de 
uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek tot de analyse van het monster op het laboratorium. 

Rationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De indicator geeft inzicht in de reactietijd van de deelnemers aan het bevolkingsonderzoek en de 
benodigde capaciteit van de FIT laboratoria in bepaalde periodes. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Berekening: datum scannen monsterbuis - datum versturen uitnodiging bevolkingsonderzoek. 
Uitkomst: minimale, eerste kwartiel, mediaan, gemiddelde, derde kwartiel en maximale tijdsduur 
(spreiding). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

 

Data beschikbaarheid ScreenIT 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-2a Productie FIT laboratorium 
Indicator naam Productie FIT laboratorium 
Definitie 
 

Aantal verwerkte monsters per FIT laboratorium per dag/per jaar. 

Rationale Deze indicator geeft inzicht in de aantallen FITs die door de laboratoria worden verwerkt. Wanneer 
de aantallen niet worden gehaald, kan dit een indicatie van capaciteitsproblemen met mogelijke 
gevolgen voor de doorlooptijden van het bevolkingsonderzoek.  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (Veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal verwerkte monsters per FIT laboratorium per dag/per jaar. 
Noemer: 1 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis FIT laboratorium  
Opmerkingen Eis 1600 per dag en 445.000 per jaar 
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-2b Productie FIT laboratorium 
Indicator naam Productie FIT laboratorium 
Definitie 
 

Gemiddelde (en de spreiding: minimum en maximum) aantal verwerkte monsters per FIT 
laboratorium per dag. 

Rationale Deze indicator geeft inzicht in de aantallen FITs die door de laboratoria worden verwerkt. Wanneer 
de aantallen niet worden gehaald, kan dit een indicatie van capaciteitsproblemen met mogelijke 
gevolgen voor de doorlooptijden van het bevolkingsonderzoek.  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (Veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: totaal aantal verwerkte monsters per FIT laboratorium in 1 jaar. 
Noemer: aantal werkdagen in het betreffende jaar 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis FIT laboratorium  
Opmerkingen Eis 1600 per dag en 445.000 per jaar 
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-3 Bezwaar uitwisseling gegevens 
Indicator naam Bezwaar uitwisseling gegevens  
Definitie 
 

Aandeel deelnemers dat bezwaar maakt tegen de uitwisseling van gegevens met derden (naar type 
bezwaar). 

Rationale Deze indicator geeft informatie over het aantal deelnemers waarvan de persoonsgegevens en 
gegevens over het screeningsonderzoek niet naar derden (zoals huisarts, coloscopiecentrum, IKNL) 
mogen worden gestuurd ter informatie en/of voor follow-updoeleinden. Dit is een maat voor 
keuzevrijheid. 
 
Kwaliteitsdomein: toegankelijkheid & keuzevrijheid van screenen 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten dat bezwaar heeft gemaakt tegen gegevensuitwisseling (naar type bezwaar). 
Noemer: aantal cliënten waarnaar een vooraankondiging (met afmelding) of uitnodiging is 
verstuurd. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-4 Ongunstige uitslag FIT 
Indicator naam Ongunstige uitslag FIT 
Definitie Aandeel cliënten met een ongunstige uitslag op de FIT. 
Rationale Deze indicator geeft aan welk deel van de cliënten een verhoogd risico loopt op darmkanker. Bij 

grote verschillen tussen regio's of in de tijd zal evaluatie moeten worden verricht naar de oorzaak 
hiervan. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een ongunstige FIT. 
Noemer: aantal cliënten  

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Landelijke monitor en Kwaliteitsmonitor FIT 
Opmerkingen Bij deze indicator worden de cliënten geteld ongeacht of een FIT een geldige uitslag heeft. 

Verwijscijfer heeft een andere noemer 
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-4a Ongunstige uitslag initiële FIT 
Indicator naam Ongunstige uitslag initiële FIT 
Definitie Aandeel deelnemers met een ongunstige uitslag op de initiële (eerst ingestuurde) FIT. 
Rationale Deze indicator is een verdieping van SO-8 en kan aangeven of er mogelijk een verschil is in 

uitkomsten tussen een eerste inzending en een volgende inzending 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een ongunstige uitslag op de initiële (eerst ingestuurde) FIT. 
Noemer: aantal cliënten met een (gunstige of ongunstige) uitslag op de initiële FIT. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-4b Ongunstige uitslag FIT na onbeoordeelbare FIT 
Indicator naam Ongunstige uitslag FIT na onbeoordeelbare FIT 
Definitie Aandeel cliënten met een ongunstige uitslag op de FIT na een onbeoordeelbare FIT. 
Rationale Deze indicator is een verdieping van SO-8 en geeft een indicatie van het effect van het versturen 

van nieuwe uitnodigingssets bij onbeoordeelbare FITs. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een ongunstige FIT na een onbeoordeelbare FIT. 
Noemer: aantal cliënten met een beoordeelbare FIT na een onbeoordeelbare FIT. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-4c Ongunstige uitslag FIT na onbetrouwbaar resultaat 
Indicator naam Ongunstige uitslag FIT na onbetrouwbaar resultaat 
Definitie Aandeel cliënten met een ongunstige uitslag op de FIT na een FIT met onbetrouwbaar resultaat. 
Rationale Deze indicator is een verdieping van SO-8. Aan de hand van deze indicator kan worden bepaald 

hoe vaak een gunstige uitslag met een onbetrouwbaar resultaat, na het inzenden van de nieuwe 
FIT, verandert in een ongunstige uitslag. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met ongunstige uitslag na een gunstige FIT met een onbetrouwbaar 
resultaat 
Noemer: aantal cliënten met een beoordeelbare FIT na een gunstige FIT met een onbetrouwbaar 
resultaat. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen Wanneer een onbetrouwbare FIT boven de afkapwaarde (dus ongunstig) is, wordt de client toch 

doorverwezen. Als de onbetrouwbare FIT beneden de afkapwaarde is, krijgt de client een nieuwe 
test thuisgestuurd. 

Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-5 Onbeoordeelbaarheid FIT totaal 
Indicator naam Onbeoordeelbaarheid FIT totaal 
Definitie 
 

Aandeel cliënten (inclusief herhaling) met een onbeoordeelbare FIT (naar reden van 
onbeoordeelbaarheid). 

Rationale Aan de hand van deze indicator kan worden bepaald bij welk deel van de doelgroep 
gezondheidswinst door screening kan worden behaald. Tevens geeft de indicator inzicht in geeft 
inzicht in 1) in welke mate cliënten in staat zijn met behulp van de bijgevoegde informatie de 
afname van het fecesmonster zelfstandig uit te voeren en 2) technische incidenten op het 
laboratorium. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een onbeoordeelbare FIT (naar reden onbeoordeelbaarheid). 
Noemer: aantal deelnemers. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Landelijke monitor 

Kortcyclische monitor 
Kwaliteitsmonitor FIT 

Opmerkingen Streefwaarde: maximaal 5%. 
Fecesmonster (FIT) onbeoordeelbaar bij: 
• geen monster afgenomen 
• barcode onleesbaar 
• testbuisje kapot 
• testbuisje bevat geen vloeistof 
• te weinig ontlasting 
• te veel ontlasting 
• overige technische reden 

Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
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RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-5a Onbeoordeelbaarheid initiële FIT 
Indicator naam Onbeoordeelbaarheid initiële FIT  
Definitie 
 

Aandeel cliënten met een onbeoordeelbare initiële (eerst ingestuurde) FIT (naar reden van 
onbeoordeelbaarheid). 

Rationale Deze indicator is een verdieping van SO-5 en en geeft inzicht in het aantal initiële onbeoordeelbare 
FITs. Wanneer dit aantal hoog is, kan dit een indicatie zijn dat de instructie voor afname van het 
fecesmonster onduidelijk is en moet worden aangepast. 
De omvang van deze groep is nodig voor de berekening van SO-10. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit & veiligheid van screenen 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een onbeoordeelbare initiële (eerst ingestuurde) FIT (naar reden  
onbeoordeelbaarheid). 
Noemer: totaal aantal cliënten. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep, reden van onbeoordeelbaarheid en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-6 Reactie na onbeoordeelbare initiële FIT 
Indicator naam Reactie na onbeoordeelbare initiële FIT 
Definitie 
 

Aandeel cliënten waarnaar, na een onbeoordeelbare initiële FIT, een nieuwe uitnodigingsset is 
gestuurd 1) waarvan een nieuw fecesmonster is ontvangen, 2) dat zich definitief heeft afgemeld, 3) 
dat zich voor deze ronde heeft afgemeld en 4) waarvan geen reactie is ontvangen. 

Rationale Deze indicator geeft aan in hoeverre het versturen van een nieuwe uitnodigingsset na een 
onbeoordeelbare FIT het aantal cliënten met een beoordeelbare FIT doet toenemen. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit & veiligheid van screenen 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller 1: aantal cliënten waarvan, na een onbeoordeelbare initiële FIT, een nieuw fecesmonster is 
ontvangen. 
Noemer 1: aantal cliënten waarnaar, na een onbeoordeelbare initiële FIT, een nieuwe 
uitnodigingsset is gestuurd. 
 
Teller 2: aantal definitieve afmeldingen, na een onbeoordeelbare initiële FIT. 
Noemer 2: aantal cliënten waarnaar, na een onbeoordeelbare initiële FIT, een nieuwe 
uitnodigingsset is gestuurd. 
 
Teller 3: aantal eenmalige afmeldingen, na een onbeoordeelbare initiële FIT. 
Noemer 3: aantal cliënten waarnaar, na een onbeoordeelbare initiële FIT, een nieuwe 
uitnodigingsset is gestuurd. 
 
Teller 4: aantal non-responders, na een onbeoordeelbare initiële FIT. 
Noemer 4: aantal cliënten waarnaar, na een onbeoordeelbare initiële FIT, een nieuwe 
uitnodigingsset is gestuurd. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep, reden van onbeoordeelbaarheid en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid  
Data periodiciteit evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
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Methodologische 
overwegingen 

 

Indicator SO-7 Onbetrouwbaar resultaat FIT 
Indicator naam Onbetrouwbaar resultaat FIT  
Definitie 
 

Aandeel cliënten met een ongunstige (gunstige) uitslag op de FIT waarvan alleen een FIT 
ontvangen is waarbij de houdbaarheidsdatum van het FIT-buisje verstreken is. 

Rationale Deze indicator geeft inzicht in de proportie minder betrouwbare ongunstige testresultaten. 
Wanneer de houdbaarheidstermijn van het FIT-buisje verstreken is, leidt dit tot een verminderde 
sensitiviteit van de test. Het resultaat is onbetrouwbaar en de deelnemer krijgt een nieuwe 
uitnodigingsset toegestuurd. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit & veiligheid van screenen 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met alleen een ongunstige FIT waarbij de houdbaarheidsdatum van het FIT-
buisje verstreken is. 
Noemer: aantal cliënten met een ongunstige FIT. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-7a Onbetrouwbaar resultaat initiële FIT 
Indicator naam Onbetrouwbaar resultaat initiële FIT 
Definitie 
 

Aandeel cliënten met een ongunstige (gunstige) uitslag op de initiële FIT waarbij de 
houdbaarheidsdatum van het FIT-buisje verstreken is. 

Rationale Deze indicator is een verdieping van SO-7 en geeft inzicht in het aantal initiële FITs met een 
onbetrouwbaar resultaat. Wanneer dit aantal hoog is, dient evaluatie van de mogelijke oorzaak 
plaats te vinden (bijvoorbeeld onduidelijke folder, vertraagde retour postverzending, levering 
batches met korte houdbaarheidsdatum).  
  
Kwaliteitsdomein: kwaliteit & veiligheid van screenen 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een ongunstige initiële FIT waarbij de houdbaarheidsdatum van het FIT-
buisje verstreken is. 
Noemer: aantal cliënten met een ongunstige initiële FIT. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen Per deelnemer is maar 1 status mogelijk op de eerste buis. Indien een persoon een verstreken 

houdbaarheidsdatum van het FIT buisje heeft, komt deze deelnemer in onvolledig (SO-6). 
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

  



Indicatoren bevolkingsonderzoek darmkanker 
 

 
  

 

versie 1.0 (juni 2019)   pagina 65 van 211 

Indicator SO-8 Beoordeelbare FIT 
Indicator naam Beoordeelbare FIT 
Definitie Aandeel cliënten met een beoordeelbare buis (met een uitslag op de FIT) (noemer CV-9) 
Rationale Aan de hand van deze indicator kan worden bepaald bij welk deel van de doelgroep 

gezondheidswinst door screening kan worden behaald. Tevens geeft de indicator inzicht in  1) in 
welke mate cliënten in staat zijn met behulp van de bijgevoegde informatie de afname van het 
fecesmonster zelfstandig uit te voeren. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een ongunstige uitslag op de FIT of een betrouwbare gunstige uitslag op 
de FIT zonder afmelding binnen 7 dagen.  
Noemer: 1 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor  
Opmerkingen Dit zijn de cliënten die allemaal een uitslagbrief zouden moeten ontvangen 
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-9 Reactie na initieel onbetrouwbaar resultaat 
Indicator naam Reactie na initieel onbetrouwbaar resultaat 
Definitie 
 

Aandeel cliënten waarnaar, na een onbetrouwbaar resultaat op de gunstige initiële FIT, een 
nieuwe uitnodigingsset is gestuurd 1) waarvan een nieuw fecesmonster is ontvangen, 2) dat zich 
definitief heeft afgemeld, 3) dat zich voor deze ronde heeft afgemeld en 4) waarvan geen reactie is 
ontvangen. 

Rationale Deze indicator geeft aan hoe vaak er een nieuw fecesmonster wordt geretourneerd na een 
onbetrouwbaar resultaat op de gunstige initiële FIT. Wanneer dit niet gebeurt, gaan de extra 
kosten niet gepaard met gezondheidswinst. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit & veiligheid van screenen 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller 1: aantal cliënten waarvan, na een onbetrouwbaar resultaat op de gunstige initiële FIT, een 
nieuw fecesmonster is ontvangen. 
Noemer 1: aantal cliënten waarnaar, na een onbetrouwbaar resultaat op de gunstige initiële FIT, 
een nieuwe uitnodigingsset is gestuurd. 
 
Teller 2: aantal definitieve afmelding na een onbetrouwbaar resultaat op de gunstige initiële FIT. 
Noemer 2: aantal cliënten waarnaar, na een onbetrouwbaar resultaat op de gunstige initiële FIT, 
een nieuwe uitnodigingsset is gestuurd. 
 
Teller 3: aantal eenmalige afmeldingen, na een onbetrouwbaar resultaat op de gunstige initiële 
FIT. 
Noemer 3: aantal cliënten waarnaar, na een onbetrouwbaar resultaat op de gunstige initiële FIT, 
een nieuwe uitnodigingsset is gestuurd. 
 
Teller 4: aantal non-responders, na een onbetrouwbaar resultaat op de gunstige initiële FIT. 
Noemer 4: aantal cliënten waarnaar, na een onbetrouwbaar resultaat op de gunstige initiële FIT, 
een nieuwe uitnodigingsset is gestuurd. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep, reden van onbeoordeelbaarheid en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid  
Data periodiciteit evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
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Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-10 Screeningsinterval 
Indicator naam Screeningsinterval  
Definitie 
 

Aandeel cliënten (met een gunstige FIT-uitslag) dat op tijd een fecesmonster voor analyse instuurt 
(dat wil zeggen binnen 4 jaar na het voorgaande fecesmonster). 

Rationale Deze indicator geeft informatie over de tijdigheid van de (volgende) BVO screening. Een reguliere 
vervolgscreening is gedefinieerd als een vervolgscreening die binnen 4 jaar na het voorafgaande 
screeningsonderzoek wordt uitgevoerd. Een deelnemer met een gunstige FIT ontvangt na 2 jaar 
een nieuwe uitnodiging voor de screening, welke 2 jaar geldig is. 
 
Kwaliteitsdomein: toegankelijkheid & tijdigheid van screenen 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 
Signaalwaarde: 4 jaar 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: het aantal cliënten dat op tijd (binnen 4 jaar) na een gunstige FIT-uitslag in de vorige ronde 
een nieuw fecesmonster heeft ingestuurd. 
Noemer: het totaal aantal cliënten met een ingestuurde FIT in de vervolgronde. Uitkomst: 
minimale, eerste kwartiel, mediaan, gemiddelde, derde kwartiel en maximale tijdsduur (spreiding). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Raffle and Gray, Screening: evidence and practice, Oxford University Press, Oxford, 2007 

Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-11 Cliëntervaringen screening 
Indicator naam Cliëntervaringen screening 
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat tevreden is over bepaalde aspecten (van de dienstverlening) van het 
screeningsonderzoek. Dit betekent vanaf de uitnodiging voor deelname aan het programma tot en 
met de verwijzing naar de aansluitende diagnostiek. 

Rationale De cliëntervaringen geven aan hoe het bevolkingsonderzoek wordt ontvangen door 
de doelgroep. Bij een grotere tevredenheid is bij volgend onderzoek een onveranderd 
hoge deelnamegraad te verwachten.  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (Vraaggerichtheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten dat aangeeft tevreden te zijn met (bepaalde aspecten van) het 
screeningsonderzoek. 
Noemer: het aantal cliënten dat de vragenlijst heeft ingevuld. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

 

Data beschikbaarheid ScreenIT 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen Vragenlijst onder cliënten. Te meten aspecten zijn onder meer tevredenheid over 

uitnodigingsinformatie, informatiewens van de deelnemer, de bejegening van de screener en 
tevredenheid over informatie bij uitslag en verwijsadvies. 

Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-12 Detectiecijfer bevolkingsonderzoek 
Indicator naam Detectiecijfer bevolkingsonderzoek 
Definitie 
 

Aandeel cliënten (per 1.000) waarbij darmkanker (tumor) of een advanced adenoom is vastgesteld 
naar aanleiding van de screening. Het gaat hier per deelnemer om de meest ernstige laesie. 

Rationale De indicator meet het aantal terecht-positieve screeningsuitslagen. De indicator geeft daarmee 
informatie over de effectiviteit van de uitvoering van het screeningsprogramma en geografische 
verschillen en veranderingen in de tijd hierin. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts X 

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten waarbij minstens 1 relevante bevinding (darmkanker of advanced adenoom) 
is vastgesteld. 
Noemer: aantal cliënten aan FIT screening 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor en de Kwaliteitsmonitor FIT 
Opmerkingen Deze indicator betreft het aantal cliënten waarbij minstens één relevante bevinding (darmkanker 

of advanced adenoom naar type ) is vastgesteld. Voor de interpretatie van relevante bevindingen 
wordt verwezen naar een bijlage. 

Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-13 Number needed to screen 
Indicator naam Number needed to screen  
Definitie 
 

Aantal cliënten dat gescreend moet worden om 1 advanced adenoom of darmkanker te 
detecteren. 

Rationale Deze indicator geeft inzicht in het effect van de screening in relatie tot het aantal cliënten waarvan 
een FIT is ontvangen. De indicator geeft antwoord op een vraag als ‘hoeveel cliënten vallen we 
voor niets lastig’? 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit & effectiviteit van screenen 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten waarvan een FIT is ontvangen. 
Noemer: aantal cliënten waarbij een advanced adenoomof darmkanker wordt aangetroffen. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen Je kunt dit per screeningsronde onderzoeken of voor alle rondes bij elkaar 
Referenties Raffle and Gray, Screening: evidence and practice, Oxford University Press, Oxford, 2007. 

Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-14 Sensitiviteit 
Indicator naam Sensitiviteit  
Definitie 
 

Aandeel cliënten waarbij darmkanker door de screening is ontdekt ten opzicht van het totaal 
aantal cliënten waarbij darmkanker is opgetreden. 

Rationale De indicator geeft informatie over de effectiviteit van de test en daarmee ook over de uitvoering 
van het programma. Hoe hoger de sensitiviteit hoe gevoeliger de test is. Samen met de 
specificiteit, ongunstig voorspellende waarde, en ongunstig voorspellende waarde geeft de 
sensitiviteit de test karakteristieken weer. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit & effectiviteit van screenen 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal terecht positieven (screen gedecteerde darmkankers). 
Noemer: aantal terecht positieven (screen gedecteerde darmkankers) + aantal fout-negatieven 
(intervalkankers).. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen Het gaat hier om de sensitiviteit van de FIT test inclusief intervalkankers na negatieve coloscopie. 

Zie ook definitie intervalcarcinomen. 
Referenties Raffle and Gray, Screening: evidence and practice, Oxford University Press, Oxford, 2007. 

Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-15 Specificiteit 
Indicator naam Specificiteit  
Definitie 
 

Aandeel cliënten waarbij door de screening geen darmkanker is geconstateerd en waarbij evenmin 
kanker is opgetreden vóór de volgende uitnodiging, ten opzichte van het totaal aantal cliënten 
waarbij geen darmkanker is opgetreden 

Rationale De indicator geeft informatie over de effectiviteit van de uitvoering van het programma. Hoe hoger 
de specificiteit, hoe selectiever het testen is. Een screening moet ook voldoende specifiek zijn, dat 
wil zeggen alleen die cliënten selecteren die daadwerkelijk de aandoening hebben. Samen met de 
sensitiviteit, positief voorspellende waarde, en negatief voorspellende waarde geeft de specificiteit 
de testkarakteristieken weer. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal terecht negatieven. 
Noemer: aantal terecht negatieven + aantal fout-positieven. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Regio 
Jaar 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks in de monitor 
Opmerkingen  
Referenties Raffle and Gray, Screening: evidence and practice, Oxford University Press, Oxford, 2007. 

Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-16 Positief voorspellende waarde FIT 
Indicator naam Positief voorspellende waarde FIT 
Definitie 
 

Aandeel coloscopieën waarbij minstens 1 relevante bevinding (darmkanker of advanced adenoom) 
wordt gedetecteerd. 

Rationale Deze indicator geeft inzicht in de proportie coloscopieën waarbij een klinisch relevante laesie is 
gedetecteerd (dit geeft inzicht in de verhouding tussen de positieve en de negatieve effecten van 
screening). 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten waarbij minstens 1 relevante bevinding (darmkanker of advanced adenoom) 
wordt gedetecteerd. 
Noemer: aantal cliënten dat een coloscopie heeft ondergaan. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor en de Kwaliteitsmonitor FIT 
Opmerkingen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-17 Fout-negatieven (intervalkanker) FIT 
Indicator naam Fout-negatieven (intervalkanker) FIT  
Definitie 
 

Aandeel cliënten waarbij, ondanks een gunstige FIT uitslag, toch darmkanker is geconstateerd vóór 
de uitnodiging van de volgende ronde tov alle deelenemers met een gunstige uitslag.. 

Rationale Wanneer de uitkomst van de screeningstest (FIT) aangeeft dat de persoon de ziekte niet heeft, 
terwijl dat in werkelijkheid wel het geval is, dan is de uitslag van de screeningstest fout-ongunstig. 
De indicator geeft informatie over de veiligheid van de uitvoering van het screeningsonderzoek. Er 
worden cliënten met een aandoening gemist. Deze cliënten worden als ze klachten krijgen later 
opgespoord, waardoor de behandeling ook later plaatsvindt en mogelijk minder werkzaam is. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (veiligheid, effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een gunstige uitslag op de FIT waarbij, voor de uitnodiging voor de 
volgende screeningsronde darmkanker is geconstateerd. 
Noemer: aantal cliënten een gunstige uitslag op de FIT.  

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Regio 
Jaar 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT en Nederlandse kankerregistratie 

Data beschikbaarheid Data zijn nog niet beschikbaar. In de toekomst is een koppeling tussen beide bestanden mogelijk. 
Data periodiciteit Jaarlijks in de landelijke monitor 
Opmerkingen De gebruikte definitie van intervalkankers komt overeen met de internationaal voorgestelde 

definitie en taxonomie door de werkgroep interval kankers van de World Endoscopy Organization. 
De auteurs omschrijven een interval kanker als “colorectal cancer diagnosed after a screening or 
surveillance exam in which no cancer is detected, and before the date of the next recommended 
exam”. Wij hebben deze definitie als volgt vertaald voor de berekening van intervalkankers. 
Intervalkanker na gunstige FIT: Kankers die optreden tussen de analysedatum van een gunstige FIT 
en de uitnodigingsdatum voor de volgende screeningsronde 
Voor cliënten van 75 jaar en ouder die niet meer voor een vervolgscreening in aanmerking komen, 
hanteren we de volgende definitie: 
Intervalkanker na gunstige FIT en >=75 jaar: Kankers die optreden tussen de analysedatum van een 
gunstige FIT en de daaropvolgende 2 jaar  
Berekening intervalkanker: 
1. Als cumulatief risico: aantal interval kankers gedeeld door het aantal personen dat risico loopt 
2. Als programma sensitiviteit: aantal screen gedetecteerde kankers gedeeld door het aantal 
intervalkankers + screen gedetecteerde kankers 

Referenties Richtlijn: definitie intervalcarcinomen darmkanker 
Raffle and Gray, Screening: evidence and practice, Oxford University Press, Oxford, 2007 
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Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

 
 
  



Indicatoren bevolkingsonderzoek darmkanker 
 

 
  

 

versie 1.0 (juni 2019)   pagina 77 van 211 

Indicator SO-18 Fout-positieven FIT 
Indicator naam Fout-positieven FIT 
Definitie Aandeel cliënten waarbij een ongunstige test niet bevestigd wordt door de coloscopie tov alle 

cliënten die een coloscopie hebben ondergaan. 
Rationale Wanneer de uitkomst van de screeningstest (FIT) aangeeft dat de deelnemer (mogelijk) 

(voorstadia) van darmkanker heeft, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is, dan is de uitslag 
van de screeningstest fout-positief. De indicator geeft informatie over de veiligheid van de 
uitvoering van het screeningonderzoek. Fout-positiviteit kan tot schade leiden. Het betreft 
bijvoorbeeld onnodige ongerustheid en schade door vervolgdiagnostiek. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts X 

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een coloscopie waarbij geen rekevante bevinding (advanced adenoom 
of darmkanker) zijn geconstateerd. 
Noemer: aantal cliënten met een ongunstige FIT dat een coloscopie heeft ondergaan. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor en de Kwaliteitsmonitor FIT 
Opmerkingen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-19 Kosten programma 
Indicator naam Kosten programma 
Definitie Totale kosten van de uitvoering van het programma per jaar in Euro 
Rationale Deze indicator geeft informatie over de uitgaven ten behoeve van de coördinatie en de uitvoering 

van het screeningsprogramma. Het geeft inzicht in de totale kosten van het programma 
 
Kwaliteitsdomein: Betaalbaarheid (kosten/zorguitgaven) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal euro’s dat is uitgegeven aan alle activiteiten en middelen die bij het programma zijn 
ingezet 
Noemer: 1 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

 

Voorkeur bron data & 
 type data 

 

Data beschikbaarheid  
Data periodiciteit Landelijk in de monitor 
Opmerkingen Deze indicator komt uit het het CvB macrokader 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO-20 Kosteneffectiviteit programma 
Indicator naam Kosteneffectiviteit programma 
Definitie Mate van kosteneffectiviteit van het programma 
Rationale Deze indicator geeft informatie over de kosteneffectiviteit van het programma. Het verbindt de 

effecten van het programma in (voor kwaliteit gecorrigeerde) gewonnen levensjaren met de 
kosten van en besparingen door het programma in euro’s. Hoe hoger de waarde, des te duurder 
een gewonnen levensjaar. 
 
Kwaliteitsdomein: Betaalbaarheid (doelmatigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal euro’s dat is uitgegeven aan alle activiteiten en middelen die bij het programma zijn 
ingezet 
Noemer: 1 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

 

Voorkeur bron data & 
 type data 

 

Data beschikbaarheid  
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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COMMUNICEREN & VERWIJZEN 

Indicator CV-1a Verzendperiode bericht huisarts 
Indicator naam Verzendperiode bericht huisarts 
Definitie 
 

Aandeel cliënten met een ongunstige FIT waarbij door de screeningsorganisatie tijdig het bericht 
met de uitslag en verwijsadvies aan de huisarts wordt klaargezet, indien gegevens van huisarts zijn 
doorgegeven door cliënt. 

Rationale Wanneer deze tijdsduur te lang is, heeft de huisarts (vrijwel) geen tijd de deelnemer (indien 
wenselijk) te informeren over de uitslag van de FIT voordat deze de uitslagbrief ontvangt. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 
Eis: 100% 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een ongunstige FIT waarbij het tijdsinterval tussen de binnenkomst van 
de (ongunstige) FIT-uitslag in ScreenIT en het klaarzetten van het bericht met de uitslag en 
verwijsadvies aan de huisarts valt binnen 3 kalenderdagen. 
Noemer: aantal cliënten met een ongunstige FIT. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor en Kwaliteitseis SO 
Opmerkingen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-1b Verzendperiode bericht huisarts 
Indicator naam Verzendperiode bericht huisarts 
Definitie 
 

Gemiddelde (en de spreiding: minimale en maximale) tijdsduur van de binnenkomst van de 
(ongunstige) FIT-uitslag in ScreenIT tot het klaarzetten van het bericht met de uitslag en 
verwijsadvies aan de huisarts. 

Rationale Evaluatie van de kwaliteitseis. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: datum klaarzetten bericht huisarts - datum binnenkomst ongunstige uitslag in ScreenIT 
Noemer: minimale, gemiddelde en maximale tijdsduur (spreiding).. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-2 Beschikbare en benodigde coloscopie capaciteit 
Indicator naam Beschikbare en benodigde coloscopie capaciteit 
Definitie 
 

Verhouding tussen de verwachte benodigde capaciteit voor coloscopie (vanuit SO berekend op 
basis uit te nodigen cohorten) en de verwachte beschikbare coloscopie capaciteit (vanuit 
coloscopiecentra). 

Rationale Deze indicator meet de capaciteit van het programma in aansluiting op de zorg. Bij voorkeur is de 
verhouding 1 op 1. Als de verhouding hoger is dan 1, dan duidt dit op een knelpunt in de capaciteit 
van de coloscopie. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: het aantal uit te nodigen cohorten op basis van verwachte benodigde capaciteit. 
Noemer: het aantal uit te nodigen cohorten op basis van verwachte beschikbare capaciteit.  

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kortcyclische monitor en Kwaliteitseis SO 
Opmerkingen Eis: verhouding van 1. 
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-3a Reisafstand primaire intake coloscopie 
Indicator naam Reisafstand primaire intake coloscopie  
Definitie 
 

Gemiddelde (en de spreiding: minimale, eerste kwartiel, mediaan, derde kwartiel en maximale) 
reisafstand tussen het GBA adres van de deelnemer en het adres van het ziekenhuis waar de 
primaire afspraak voor intake is gepland. 

Rationale Deze indicator geeft informatie over mogelijke belemmeringen in de uitvoering. Het doel is om de 
diagnostiek zo dicht mogelijk bij de deelnemer te organiseren. Dat is belangrijk voor de effectiviteit 
en de toegankelijkheid van het programma; mobiliteit kan bij sommige subpopulaties een groter 
probleem zijn dan bij andere. Aselecte uitval kan worden voorkomen door een goede 
bereikbaarheid. 
 
Kwaliteitsdomein: bereikbaarheid (toegankelijkheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Berekening: aantal km tussen het GBA adres van de deelnemer en het adres van het ziekenhuis 
waar de primaire afspraak voor intake is gepland. 
Uitkomst: minimale, eerste kwartiel, gemiddelde, mediaan, derde kwartiel en maximale 
reisafstand (spreiding). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks in de landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-3b Reisafstand uitgevoerde intake coloscopie 
Indicator naam Reisafstand uitgevoerde intake coloscopie  
Definitie 
 

Gemiddelde (en de spreiding: minimale, eerste kwartiel, mediaan, derde kwartiel en maximale) 
reisafstand tussen het GBA adres van de deelnemer en het adres van het ziekenhuis waar de 
uitgevoerde afspraak voor intake heeft plaatsgevonden. 

Rationale Deze indicator geeft informatie over mogelijke belemmeringen in de uitvoering. Het doel is om de 
diagnostiek zo dicht mogelijk bij de deelnemer te organiseren. Dat is belangrijk voor de effectiviteit 
en de toegankelijkheid van het programma; mobiliteit kan bij sommige subpopulaties een groter 
probleem zijn dan bij andere. Aselecte uitval kan worden voorkomen door een goede 
bereikbaarheid. 
 
Kwaliteitsdomein: bereikbaarheid (toegankelijkheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Berekening: aantal km tussen het GBA adres van de deelnemer en het adres van het ziekenhuis 
waar de uitgevoerde afspraak voor intake heeft plaatsgevonden. 
Uitkomst: minimale, eerste kwartiel, gemiddelde, mediaan, derde kwartiel en maximale 
reisafstand (spreiding). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks in de landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-4a Doorlooptijd datum uitslagbrief FIT – datum geplande intake coloscopie 
Indicator naam Doorlooptijd datum uitslagbrief FIT – datum geplande intake coloscopie 
Definitie 
 

Aandeel cliënten waarbij het tijdsinterval tussen uitslag en primair geplande afspraak voor intake 
de daarvoor bestemde limiet overschrijdt. 

Rationale Om ongerustheid te beperken moet de deelnemer zo snel mogelijk na communicatie van een 
ongunstige testuitslag de intake voor coloscopie kunnen ondergaan. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een ongunstige FIT waarvan het tijdsinterval tussen het klaarzetten van 
de uitslagbrief en de (primair) geplande afspraak voor intake coloscopie valt binnen 15 werkdagen. 
Noemer: het aantal cliënten met een ongunstige FIT. 
 
Eis: minimaal 95% 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

 

Data beschikbaarheid ScreenIT 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor, kortcyclische monitor en kwaliteitseisen CC 
Opmerkingen De afspraak voor de intake vindt binnen 15 werkdagen na het versturen van de uitslagbrief plaats. 

De deelnemer kan de intake-afspraak (tijdstip en/of locatie) via het cliëntenportaal of telefonisch 
bij de screeningsorganisatie wijzigen of afzeggen. 

Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-4b Doorlooptijd datum uitslagbrief FIT –datum geplande intake coloscopie 
Indicator naam Doorlooptijd datum uitslagbrief FIT – datum geplande intake coloscopie 
Definitie 
 

Verdeling over de cliënten van het absolute, gemiddelde etc. aantal werkdagen dat ligt tussen 
uitslag en primair geplande afspraak voor intake. 

Rationale Evaluatie van de kwaliteitseis. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Berekening: datum (primaire) afspraak intake coloscopie - datum klaarzetten uitslagbrief. 
Uitkomst: minimale, eerste kwartiel, mediaan, gemiddelde, derde kwartiel en maximale tijdsduur 
(spreiding). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Landelijke monitor 
Opmerkingen Signaalwaarde: 21 weekdagen, 15 werkdagen. 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-5 Non-participanten intake 
Indicator naam Non-participanten intake  
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat zich na een ongunstige uitslag afmeldt voor het BVO voordat de geplande 
intake plaatsvindt. 

Rationale In kaart brengen in hoeverre een ongunstige FIT aanleiding vormt om naar de intakeafspraak te 
gaan. Wanneer dit onvoldoende het geval is, zal de voorlichting hierover moeten worden 
aangepast. 
 
Kwaliteitsdomein: toegankelijkheid (keuzevrijheid) ook misschien kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller 1: aantal eenmalige afmeldingen (naar reden).  
Noemer 2: aantal cliënten waarmee een intakeafspraak is gemaakt. 
Teller 2: aantal definitieve afmeldingen (naar reden). 
Noemer 2: aantal cliënten waarmee een intakeafspraak is gemaakt. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 
Afmelding via infolijn of cliëntportaal 
Reden voor afmelding 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks in de landelijke monitor 
Opmerkingen Volgens de eerste monitor melden niet alle cliënten zich (eenmalig of definitief) af wanneer zij de 

intakeafspraak annuleren. In veel gevallen wordt de afspraak geannuleerd en word er geen nieuwe 
afspraak gemaakt, zonder dat de cliënt zich afmeldde. Alleen het aantal eenmalige/definitieve 
afmeldingen tellen n.a.v. de uitslagbrief is dus in de praktijk niet representatief voor het totale 
aantal non-participanten bij de intake. Misschien de definitie hierop aanpassen? Alternatief is dat 
de SO de deelnemer eenmalig afmeldt na een bericht van het coloscopiecentrum 

Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
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Methodologische 
overwegingen 

 

Indicator CV-6 Verzetten intakeafspraak 
Indicator naam Verzetten intakeafspraak  
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat de (primair) geplande afspraak voor de intake voor coloscopie wijzigt. 

Rationale Deze indicator geeft aan of de oorspronkelijke gemaakte intakeafspraak belemmeringen geeft voor 
deelname. De deelnemer is vrij om de afspraak te verzetten. 
 
Kwaliteitsdomein: bereikbaarheid (keuzevrijheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten dat de (primair) geplande intakeafspraak wijzigt.  
Noemer: aantal cliënten met een ongunstige FIT. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Afmelding via infolijn of cliëntportaal 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks in de landelijke monitor 
Opmerkingen De deelnemer kan de intake-afspraak via het cliëntenportaal of telefonisch bij de 

screeningsorganisatie wijzigen of afzeggen. Een aantal cliënten verplaatst de initiële intakeafspraak 
om zich daarna alsnog af te melden. Deze cliënten zijn meegeteld in de berekening van de monitor. 

Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-7 Verwijscijfer FIT 
Indicator naam Verwijscijfer FIT 
Definitie 
 

Aandeel gescreende cliënten met een ongunstige uitslag op de FIT en dus een verwijsadvies 
(verwijscijfer) ontvangt. 

Rationale Deze indicator is een indicatie voor de workload en geeft samen met het detectiecijfer en de 
postief voorspellende waarde informatie over de effectiviteit van het programma. Een laag 
verwijscijfer kan duiden op een lage testsensitiviteit, een hoog verwijscijfer op veel fout-positieve 
uitslagen van screening 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: het aantal cliënten uit de noemer met een ongunstige uitslag op de FIT. 
Noemer: aantal cliënten met een (gunstige of ongunstige) uitslag op de FIT (is dus exclusief de 
onbeoordeelbare uitslagen) 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor, kortcyclische monitor, Kwaliteitsmonitor FIT 
Opmerkingen  
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-8 Annulering intake  
Indicator naam Annulering intake 
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat de afspraak voor de intake heeft geannuleerd. 

Rationale In kaart brengen in hoeverre een ongunstige FIT aanleiding vormt om naar de intakeafspraak te 
gaan. Wanneer dit onvoldoende het geval is, zal de voorlichting hierover moeten worden 
aangepast.  
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (keuzevrijheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: het aantal cliënten dat de intake afspraak voor coloscopie annuleert 
Noemer: het aantal cliënten waarbij een intake afspraak voor coloscopie gepland is.  

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen Een annulering is niet hetzelfde als een afmelding 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-8a Reden annulering intake  
Indicator naam Reden annulering intake  
Definitie 
 

Reden annulering intake afspraak 

Rationale In kaart brengen in hoeverre een ongunstige FIT aanleiding vormt om naar de intakeafspraak te 
gaan. Wanneer dit onvoldoende het geval is, zal de voorlichting hierover moeten worden 
aangepast.  
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (keuzevrijheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: het aantal cliënten dat de intake afspraak voor coloscopie annuleert 
Noemer: het aantal cliënten waarbij een intake afspraak voor coloscopie gepland is.  

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-9 Lopende intake 
Indicator naam Lopende intake 
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat nog een geplande afspraak voor de intake heeft staan 

Rationale In kaart brengen in hoeverre een ongunstige FIT aanleiding vormt om naar de intakeafspraak te 
gaan.  
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (keuzevrijheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten dat nog een geplande afspraak in de toekomst voor de intake afspraak heeft 
staan 
Noemer: aantal cliënten waarbij een intake afspraak voor coloscopie gepland is. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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INTAKE 

Indicator DI-1 No show intake 
Indicator naam No show intake  
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat niet op de gemaakte afspraak voor intake komt en zich daarvoor niet heeft 
afgemeld (oorspronkelijke en gewijzigde afspraak). 

Rationale In kaart brengen in hoeverre een ongunstige FIT een aanleiding vormt om de intake voor 
coloscopie te ondergaan. Wanneer dit onvoldoende het geval is, zal de voorlichting hierover 
moeten worden aangepast. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten dat niet naar de intake komt zonder zich daarvoor af te melden  
Noemer: aantal cliënten waarmee een afspraak voor intake is gemaakt 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks in de landelijke monitor 
Opmerkingen Een medewerker van de screeningsorganisatie stuurt de deelnemer een herinnering, wanneer 

deze niet op de intake-afspraak verschijnt. 
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DI-2 Intake coloscopie verricht na eerste geplande afspraak 
Indicator naam Intake coloscopie verricht na eerste geplande afspraak 
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat de eerste (eventueel gewijzigde) afspraak voor de intake voor coloscopie 
nakomt. 

Rationale In kaart brengen hoeveel cliënten op het laatste moment afzien van de intake voor coloscopie. Als 
dit vaak het geval is, moeten de oorzaken hiervan worden achterhaald. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten die de eerste (eventueel gewijzigde) afspraak voor de intake voor coloscopie 
nakomt. 
Noemer: aantal cliënten waarmee een afspraak voor intake is gemaakt. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DI-3 Herinnering verstuurd bij no show intakeafspraak coloscopie 
Indicator naam Herinnering verstuurd bij no show intakeafspraak coloscopie 
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat de eerste (eventueel gewijzigde) afspraak voor de intake voor coloscopie 
nakomt. 

Rationale Voor de doelmatigheid van het bevolkingsonderzoek is het van belang dat na een ongunstige FIT 
een coloscopie plaatsvindt. Het is daarom belangrijk een herinneringsuitnodiging te sturen 
wanneer er geen intake voor coloscopie heeft plaatsgevonden. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten waarnaar een herinnering voor de intake is verstuurd. 
Noemer: aantal no show eerste intakeafspraak. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DI-4a Verzendperiode herinnering intake 
Indicator naam Verzendperiode herinnering intake 
Definitie 
 

Aandeel deelnemers dat tijdig een herinneringsbrief van de screeningsorganisatie heeft ontvangen 
bij no show op de geplande intakeafspraak. 

Rationale De deelnemer is at risk voor darmkanker na een positieve FIT-uitslag en wordt herinnerd aan het 
belang van intakeafspraak. Naarmate het aantal non-responders toeneemt, neemt de effectiviteit 
van het programma af.  
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal deelnemers waarbij het tijdsinterval tussen de registratie van no show bij de intake 
door het coloscopiecentrum en het klaarzetten van de herinneringsbrief door de 
screeningsorganisatie maximaal 5 werkdagen bedraagt. 
Noemer: aantal no show eerste intakeafspraak. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis SO 
Opmerkingen Eis: minimaal 95% 
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DI-4b Verzendperiode herinnering intake 
Indicator naam Verzendperiode herinnering intake 
Definitie 
 

Gemiddelde (en de spreiding: minimale, eerste kwartiel, mediaan, derde kwartiel en maximale) 
tijdsduur van de registratie van no show bij de intake tot het klaarzetten van de herinneringsbrief. 

Rationale Evaluatie van de kwaliteitseis 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Berekening: datum klaarzetten herinneringsbrief - datum registratie no show intake. 
Uitkomst: minimale, eerste kwartiel, mediaan, gemiddelde, derde kwartiel, en maximale tijdsduur 
(spreiding). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DI-5 Nieuwe intakeafspraak 
Indicator naam Nieuwe intakeafspraak 
Definitie 
 

Aandeel deelnemers waarnaar een herinnering voor de intake voor coloscopie is verstuurd, dat 
een nieuwe afspraak voor de intake voor coloscopie heeft gemaakt. 

Rationale Dit is een maat voor de efficiëntie van het programma. Hoe hoger het deel dat een herinnering 
gestuurd moet worden, hoe meer kosten er worden gemaakt en hoe ineffectiever de uitvoering 
van het programma is. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal deelnemers waarnaar een herinnering voor de intake voor coloscopie is verstuurd, 
dat een nieuwe afspraak voor de intake voor coloscopie heeft gemaakt. 
Noemer: aantal deelnemers waarnaar een herinnering voor de intake voor coloscopie is verstuurd. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor 
Opmerkingen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DI-6a Bevestigingsperiode nieuwe intakeafspraak 
Indicator naam Bevestigingsperiode nieuwe intakeafspraak 
Definitie 
 

Aandeel deelnemers waarnaar de eerstvolgende werkdag na het maken van een nieuwe 
intakeafspraak de bevestiging van de nieuwe intakeafspraak wordt verstuurd. 

Rationale Een bevestiging voor de nieuwe intakeafpsraak vergroot de compliance van de patiënt om naar de 
nieuwe intake voor coloscopie te gaan.  
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal deelenemers waaraan de eerstvolgende werkdag na het maken van een nieuwe 
intakeafspraak de bevestiging van de nieuwe intakeafspraak wordt klaargezet.  
Noemer: aantal deelnemers dat een nieuwe intakeafspraak maakt. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis SO 
Opmerkingen Eis: minimaal 95% 
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DI-6b Bevestigingsperiode nieuwe intakeafspraak 
Indicator naam Bevestigingsperiode nieuwe intakeafspraak 
Definitie 
 

Gemiddelde (en de spreiding: minimale en maximale) tijdsduur van het maken van een nieuwe 
intakeafspraak tot het klaarzetten van de bevestiging. 

Rationale Evaluatie van de kwaliteitseis 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Berekening: datum klaarzetten bevestiging - datum maken nieuwe intakeafspraak. 
Uitkomst: minimale, gemiddelde, en maximale tijdsduur (spreiding). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DI-7 Intake coloscopie uitgevoerd na versturen herinnering 
Indicator naam Intake coloscopie uitgevoerd na versturen herinnering 
Definitie 
 

Het deel van de cliënten ten waarnaar een herinnering voor de intake voor coloscopie is verstuurd, 
dat naar de afspraak voor de intake voor coloscopie is geweest. 

Rationale Aan de hand van deze indicator kan het effect van het versturen van herinneringsuitnodigingen 
voor de intake voor coloscopie worden bepaald. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten waarnaar een herinnering voor de intake voor coloscopie is verstuurd, dat 
naar de afspraak voor de intake voor coloscopie is geweest. 
Noemer: aantal cliënten waarnaar een herinnering voor de intake voor coloscopie is verstuurd. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen In de eerste monitor was bij geen enkele cliënt met een no show status een nieuwe intakeafspraak 

gemaakt; er waren bij deze cliënten dus ook geen nieuwe intakes verricht 
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

 

  



Indicatoren bevolkingsonderzoek darmkanker 
 

 
  

 

versie 1.0 (juni 2019)   pagina 104 van 211 

Indicator DI-8 Uitnodigingen voor nieuwe screeningsronde na no show intake 
Indicator naam Uitnodigingen voor nieuwe screeningsronde na no show intake 
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat op niet op de herinnering voor intake reageert, waarbij het tijdsinterval 
tussen het versturen van de uislagbrief en de nieuwe uitdnodiging voor het bevolkinsgonderzoek 2 
jaar bedraagt. 

Rationale Volgens de richtlijnen horen mannen vrouwen na 2 jaar weer te worden uitgenodigd. Personen 
met een afwijkende FIT lopen bovendien meer risico op darmkanker. Tijdige verzending van de 
uitnodiging moet de man of vrouw de kans geven voor een volgende screenings ronde rond het 
gedefinieerde screeningsinterval. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: Aandeel cliënten dat op niet op de herinnering voor intake reageert, waarbij het 
tijdsinterval tussen het versturen van de uislagbrief en de nieuwe uitdnodiging voor het 
bevolkinsgonderzoek 2 jaar bedraagt 
Noemer: aantal cliënten dat niet op de herinnering voor intake reageert (no show) 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

 

Data beschikbaarheid Gegevens zijn beschikbaar in AnalyzeIT 
Data periodiciteit Kwaliteitseis SO 
Opmerkingen Eis 100%  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DI-9 Deelnamegraad intake 
Indicator naam Deelnamegraad intake 
Definitie 
 

Aandeel cliënten met een ongunstige FIT (en een verwijsadvies voor coloscopie) dat op een 
gemaakte afspraak voor intake coloscopie komt (oorspronkelijke en gewijzigde afspraak). 

Rationale Voor de doelmatigheid van het bevolkingsonder-zoek is het van belang dat na een ongunstige FIT 
een coloscopie plaatsvindt. Het is daarom belangrijk dat alle clienten met een ongunstige uitslag 
op de FIT de intake voor coloscopie ondergaan. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een ongunstige FIT (en een verwijsadvies voor coloscopie) dat op een 
gemaakte afspraak voor intake coloscopie komt (oorspronkelijke en gewijzigde afspraak). 
Noemer: aantal cliënten met een ongunstige FIT (en een verwijsadvies voor coloscopie). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks in de monitor 

Kortcyclische monitor 
Opmerkingen Streefwaarde maximaal 85% (gebaseerd op pilot 
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator Dl-10a Doorlooptijd (primaire) intakeafspraak – uitgevoerde intake coloscopie 
Indicator naam Doorlooptijd (primaire) intakeafspraak- uitgevoerde intake coloscopie  
Definitie 
 

Aandeel cliënten met een tijdige doorlooptijd tussen de (primair) geplande intakeafspraak en de 
daadwerkelijke intake voor coloscopie. 

Rationale Na een ongunstige FIT moet de intake voor coloscopie zo snel mogelijk plaats vinden. Deze 
indicator geeft aan in welke mate uitstel op verzoek van de cliënt plaatsvindt en er een tijdig 
alternatief wordt geboden. 
 
Kwaliteitsdomein: bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten waarbij het tijdsinterval tussen de (primair) geplande afspraak voor de 
intake voor coloscopie en de intake voor coloscopie binnen de nog vast te stellen streefwaarde ligt  
Noemer: aantal cliënten dat naar de intakeafspraak komt 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Het aandeel cliënten dat de afspraak verzet heeft, naar later tijdstip 
Regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks in de monitor 
Opmerkingen Signaalwaarde 15 werkdagen  
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

De gemiddelde doorlooptijd is in de eerste monitor alleen gebaseerd op de cliënten die de 
afspraak ten minste een dag vooruit hebben verzet. 

  



Indicatoren bevolkingsonderzoek darmkanker 
 

 
  

 

versie 1.0 (juni 2019)   pagina 107 van 211 

Indicator Dl-10b Doorlooptijd (primaire) intakeafspraak – uitgevoerde intake coloscopie 
Indicator naam Doorlooptijd (primaire) intakeafspraak- uitgevoerde intake coloscopie  
Definitie 
 

Gemiddelde (en de spreiding: minimale en maximale) tijdsduur tussen de (primair) geplande 
intakeafspraak en de intake voor coloscopie. 

Rationale Evaluatie van de streefwaarde. 
 
Kwaliteitsdomein: bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Berekening: datum intake coloscopie - datum (primair) geplande intakeafspraak. 
Uitkomst: minimale, gemiddelde en maximale tijdsduur (spreiding). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Het aandeel cliënten dat de afspraak verzet heeft, naar later tijdstip 
Regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen In de eerste monitor heeft 23% van de mensen met een uitgevoerde intake de initiële afspraak 

verzet naar een later tijdstip. De gemiddelde doorlooptijd was 21 dagen met een mediaan van 16 
dagen  

Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

De gemiddelde doorlooptijd is in de eerste monitor alleen gebaseerd op de cliënten die de 
afspraak ten minste een dag vooruit hebben verzet. 
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Indicator Dl-11 Exclusie n.a.v. intake coloscopie 
Indicator naam Exclusie n.a.v. intake coloscopie 
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat tijdens het intakegesprek geëxcludeerd wordt voor coloscopie (naar reden 
van exclusie). 

Rationale In kaart brengen hoeveel cliënten na een ongunstige FIT geëxcludeerd worden voor coloscopie. Dit 
is een maat voor inefficiency, omdat een groot deel hiervan niet had hoeven deelnemen aan het 
bevolkingsonderzoek. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten dat tijdens de intake geëxcludeerd wordt voor coloscopie (naar reden van 
exclusie)  
Noemer: aantal cliënten dat naar een intakegesprek komt 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Reden voor exclusie 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks in de landelijke monitor 
Opmerkingen Exclusiecriteria zijn een beperkte levensverwachting, kunnen een medische reden betreffen of 

hangen samen met de wens van de cliënt om niet deel te nemen. In sommige gevallen kan een 
colografie aangeboden worden. 

Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator Dl-12 Tijdigheid registratie intake 
Indicator naam Tijdigheid registratie intake 
Definitie 
 

Aandeel intakegesprekken waarbij een tijdige registratie van de benodigde gegevens in ScreenIT 
plaatsvindt. 

Rationale Indien de benodigde gegevens niet tijdig worden geregistreerd, kan er geen koppeling van de 
bevindingen van de coloscopie in ScreenIT plaatsvinden. 
 
Kwaliteitsdomein: bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts X 

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal intakegesprekken waarbij de registratie van de benodigde gegevens binnen 5 
werkdagen plaatsvindt. 
Noemer: aantal intakegesprekken. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis CC 
Opmerkingen Eis: maximaal 5 werkdagen 

 
Als de intake op on hold wordt gezet, moet de registratie van de intake binnen vijf werkdagen 
nadat de medische gegevens zijn binnengekomen, zijn afgerond. 

Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DI-13 Conclusie n.a.v. intake coloscopie 
Indicator naam Conclusie n.a.v. intake coloscopie 
Definitie 
 

Conclusie naar aanleiding van het intakegesprek voor coloscopie 

Rationale In kaart brengen hoeveel cliënten na een ongunstige FIT verwezen worden voor vervolgonderzoek. 
Dit is een maat voor efficiency. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten per intakeconclusie 
Noemer: aantal cliënten met uitgevoerd intakegesprek voor coloscopie 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks in landelijke monitor 
Opmerkingen Conclusie moet beschikbaar zijn om verder proces te interpreteren 
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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COLOSCOPIE 

Indicator DC-1 Non-participanten coloscopie 
Indicator naam Non-participanten coloscopie 
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat zich na de intake afmeldt voor het BVO voordat de coloscopie plaatsvindt met 
een onderscheid naar 1) deze ronde en 2) definitief (naar reden van afmelding) 

Rationale In kaart brengen in hoeverre een intake voor coloscopie na een ongunstige FIT aanleiding vormt 
om de coloscopie te ondergaan. Wanneer dit onvoldoende het geval is, zal de voorlichting hierover 
moeten worden aangepast. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (keuzevrijheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller 1: aantal eenmalige afmeldingen (naar reden). 
Noemer 1: aantal cliënten waarmee een afspraak voor coloscopie is gemaakt. 
 
Teller 2: aantal definitieve afmeldingen (naar reden). 
Noemer 2: aantal cliënten waarmee een afspraak voor coloscopie is gemaakt. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep, reden voor afmelding en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen Deze indicator is een onderdeel van DC-1. Aantal cliënten uit de initiële doelgroep dat heeft 

aangegeven nooit meer een uitnodiging te willen ontvangen voor deelname aan de screening. 
Op moment x neem je de laatste status; óf afgemeld, óf weer aangemeld. (uit AnalyzIT degene die 
afgemeld hebben en niet opnieuw aangemeld). 

Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DC-2 No show coloscopie 
Indicator naam No show coloscopie 
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat niet op de gemaakte afspraak voor coloscopie komt en zich daarvoor niet 
heeft afgemeld. 

Rationale In kaart brengen in hoeverre een intake voor coloscopie na een ongunstige FIT aanleiding vormt 
om de coloscopie te ondergaan. Wanneer dit onvoldoende het geval is, zal de voorlichting hierover 
moeten worden aangepast. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (keuzevrijheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten dat niet naar de coloscopie komt zonder zich daarvoor af te melden. 
Noemer: aantal cliënten waarmee een afspraak voor coloscopie is gemaakt. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Teller niet beschikbaar in ScreenIT 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen In de Landelijke Monitor staat wel het percentage deelnemers aan coloscopie tov het aantal dat 

een colocsopie is aangeboden na het intakegesprek. Waarschijnlijk adh van een beschikbaar PA 
rapport 

Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DC-3a Deelname(graad) coloscopie totaal 
Indicator naam Deelname(graad) coloscopie totaal  
Definitie 
 

Aandeel cliënten met een ongunstige FIT dat uiteindelijk een coloscopie ondergaat 

Rationale Deze indicator geeft aan welk deel van de cliënten met een ongunstige FIT een coloscopie heeft 
ondergaan. Alleen bij deze cliënten kan screening een gezondheidseffect opleveren. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten dat een coloscopie ondergaat  
Noemer: aantal cliënten met een ongunstige FIT dat tijdens de intake voor coloscopie niet (voor de 
coloscopie) wordt geëxcludeerd 
 
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Coloscopiestatus (coloscopieverslag, PA-verslag aanwezig, gepland, recent, afgemeld, leeg veld in 
ScreenIT) 
 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks in de landelijke monitor 

In de kortcyclische monitor  
Opmerkingen Streefwaarde: minimaal 85% (gebaseerd op de pilot) 

 
Voor het berekenen van de deelnamegraad coloscopie zijn cliënten meegeteld indien 1) de 
geplande datum van de coloscopie is verstreken, 2) de cliënt zich niet heeft afgemeld en 3) de 
geplande datum van de coloscopie langer dan twee weken voor de analysedatum plaatsvond. 
Vanwege de doorlooptijd van de PA beoordeling worden coloscopieverslagen over het algemeen 
niet meteen na het onderzoek in ScreenIT ingevoerd. 
 
Bij de berekening in de eerste monitor wordt opgemerkt te worden dat de afwezigheid van het 
coloscopieverslag niet in alle gevallen impliceert dat de cliënt niet heeft deelgenomen aan 
coloscopie. Nog niet alle coloscopiecentra kunnen de coloscopieverslagen optimaal invoeren in de 
software vanwege ITproblematiek. Bovendien worden verslagen niet door ScreenIT geaccepteerd 
indien er een invoerfout is gemaakt. Het werkelijke deelnamecijfer coloscopie kan daarom iets 
hoger zijn. 
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Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DC-3b Dekkingsgraad coloscopie 
Indicator naam Dekkingsgraad coloscopie  
Definitie 
 

Aandeel cliënten met een ongunstige FIT en intake conclusie coloscopie dat uiteindelijk een 
coloscopie ondergaat. 

Rationale Deze indicator geeft aan welk deel van de cliënten met een ongunstige FIT en tijdens de intake een 
advies/conclusie coloscopie heeft gekregen, een coloscopie heeft ondergaan. Alleen bij deze 
cliënten kan screening een gezondheidseffect opleveren. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten dat een coloscopie ondergaat (dwz een MDL- en/of PA-verslag heeft). 
Noemer: aantal cliënten met een ongunstige FIT dat tijdens de intake de conclusie coloscopie heeft 
gekregen. 
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Coloscopiestatus (coloscopieverslag, PA-verslag aanwezig, gepland, recent, afgemeld, leeg veld in 
ScreenIT) 
 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks in de landelijke monitor 

In de kortcyclische monitor  
Opmerkingen Streefwaarde: maximaal 95% (gebaseerd op de monitor) 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DC-4a Doorlooptijd datum uitslagbrief FIT – datum uitgevoerde coloscopie 
Indicator naam Doorlooptijd datumuitslagbrief FIT – datum uitgevoerde coloscopie 
Definitie 
 

Aandeel cliënten met een tijdige doorlooptijd tussen het verzenden van de uitslagbrief (met 
verwijzing) n.a.v. een ongunstige FIT en het verrichten van de coloscopie. 

Rationale De coloscopie moet zo snel mogelijk na een ongunstige FIT plaatsvinden om de periode van 
onzekerheid zoveel mogelijk te beperken. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten waarvan het tijdsinterval tussen het verzenden van de uitslagbrief (met 
verwijzing) n.a.v. een ongunstige FIT en het verrichten van de coloscopie maximaal 20 werkdagen 
bedraagt. 
Noemer: het aantal cliënten dat een coloscopie heeft ondergaan. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kortcyclische monitor, kwaliteitseis Screeningsorganisaties 
Opmerkingen Eis: minimaal 95%. 

Doorlooptijden worden gecorrigeerd indien er op verzoek van de deelnemer uitstel plaatsvindt. 
Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 

Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

  

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-4b Doorlooptijd datum uitslagbrief FIT – datum uitgevoerde coloscopie 
Indicator naam Doorlooptijd datumuitslagbrief FIT – datum uitgevoerde coloscopie 
Definitie 
 

Gemiddelde (en de spreiding: minimale en maximale) tijdsduur van verzenden ongunstige FIT 
uitslagbrief tot verrichting coloscopie. 

Rationale Evaluatie van de kwaliteitseis 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Berekening: datum verrichting coloscopie - datum verzending uitslagbrief 
Uitkomst: minimale, eerste kwartiel, mediaan, gemiddelde, derde kwartiel en maximale tijdsduur 
(spreiding). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 

Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

  

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-5a Doorlooptijd datum uitgevoerde intake coloscopie – datum uitgevoerde coloscopie 
Indicator naam Doorlooptijd datum uitgevoerde intake coloscopie – datum uitgevoerde coloscopie 
Definitie 
 

Aandeel cliënten met een tijdige doorlooptijd tussen de intake voor coloscopie en de te verrichten 
coloscopie. 

Rationale De coloscopie moet zo snel mogelijk na de intake plaatsvinden om de periode van onzekerheid 
zoveel mogelijk te beperken. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

Huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts X 

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten waarvan het tijdsinterval tussen de intake voor coloscopie en de (primair) 
aangeboden afspraak voor de te verrichten coloscopie maximaal 10 werkdagen bedraagt. 
Noemer: het aantal cliënten dat een coloscopie heeft ondergaan. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor, kwaliteitseisen CC 
Opmerkingen Eis: minimaal 95% binnen 15 werkdagen 

 
De wens is een doorlooptijd van 10 dagen. 
Doorlooptijden worden gecorrigeerd indien er op verzoek van de deelnemer uitstel plaatsvindt. 

Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 
Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

  

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-5b Doorlooptijd datum uitgevoerde intake coloscopie – uitgevoerde coloscopie 
Indicator naam Doorlooptijd datum uitgevoerde intake coloscopie – uitgevoerde  coloscopie 
Definitie 
 

Gemiddelde (en de spreiding: minimale en maximale) tijdsduur van de intake tot de (primair) 
geplande afspraak voor coloscopie. 

Rationale Evaluatie van de kwaliteitseis. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

Huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts X 

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Berekening: datum coloscopie - datum intake. 
Uitkomst: minimale, eerste kwartiel, mediaan, gemiddelde, derde kwartiel en maximale tijdsduur 
(spreiding). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 

Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

  

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-6a Opbrengst coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker per deelnemer 
Indicator naam Opbrengst coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker per deelnemer 
Definitie 
 

Aandeel cliënten met coloscopie waarbij een bepaald type laesie wordt gedetecteerd per 1.000 
deelnemers. 
Het gaat hierbij om de belangrijkste afwijking per cliënt:  
Darmkanker, advanced adenoom, non-advanced adenoom, serrated poliep, overige maligniteit 
(neuro-endocriene tumor, anuscarcinoom, metastase van andere primaire tumor) en overige. 

Rationale Dit geeft een indicatie van de uiteindelijke opbrengst van het screeningsprogramma.  
De proportie coloscopieën waarbij geen laesie wordt gedetecteerd geeft een indicatie van de 
specificiteit van de FIT. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten: ketenpartners 

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts X 

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts X 

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal keer dat [type laesie] is gedetecteerd 
Noemer: aantal cliënten met deelname aan FIT screening (/1000) 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Geslacht 
Leeftijd 
Verschillende diagnoses 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks in de monitor 
Opmerkingen Voor de interpretatie van relevante bevindingen, zie aparte bijlage. 
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

Tijdens tussentijdse monitoring van de opbrengsten van coloscopie kwam aan het licht dat het 
vervolgbeleid na coloscopie niet altijd strookte met de eindconclusie van de endoscopist (“MDL 
eindconclusie”). De opbrengst van coloscopie is een onmisbare uitkomstmaat om de totale 
opbrengst van het bevolkingsonderzoek en de effecten van tussentijdse bijsturing goed te kunnen 
schatten. Om na te gaan hoe goed de eindconclusie van coloscopie overeenkomt met de 
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bevindingen die tijdens het onderzoek zijn gedaan in combinatie met de bevindingen van het 
pathologisch onderzoek, zijn de eindconclusies van de coloscopieën die verricht zijn bij de t/m 30 
juni 2014 uitgenodigde cliënten en waarvan de uitslagen medio augustus 2014 bekend waren, 
opnieuw beoordeeld aan de hand van de afzonderlijke bevindingen van de endoscopist en het 
pathologisch verslag. Het aandeel advanced adenomen is hoger in de herbeoordeling dan in het 
coloscopieverslag. 
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Indicator DC-6b Opbrengst coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker per cliënt met een coloscopie 
Indicator naam Opbrengst coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker per cliënt met een coloscopie 
Definitie 
 

Aandeel cliënten met coloscopie waarbij een bepaald type laesie wordt gedetecteerd per 1000 
cliënten met een coloscopie. 
Het gaat hierbij om de belangrijkste afwijking per client:  
Darmkanker, advanced adenoom, non-advanced adenoom, serrated poliep, overige maligniteit 
(neuro-endocriene tumor, anuscarcinoom, metastase van andere primaire tumor) en overige. 

Rationale Dit geeft een indicatie van de uiteindelijke opbrengst van het screeningsprogramma.  
 
De proportie coloscopieën waarbij geen laesie wordt gedetecteerd geeft een indicatie van de 
specificiteit van de FIT. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten: ketenpartners 

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts X 

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts X 

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal keer dat [type leasie] is gedectecteerd. 
Noemer: aantal cliënten met een uitgevoerde coloscopie (/1000) 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Geslacht 
Leeftijd 
Verschillende diagnoses 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks in de monitor 
Opmerkingen Voor de interpretatie van relevante bevindingen, zie  aparte bijlage. 
Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

Tijdens tussentijdse monitoring van de opbrengsten van coloscopie kwam aan het licht dat het 
vervolgbeleid na coloscopie niet altijd strookte met de eindconclusie van de endoscopist (“MDL 
eindconclusie”). De opbrengst van coloscopie is een onmisbare uitkomstmaat om de totale 
opbrengst van het bevolkingsonderzoek en de effecten van tussentijdse bijsturing goed te kunnen 
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schatten. Om na te gaan hoe goed de eindconclusie van coloscopie overeenkomt met de 
bevindingen die tijdens het onderzoek zijn gedaan in combinatie met de bevindingen van het 
pathologisch onderzoek, zijn de eindconclusies van de coloscopieën die verricht zijn bij de t/m 30 
juni 2014 uitgenodigde cliënten en waarvan de uitslagen medio augustus 2014 bekend waren, 
opnieuw beoordeeld aan de hand van de afzonderlijke bevindingen van de endoscopist en het 
pathologisch verslag. Het aandeel advanced adenomen is hoger in de herbeoordeling dan in het 
coloscopieverslag. 
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Indicator DC-7a Overdrachtsperiode naar de zorg 
Indicator naam Overdrachtsperiode naar de zorg 
Definitie Aandeel cliënten met verwijsadvies na een ongunstige coloscopie dat tijdig wordt overgedragen 

aan de betreffende zorgprofessional. 
Rationale Snelheid is geboden bij de overdracht, vooral bij maligniteit. Dit is een gezamenlijke afspraak. 

 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts X 

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts X 

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een ongunstige coloscopie met verwijsadvies waarvan het tijdsinterval 
tussen het versturen van de uitslagbrief met verwijsadvies na een ongunstige coloscopie en de 
overdracht van de cliënt aan de betreffende zorgprofessional maximaal 4 weken bedraagt. 
Noemer: het aantal cliënten met een ongunstige coloscopie met verwijsadvies. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Niet beschikbaar in ScreenIT 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen De streefwaarde is maximaal 4 weken; bij maligniteit 7 kalenderdagen. 

 
Streefwaarde is nog niet geevalueerd.  

Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DC-7b Overdrachtsperiode naar de zorg 
Indicator naam Overdrachtsperiode naar de zorg 
Definitie Gemiddelde (en de spreiding: minimale en maximale) tijdsduur van het versturen van uitslagbrief 

met verwijsadvies na ongunstige coloscopie aan cliënt tot de overdracht van de cliënt aan de 
betreffende zorgprofessional. 

Rationale Evaluatie van de streefwaarde. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts X 

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts X 

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Berekening: datum overdracht aan zorg - datum uitslagbrief met verwijsadvies aan cliënt. 
Uitkomst: minimale, eerste kwartiel, mediaan, gemiddelde, derde kwartiel en maximale tijdsduur 
(spreiding). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Niet beschikbaar in ScreenIT  
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen De streefwaarde is maximaal 4 weken; bij maligniteit 7 kalenderdagen. 

 
Streefwaarde is nog niet geevalueerd.  

Referenties Penning C, Lansdorp-Vogelaar I, van Leerdam M et al. Landelijke monitoring van het 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker: resultaten eerste half jaar 2014. Rotterdam: Erasmus MC/ 
Antonie van Leeuwenhoek Instituut, 2014. 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DC-8 Aantal coloscopieën 
Indicator naam Aantal coloscopieën 
Definitie Het aantal uitgevoerde coloscopieën per endoscopist per jaar. 
Rationale De Europese richtlijn adviseert dat iedere endoscopist die deelneemt aan een 

screeningsprogramma naar darmkanker een minimum van 200 coloscopieën op jaarbasis dient uit 
te voeren. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal coloscopieën per endoscopist per jaar. 
Noemer: 1. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar en coloscopie centra 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis endoscopist 
Opmerkingen Eis: minimaal 200. 

 
Deze (ervarings)eisen gelden voor alle endoscopisten die coloscopieën in het kader  
van het bevolkingsonderzoek darmkanker uitvoeren (MDL-artsen, internisten). 
Zie: https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-
b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline 

Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 
Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

  

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-9 Aantal poliepectomieën 
Indicator naam Aantal poliepectomieën 
Definitie Het aantal uitgevoerde poliepectomieën per endoscopist per jaar. 
Rationale Om de belasting voor de deelnemer zo veel mogelijk te beperken is het van belang dat de 

endoscopist vaardig is in het uitvoeren van poliepectomieën. Gedetecteerde poliepen en 
adenomen dienen zo veel mogelijk tijdens de primaire coloscopie te worden verwijderd. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal poliepectomieën per endoscopist per jaar. 
Noemer: 1. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis endoscopist 
Opmerkingen Eis: minimaal 50 (toelatingseis). 

 
Deze (ervarings)eisen gelden voor alle endoscopisten die coloscopieën in het kader van het 
bevolkingsonderzoek darmkanker uitvoeren (MDL-artsen, internisten). 
Alleen toelatingseis: minimaal 50 poliepectomieën in het jaar voorafgaand aan de toelating tot de 
uitvoering. Daarna monitoring via benchmark. Zie: 
https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-
b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline 

Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 
Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

 
  

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-10a Detectiecijfer adenomen - MDL 
Indicator naam Detectiecijfer adenomen - MDL 
Definitie Aandeel coloscopieën waarbij (meer dan) één adenoom is gedetecteerd. 
Rationale Wanneer er sprake is van extreem lage of hoge detectierates binnen een bepaalde zorginstelling 

dient de oorzaak hiervan te worden achterhaald. Dit zou namelijk kunnen duiden op respectievelijk 
onder- en overdiagnostiek. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: het aantal personen waarbij  één of meer adenomen is gedetecteerd op basis van het MDL-
verslag. 
Noemer: aantal personen met minimaal één uitgevoerde coloscopie. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis endoscopist 
Opmerkingen Eis: minimaal 30% 

De PDR (polyp detection rate) en SPDR (serrated polyp detection rate) worden mogelijk in de 
toekomst toegevoegd als indicator als blijkt dat zij een toegevoegde waarde hebben bij het 
voorspellen van het optreden van interval carcinomen. 

Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 
Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

 
  

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-10b Detectiecijfer adenomen - PA 
Indicator naam Detectiecijfer adenomen - PA 
Definitie Aandeel coloscopieën waarbij (meer dan) één adenoom is gedetecteerd. 
Rationale Wanneer er sprake is van extreem lage of hoge detectierates binnen een bepaalde zorginstelling 

dient de oorzaak hiervan te worden achterhaald. Dit zou namelijk kunnen duiden op respectievelijk 
onder- en overdiagnostiek. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: het aantal personen met een afgerond PA-verslag waarbij één of meer adenomen is 
gedetecteerd.. 
Noemer: aantal personen met minimaal één uitgevoerde coloscopie (afgerond MDL-verslag). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis endoscopist 
Opmerkingen We tellen hier (in de teller) het aantal adenomen (tubulair, tubulovilleuze en villeuze). 
Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 

Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

  

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-11 MAP 
Indicator naam MAP 
Definitie Gemiddeld aantal adenomen per coloscopie. 
Rationale Het detectiecijfer voor adenomen is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de coloscopie. 

Het heeft echter wel de beperking dat het niet het totaal aantal gedetecteerde adenomen meet. 
Het gemiddelde aantal adenomen per coloscopie (MAP) en het gemiddelde aantal adenomen per 
ongunstige coloscopie (MAP+) geven aanvullende informatie over de vaardigheid van de 
endoscopist. MAP en MAP+ zijn relatief nieuwe indicatoren. Een goede monitoring is noodzakelijk, 
voordat eisen aan deze indicatoren kunnen worden gesteld. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: totaal aantal gedetecteerde adenomen volgens PA verslag. 
Noemer: aantal cliënten met een uitgevoerde coloscopie. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Indicator wordt nog niet berekend omdat er geen koppeling is tussen PA en MDL verslagen 
Data periodiciteit Kwaliteitseis endoscopist 
Opmerkingen Monitoring via benchmark 

 
Een eis kan pas gesteld worden nadat deze indicator is gemonitord met behulp van benchmark. 

Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 
Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk Er wordt in 2019 verkend of een koppeling tussen MDL en PA verslagen in ScreenIT betrouwbare 
informatie geeft op laesieniveau. 

Methodologische 
overwegingen 

Adenoomscore wordt toegekend aan de endoscopist van de eerste coloscopie. 
De teller wordt berekend aan de hand van een PA verslag en de noemer aan de hand van een MDL 
verslag. Er is geen koppeling tussen deze rapporten. 

  

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-12 MAP+ 
Indicator naam MAP+ 
Definitie Gemiddeld aantal adenomen per ongunstige coloscopie. 
Rationale Het detectiecijfer voor adenomen is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de coloscopie. 

Het heeft echter wel de beperking dat het niet het totaal aantal gedetecteerde adenomen meet. 
Het gemiddelde aantal adenomen per coloscopie (MAP) en het gemiddelde aantal adenomen per 
ongunstige coloscopie (MAP+) geven aanvullende informatie over de vaardigheid van de 
endoscopist. MAP en MAP+ zijn relatief nieuwe indicatoren. Een goede monitoring is noodzakelijk, 
voordat eisen aan deze indicatoren kunnen worden gesteld. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: totaal aantal gedetecteerde adenomen. 
Noemer: aantal cliënten met een uitgevoerde coloscopie waarbij een afwijking (adenoom, 
gesereerde poliep of kanker) is geconstateerd (op basis van de PA). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Indicator wordt nog niet berekend omdat er geen koppeling is tussen PA en MDL verslagen 
Data periodiciteit Kwaliteitseis endoscopist 
Opmerkingen Monitoring via benchmark 

 
Een eis kan pas gesteld worden nadat deze indicator is gemonitord met behulp van benchmark. 

Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 
Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk Er wordt in 2019 verkend of een koppeling tussen MDL en PA verslagen in ScreenIT betrouwbare 
informatie geeft op laesieniveau. 

Methodologische 
overwegingen 

Adenoomscore wordt toegekend aan de endoscopist van de eerste coloscopie. 
De teller wordt berekend aan de hand van een PA verslag en de noemer aan de hand van een MDL 
verslag. Er is geen koppeling tussen deze rapporten. 

 
  

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-13 Darmvoorbereiding 
Indicator naam darmvoorbereiding 
Definitie Aandeel coloscopiëen waarbij het colon voldoende schoon is om goed te kunnen inspecteren. 
Rationale Wanneer de darmen onvoldoende ‘schoon’ zijn, is het moeilijker laesies te detecteren. Wanneer 

dit vaak het geval is, moet de voorlichting en/of de procedure van de voorbereiding worden 
aangepast. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal coloscopiëen waarbij het colon voldoende schoon is om goed te kunnen inspecteren. 
Noemer: aantal uitgevoerde coloscopieën. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar en regio  
coloscopiecentrum 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 
 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis coloscopiecentrum 
Opmerkingen Eis: minimaal 90%. 

Het coloscopiecentrum is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de cliënt, waaronder de 
darmvoorbereiding. De mate van darmvoorbereiding wordt door de endoscopist tijdens de 
coloscopie geregistreerd naar de BBPS. 
De BBPS is een vier-punts scoresystematiek toegepast op de drie grote delen van de dikke darm: 
rechter colon, colon transversum en linker colon. Aan elk van de drie delen wordt één van 
onderstaande scores toegekend: 
0 =  niet voorbereid segment van de dikke darm met mucosa niet gezien door vaste ontlasting die 
niet kan worden verwijderd 
1 = gedeelte van de mucosa van het segment gezien, maar andere delen niet als gevolg van 
vlekken, achtergebleven ontlasting en/of ondoorzichtige vloeistof 
2 =  kleine hoeveelheid vlekken, fragmenten van ontlasting en/of ondoorzichtige vloeistof, maar 
mucosa goed te zien 
3 = volledige mucosa van het segment goed te zien, zonder vlekken, fragmenten van ontlasting 
en/of ondoorzichtige vloeistof 
Vervolgens worden de drie scores bij elkaar opgeteld. Een voldoende schone colon heeft een BBPS 
score van 6 of meer. 

Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 
Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DC-14 Coecum intubatie 
Indicator naam Coecum intubatie 
Definitie Aandeel coloscopieën met een volledige coecum intubatie (met reden wanneer dit niet het geval 

is). 
Rationale Bij een coloscopie dient de hele dikke darm te worden geïnspecteerd. Deze indicator geeft aan in 

welke mate dit gebeurt. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal coloscopiëen met een volledige coecum intubatie. 
Noemer: aantal uitgevoerde coloscopieën. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Overzicht met redenen waarom coecum niet bereikt is mist als indicator, zit wel in MDL rapportage 
Data periodiciteit Kwaliteitseis endoscopist 
Opmerkingen Eis: minimaal 95% 

 
- appendix-opening, klep van Bauhin, ileumintubatie 
- fotografische documentatie van 2 van de 3 landmarks 

Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 
Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

Wordt toegekend aan endoscopist van eerste scopie. Er wordt handmatig gecorrigeerd voor 
onvoldoende darmreiniging, stricturen en stenosen. 
 

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-15 Inspectietijd 
Indicator naam Inspectietijd 
Definitie Aandeel volledige coloscopieën zonder laesies of afwijkingen met een inspectietijd van minimaal 6 

minuten. 
Rationale Deze indicator geeft aan hoe vaak er voldoende tijd wordt genomen om de darmwand te 

inspecteren. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal volledige coloscopiëen zonder laesies of afwijkingen (geen weefsel afname) waarbij 
de terugtrektijd van coecum tot anus minimaal 6 minuten bedraagt. 
Noemer: aantal volledige coloscopiëen zonder laesies of afwijkingen (geen weefsel afname) 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Eis: minimaal 90% 

 
Kwaliteitseis endoscopist  

Opmerkingen Terugtrektijd van coecum tot anus van minimaal 6 minuten bij negatieve coloscopieën (geen 
weefsel afname). 

Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 
Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DC-16 Verwijderingscijfer poliepen 
Indicator naam Verwijderingscijfer poliepen 
Definitie Het deel van de gedetecteerde poliepen die tijdens de coloscopie verwijderd worden. 
Rationale Data van de National Polyp Study Workgroup wijzen op een preventie van intervalkankers van 76-

90% door coloscopie en poliepectomie. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin 
gedetecteerde poliepen verwijderd worden. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal verwijderde poliepen. 
Noemer: aantal gedetecteerde poliepen. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Beschikbaar 
Data periodiciteit Eis: minimaal 90% 

 
Kwaliteitseis endoscopist  

Opmerkingen De auditeis wordt gecorrigeerd voor coloscopieen met hoge aantallen poliepen. Coloscopieen 
waarbij meer dan 10 poliepen zijn gedetecteerd, worden niet in de berekening van het 
verwijderingscijfer meegenomen. 

Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 
Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk RCMDL moet nagaan of dit moet worden ingebouwd in  audit rapportage 
Methodologische 
overwegingen 

 

 
  

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-17 Verwijderingscijfer poliepen > 5 mm t.b.v. pathologie 
Indicator naam Verwijderingscijfer poliepen > 5 mm t.b.v. pathologie 
Definitie Het deel van de tijdens de coloscopie verwijderde poliepen met een grootte > 5 mm, dat t.b.v. 

pathologie verwijderd wordt. 
Rationale Het verwijderen van poliepen ten behoeve van pathologisch onderzoek is van belang om invasieve 

carcinomen uit te sluiten en daarnaast het interval voor surveillance te kunnen bepalen.  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal verwijderde poliepen t.b.v. pathologie > 5 mm. 
Noemer: aantal gedetecteerde poliepen > 5 mm 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Beschikbaar 
Data periodiciteit Eis: minimaal 90% 

Kwaliteitseis endoscopist  
Opmerkingen De toelatingseis wordt gemonitord via de benchmark. Een eis kan pas gesteld worden nadat deze 

indicator is gemonitord met behulp van benchmark. 
Voor verwijderde poliepen die niet aangeboden worden aan PA wordt op coloscopieniveau de 
reden aangegeven, met de keuze uit: 
- lange procedure 
- belastend voor de clientFIT 
- poliep niet teruggevonden 
- veel poliepen 
- overig 

Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 
Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk RCMDL moet nagaan of dit moet worden ingebouwd in  audit rapportage 

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline


Indicatoren bevolkingsonderzoek darmkanker 
 

 
  

 

versie 1.0 (juni 2019)   pagina 138 van 211 

Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DC-18 Nieuwe coloscopie (voor poliepectomie) 
Indicator naam Nieuwe coloscopie (voor poliepectomie) 
Definitie Aandeel coloscopieën waarbij voor het verwijderen van poliepen een nieuwe coloscopie 

plaatsvindt. 
Rationale Afgesproken is dat gedetecteerde poliepen en adenomen zo veel mogelijk tijdens de primaire 

coloscopie verwijderd worden. Deze indicator geeft inzicht in welke mate voor de verwijdering van 
poliepen een nieuwe coloscopie wordt ingepland. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal nieuwe coloscopiëen voor poliepectomie. 
Noemer: aantal coloscopiëen waarbij één of meer poliepen zijn gedetecteerd. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid De vervolgscopieën zitten wel in de auditrapportages RCP en daarbij monitoren ze ook of deze 
vervolgscopie door  dezelfde arts of een andere arts plaatsvindt en of deze evt. in een ander 
centrum plaats vindt 

Data periodiciteit Kwaliteitseis endoscopist 
Opmerkingen Monitoring via benchmark 

 
Een eis kan pas gesteld worden nadat deze indicator is gemonitord met behulp van benchmark. 

Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 
Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk Verkend moet worden wanneer voldoende betrouwbaar is om op te nemen in auditrapportage  
Methodologische 
overwegingen 

Niet alle vervolgscopieeen (2e) worden door BVO gecontracteerde coloscopisten uitgevoerd. 
Daardoor is deze indicator onbetrouwbaar.  

  

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-19 Aantal darmkankers per coloscopie 
Indicator naam Aantal darmkankers per coloscopie 
Definitie Aandeel coloscopieën waarbij (meer dan) één kanker is gedetecteerd. 
Rationale Wanneer er sprake is van extreem lage of hoge detectierates binnen een bepaalde zorginstelling 

dient de oorzaak hiervan te worden achterhaald. Dit zou namelijk kunnen duiden op respectievelijk 
onder- en overdiagnostiek. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: het aantal coloscopieën waarbij één of meer carcinomen (CRC) is gedetecteerd. 
Noemer: aantal uitgevoerde coloscopieën (met een eindconclusie). 
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep, geslacht en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid  Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis endoscopist 
Opmerkingen Monitoring via benchmark. 

Een eis kan pas gesteld worden nadat deze indicator is gemonitord met behulp van benchmark. 
 
We gaan hier uit van de eindconclusie van het MDL-verslag: colorectaal carcinoom. Niet 
meegenomen zijn overige maligniteiten, waaronder: anuscarcinoom, neuroendocriene tumor en 
metastase van andere primaire tumor. 

Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 
Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

 
  

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-20 Tatoeage 
Indicator naam Tatoeage 
Definitie Aandeel geconstateerde kankers (verdenking CRC) voorzien van tatoeage. 
Rationale Tatoeage is een belangrijk hulpmiddel bij de resectie van colorectaal kankers door de chirurg.  

 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal geconstateerde kankers (verdenking CRC) voorzien van tatoeage. 
Noemer: aantal geconstateerde kankers 
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep, geslacht en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid  Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis endoscopist 
Opmerkingen Met uitzondering van locatie in het: 

-  coecum 
-  distaal 4 cm van het rectum 

Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 
Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

 
 
  

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-21a Complicaties coloscopie per cliënt 
Indicator naam Complicaties coloscopie per cliënt 
Definitie Aandeel cliënten met coloscopie waarbij een complicatie optreedt (naar type en ernst van de 

complicatie). 
Rationale Een coloscopie kan gepaard gaan met een complicatie. Dit ongunstige effect van screening dient 

zorgvuldig gemonitord te worden. Grote verschillen tussen ziekenhuizen verdienen aandacht. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een coloscopie met een complicatie tot 30 dagen na de procedure. 
Noemer: aantal cliënten met uitgevoerde coloscopie (coloscopieverslag). 
 
Monitoring via benchmark 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep, type en ernst complicatie, en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

DRCE en ScreenIT 

Data beschikbaarheid DRCE sinds 2017 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor en kortcyclische monitor 
Opmerkingen Bron: DRCE 

- met een onderscheid naar type complicatie: perforatie, bloeding, restgroep 
- met een onderscheid naar ernst van de  complicatie: gering (geen opname, geen  transfusie, geen 
ingreep), mild ((extra) opname  < 4 dagen), matig (opname 4-10 dagen, <4  transfusies, 
endoscopische of percutane  interventies), ernstig (opname >10 dagen, >4  transfusies, 
angiografische of chirurgische interventie of IC opname), fataal (overlijden) 
 
Een eis kan pas gesteld worden nadat deze indicator is gemonitord met behulp van benchmark. 

Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DC-21b Complicaties coloscopie  
Indicator naam Complicaties coloscopie 
Definitie Aandeel coloscopieën waarbij een complicatie optreedt (naar type en ernst van de complicatie). 
Rationale Een coloscopie kan gepaard gaan met een complicatie. Dit ongunstige effect van screening dient 

zorgvuldig gemonitord te worden. Grote verschillen tussen ziekenhuizen verdienen aandacht. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal coloscopieën met een complicatie tot 30 dagen na de procedure. 
Noemer: aantal uitgevoerde coloscopieën (coloscopieverslag). 
 
Monitoring via benchmark 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep, type en ernst complicatie, en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

DRCE en ScreenIT 

Data beschikbaarheid DRCE sinds 2017 
Noemer uit ScreenIT 

Data periodiciteit Landelijke monitor 
Opmerkingen - met een onderscheid naar type complicatie: perforatie, bloeding, restgroep 

- met een onderscheid naar ernst van de  complicatie: gering (geen opname, geen  transfusie, geen 
ingreep), mild ((extra) opname  < 4 dagen), matig (opname 4-10 dagen, <4  transfusies, 
endoscopische of percutane  interventies), ernstig (opname >10 dagen, >4  transfusies, 
angiografische of chirurgische interventie of IC opname), fataal (overlijden) 
 
Een eis kan pas gesteld worden nadat deze indicator is gemonitord met behulp van benchmark. 

Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 
Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-22 Perforatiecijfer coloscopie 
Indicator naam Perforatiecijfer coloscopie 
Definitie Aandeel coloscopieën waarbij een perforatie plaatsvindt. 
Rationale Een coloscopie kan gepaard gaan met een complicatie. Dit negatieve effect van screening dient 

zorgvuldig gemonitord te worden. Grote verschillen tussen ziekenhuizen verdienen aandacht. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal coloscopieënb met een perforatie tot 30 dagen na de procedure. 
Noemer: aantal uitgevoerde coloscopieën. 
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep, ernst perforatie en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

DRCE en ScreenIT 

Data beschikbaarheid DRCE sinds 2017 
Teller (DRCE) Noemer (ScreenIT) 

Data periodiciteit Kwaliteitseis endoscopist 
Opmerkingen Monitoring via benchmark  

Met een onderscheid naar ernst van de perforatie: definitie NVMDL.  
Een eis kan pas gesteld worden nadat deze indicator is gemonitord met behulp van benchmark. 

Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 
Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

 
  

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-23 Perforatiecijfer poliepectomie 
Indicator naam Perforatiecijfer poliepectomie 
Definitie Aandeel coloscopieën met poliepectomie waarbij een perforatie plaatsvindt. 
Rationale De meeste perforaties ontstaan door thermische verwonding bij een poliepectomie. Deze indicator 

geeft inzich in de mate waarin perforaties tijdens de poliepectomie voorkomen. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal (BVO) poliepectomieën met een perforatie tot 30 dagen na de procedure. 
Noemer: aantal uitgevoerde poliepectomieën. 
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep, ernst perforatie en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

DRCE en ScreenIT 
 
 

Data beschikbaarheid DRCE sinds 2017 (perforaties) 
Coloscopieen komen uit ScreenIT 
 

Data periodiciteit Kwaliteitseis endoscopist 
Opmerkingen Dit wordt handmatig gedaan door RCP op indicatie  

 
Monitoring via benchmark  
Met een onderscheid naar ernst van de perforatie: definitie NVMDL.  
Een eis kan pas gesteld worden nadat deze indicator is gemonitord met behulp van benchmark. 

Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 
Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

 
  

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline


Indicatoren bevolkingsonderzoek darmkanker 
 

 
  

 

versie 1.0 (juni 2019)   pagina 146 van 211 

Indicator DC-24 Bloedingen poliepectomie 
Indicator naam Bloedingen poliepectomie 
Definitie Aandeel coloscopieën met poliepectomie waarbij een bloeding plaatsvindt. 
Rationale Bloedingen zijn de meest voorkomende complicaties na een poliepectomie. Deze indicator geeft 

inzicht in de mate waarin bloedingen tijdens de poliepectomie voorkomen. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal poliepectomieën met een bloeding tot 30 dagen na de procedure. 
Noemer: aantal uitgevoerde poliepectomieën. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

DRCE en ScreenIT 

Data beschikbaarheid DRCE sinds 2017 (perforaties/bloedingen) 
Coloscopieen komen uit ScreenIT 
 

Data periodiciteit Kwaliteitseis endoscopist 
Opmerkingen Dit wordt handmatig gedaan door RCP op indicatie  

 
Met een onderscheid naar ernst van de bloeding: definitie NVMDL. 
Een gecompliceerde bloeding is een bloeding die tijdens of volgend op het handelen van een 
endoscopist optreedt, die voor de gezondheid van de cliënt zodanig nadelig is dat aanpassing van 
het (be)handelen noodzakelijk is dan wel dat sprake is van onherstelbare schade. Bloedingen die 
periprocedureel endoscopisch worden opgelost, worden niet als een gecompliceerde bloeding 
beschouwd. 
 
Een eis kan pas gesteld worden nadat deze indicator is gemonitord met behulp van benchmark. 

Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator DC-25 Comfort score 
Indicator naam Comfort score 
Definitie Aandeel coloscopieën waarbij door de cliënt matig of ernstig ongemak wordt ondervonden. 
Rationale Coloscopieën die in het kader van het bevolkingsonderzoek worden uitgevoerd, dienen veilig en 

van hoge kwaliteit te zijn, waarbij de cliënt zo weinig mogelijk ongemak ondervindt. De aangepaste 
Gloucester Comfort Scale, lopend van geen ongemak tot ernstig ongemak, wordt bij deze indicator 
gebruikt om het door cliënten ervaren ongemak te kwantificeren. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal coloscopieën waarbij door de deelnemer matig of ernstig ongemak wordt 
ondervonden. 
Noemer: aantal uitgevoerde coloscopieën met een ingevulde GCS score. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

 

Data beschikbaarheid ScreenIT 
Data periodiciteit Kwaliteitseis endoscopist 
Opmerkingen Volgens de (aangepaste) Gloucester Comfort Scale:  

- geen: geen ongemak 
- minimaal: één of twee voorvallen van mild ongemak, goed te verdragen 
- mild: meer dan twee voorvallen van ongemak, voldoende te verdragen 
- matig: aanmerkelijk ongemak, welke verscheidene malen tijdens de procedure wordt ervaren  
- ernstig: buitengewoon ongemak, welke veelvuldig tijdens de procedure wordt ervaren 
Monitoring via benchmark. Een eis kan pas gesteld worden nadat deze indicator is gemonitord met 
behulp van benchmark. 

Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 
Bevolkingsonderzoek darmkanker, December 2017 (versie 6) 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

GCS wordt idealiter afgenomen door een verpleegkundige 

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-26 CO2 insufflatie 
Indicator naam CO2 insufflatie 
Definitie Aandeel coloscopieën waarbij CO2 insufflatie is toegepast. 
Rationale Het ervaren van ongemak tijdens en na de coloscopie kan worden veroorzaakt door het 

vasthouden van lucht in het colon. Om de ophoping van lucht te reduceren kan CO2 worden 
toegepast.  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal coloscopieën waarbij CO2 insufflatie is toegepast.  
Noemer: aantal uitgevoerde coloscopieën met een ingevulde GCS score. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis Coloscopiecentrum 
Opmerkingen Eis: 100% 

 
Het coloscopiecentrum beschikt bij de start van het bevolkingsonderzoek per coloscopiekamer 
over de benodigde apparatuur voor het toedienen van CO2. 

Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten 
Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

 
 
  

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-27 Registratie coloscopieën 
Indicator naam Registratie coloscopieën 
Definitie Aandeel coloscopieën met een volledige registratie (naar te rapporteren aspect). 
Rationale Volledige rapportage is noodzakelijk om de uitslag van een coloscopie goed te kunnen 

interpreteren en communiceren. Aan de hand van deze gegevens kan tevens onderzoek worden 
verricht naar de kwaliteit van coloscopie. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal coloscopieën waarbij [aspect] gerapporteerd is. 
Noemer: aantal uitgevoerde BVO coloscopieën. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis endoscopist 
Opmerkingen Eis: 100% 
Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten. 

Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-28 Clientervaringen Coloscopie 
Indicator naam Number needed to scope  
Definitie 
 

Aandeel patiënten dat tevreden is over bepaalde aspecten (van de dienstverlening) van de 
aansluitende diagnostiek. 

Rationale Als eis is gesteld dat het coloscopiecentrum de tevredenheid van de patiënt meet en hoe deze de 
kwaliteit, veiligheid en het comfort van de zorgverlening heeft ervaren. De cliëntervaringen geven 
aan hoe het bevolkingsonderzoek wordt ontvangen door de doelgroep. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts X 

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal clienten dat aangeeft tevreden te zijn met (bepaalde aspecten van) de aansluitende 
diagnostiek 
Noemer: aantal cliënten dat de vragenlijst heeft ingevuld  

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis CC 

Evaluatie 
Opmerkingen Volgens een vooraf landelijk vastgestelde frequentie en methode (vragenlijst). 
Referenties Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten. 

Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

 
 
  

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e6523c66-404a-4328-a769-b25e33fe9d81&type=pdf&disposition=inline
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Indicator DC-29 Number needed to scope 
Indicator naam Number needed to scope  
Definitie 
 

Aantal cliënten dat een coloscopie moet ondergaan om 1 advanced adenoom/invasieve tumor te 
detecteren. 

Rationale Deze indicator geeft inzicht in het effect van screening in relatie tot het aantal cliënten dat een 
coloscopie heeft ondergaan. Dit is een proxy voor een groot deel van de nadelige effecten en 
kosten van screening. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten dat een coloscopie ondergaat 
Noemer: aantal cliënten waarbij een advanced adenoom/invasieve tumor wordt aangetroffen 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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PATHOLOGIE 

Indicator DP-1 Uitslag coloscopie (PA) 
Indicator naam Uitslag coloscopie (PA) 
Definitie 
 

Coloscopieën waarbij bij de pathologie een bepaald type laesie wordt vastgesteld (naar type 
laesie). 

Rationale Geeft een indicatie van de opbrengst van het screeningsprogramma en de verhouding tussen de 
klinisch relevante en irrelevante laesies die zijn verwijderd/gebiopteerd. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal keer dat [type laesie] is vastgesteld (primaire afwijking en bevinding). 
Noemer: aantal cliënten met een poliepectomie/biopsie bij coloscopie waarvan materiaal is 
ingestuurd voor PA. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Coloscopiestatus (coloscopieverslag, PA-verslag aanwezig, gepland, recent, afgemeld, leeg veld in 
ScreenIT) 
 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitsverslag Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP) 
Opmerkingen Nodig voor opbrengst coloscopie. 

De elementen primaire afwijking en bevinding worden onder andere gebruikt in de bepaling van 
de opbrengst. Maar dit is niet volledig. Ook grootte vd laesie van  wordt meegenomen in het 
bepalen van de opbrengst. in de Audit rapportage: wordt primaire afwijking en bevinding  
gepresenteerd per laesie, dit is anders dan het onderdeel wat mee gaat in de opbrengst. 

Referenties Protocol Toelating en auditing Pathologie 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

  

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Protocollen/Preventie_Ziekte_Zorg/Darmkanker/Protocol_Toelating_en_auditing_pathologie
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Indicator DP-2a Doorlooptijd pathologie 
Indicator naam Doorlooptijd pathologie 
Definitie 
 

Aandeel aanvragen voor pathologie met een tijdige doorloopttijd tussen binnenkomst van het 
histologisch materiaal en de autorisatie van de uitslag. 

Rationale Deze termijn moet zo kort mogelijk zijn om de cliënten niet onnodig lang in onzekerheid te laten 
verkeren. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal aanvragen voor pathologie waarvan het tijdsinterval tussen binnenkomst van het 
histologisch materiaal op het pathologie-laboratorium en de autorisatie van de uitslag door de 
patholoog maximaal 5 werkdagen bedraagt. 
Noemer: aantal aanvragen voor pathologie. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Coloscopiestatus (coloscopieverslag, PA-verslag aanwezig, gepland, recent, afgemeld, leeg veld in 
ScreenIT) 
 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kortcyclische monitor 

Kwaliteitseis PA lab 
Opmerkingen Eis: minimaal 95%. 
Referenties Protocol Toelating en auditing Pathologie 

Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

 
  

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Protocollen/Preventie_Ziekte_Zorg/Darmkanker/Protocol_Toelating_en_auditing_pathologie
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Indicator DP-2b Doorlooptijd pathologie 
Indicator naam Doorlooptijd pathologie 
Definitie 
 

Gemiddelde (en de spreiding: minimale en maximale) tijdsduur van binnenkomst van het 
histologisch materiaal tot de autorisatie van de uitslag. 

Rationale Evaluatie van de kwaliteitseis 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Berekening: datum autorisatie uitslag door patholoog - datum binnenkomst materiaal op het 
pathologielaboratorium. 
Uitkomst: minimale, gemiddelde, SD en maximale tijdsduur (spreiding). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Coloscopiestatus (coloscopieverslag, PA-verslag aanwezig, gepland, recent, afgemeld, leeg veld in 
ScreenIT) 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen Eis: minimaal 95%. 
Referenties Protocol Toelating en auditing Pathologie 

RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

 
  

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Protocollen/Preventie_Ziekte_Zorg/Darmkanker/Protocol_Toelating_en_auditing_pathologie
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Indicator DP-3 Hooggradige laesies 
Indicator naam Hooggradige laesies 
Definitie 
 

Het deel van de pathologie (van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek) met 
als uitkomst ‘hooggradige laesie’. 

Rationale Wanneer in een ziekenhuis veel meer of minder laesies geclassificeerd worden als ‘hooggradige 
laesie’ is het zinvol na te gaan waardoor dit wordt veroorzaakt.  
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal beoordelingen met uitkomst 'hooggradige laesie'. 
Noemer: aantal beoordelingen. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Coloscopiestatus (coloscopieverslag, PA-verslag aanwezig, gepland, recent, afgemeld, leeg veld in 
ScreenIT) 
 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Auditrapportage RCPKwaliteitseis PA lab 
Opmerkingen Eis: maximaal 10% 

Onder hooggradige laesie wordt verstaan: adenoom met hooggradige dysplasie, carcinoom 
(intramucosaal) in situ of verdacht voor-carcinoom. Een invasief carcinoom wordt niet als een 
hooggradige laesie beschouwd. 

Referenties Protocol Toelating en auditing Pathologie 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

  

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Protocollen/Preventie_Ziekte_Zorg/Darmkanker/Protocol_Toelating_en_auditing_pathologie
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Indicator DP-4 Revisie 
Indicator naam Revisie 
Definitie 
 

Het deel van de pathologie (van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek) 
waarbij een revisie wordt aangevraagd. 

Rationale Wanneer in een ziekenhuis (of door een patholoog) veel meer of minder revisies worden 
aangevraagd, moet worden nagegaan in hoeverre dit de prestaties van het ziekenhuis (of 
patholoog) beïnvloedt. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus * Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

X 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal aangevraagde revisies/consulten. 
Noemer: aantal beoordelingen. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Coloscopiestatus (coloscopieverslag, PA-verslag aanwezig, gepland, recent, afgemeld, leeg veld in 
ScreenIT) 
 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis PA lab 

RCP 
Opmerkingen Monitoring via benchmark 

Een eis kan pas gesteld worden nadat deze indicator is gemonitord met behulp van benchmark. 
Referenties Protocol Toelating en auditing Pathologie 

RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

  

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Protocollen/Preventie_Ziekte_Zorg/Darmkanker/Protocol_Toelating_en_auditing_pathologie
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BEHANDELING & SURVEILLANCE 

Indicator BS-1a Uitnodigingsperiode BVO na gunstige coloscopie 
Indicator naam Uitnodigingsperiode BVO na gunstige coloscopie 
Definitie 
 

Aandeel patiënten met een gunstige coloscopie dat na 10 jaar een (volgende) uitnodiging voor het 
bevolkingsonderzoek ontvangt. 

Rationale Patiënten waarbij een ongunstige FIT wordt gevolgd door een gunstige coloscopie dienen de 
eerstkomende 10 jaar niet te worden uitgenodigd voor deelname aan het bevolkingsonderzoek. 
Wanneer zij daarna nog binnen de leeftijdscategorie van de doelgroep vallen, moeten zij opnieuw 
worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts X 

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een gunstige coloscopie dat na 10 jaar een (volgende) uitnodiging voor 
het bevolkingsonderzoek ontvangt. 
Noemer: het aantal cliënten met een  gunstige coloscopie. 
 
Eis: minimaal 95% 
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Nog niet beschikbaar in analyzeIT 
Data periodiciteit Evaluatie 

Kwaliteitseis SO 
Opmerkingen Deze indicator is vanwege de start van het BVO in 2014 nog niet ontwikkeld 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

  



Indicatoren bevolkingsonderzoek darmkanker 
 

 
  

 

versie 1.0 (juni 2019)   pagina 158 van 211 

Indicator BS-1b Uitnodigingsperiode BVO na gunstige coloscopie 
Indicator naam Uitnodigingsperiode BVO na negatieve coloscopie 
Definitie 
 

Gemiddelde (en de spreiding: minimale en maximale) tijdsduur van de uitslagverstrekking van een 
gunstige coloscopie tot de volgende uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. 

Rationale Patiënten waarbij een ongunstige FIT wordt gevolgd door een gunstige coloscopie dienen de 
eerstkomende 10 jaar niet te worden uitgenodigd voor deelname aan het bevolkingsonderzoek. 
Wanneer zij daarna nog binnen de leeftijdscategorie van de doelgroep vallen, moeten zij opnieuw 
worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek 
 
Evaluatie van de kwaliteitseis 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts X 

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Berekening: datum klaarzetten (volgende) uitnodiging bevolkingsonderzoek - datum uitslagbrief 
gunstige coloscopie 
Uitkomst: minimale, gemiddelde en maximale tijdsduur (spreiding). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

 

Data beschikbaarheid Nog niet beschikbaar in analyzeIT 
Data periodiciteit Evaluatie 

Opmerkingen Deze indicator is vanwege de start van het BVO in 2014 nog niet ontwikkeld 
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator BS-2a Uitnodigingsperiode BVO na ongunstige coloscopie 
Indicator naam Uitnodigingsperiode BVO na ongunstige coloscopie 
Definitie 
 

Aandeel cliënten met een ongunstige coloscopie zonder verwijsadvies of surveillance dat na 10 jaar 
een (volgende) uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek ontvangt. 

Rationale Cliënten waarbij een ongunstige FIT wordt gevolgd door een ongunstige coloscopie zonder 
verwijsadvies of surveillance dienen de eerstkomende 10 jaar niet te worden uitgenodigd voor 
deelname aan het bevolkingsonderzoek. Wanneer zij daarna nog binnen de leeftijdscategorie van 
de doelgroep vallen, moeten zij opnieuw worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts X 

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een ongunstige coloscopie zonder verwijsadvies of surveillance dat na 
10 jaar een (volgende) uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek ontvangt. 
Noemer: het aantal cliënten met een ongunstige coloscopie zonder verwijsadvies of surveillance. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

 

Data beschikbaarheid Nog niet beschikbaar in analyzeIT 
Data periodiciteit Kwaliteitseis SO 

Opmerkingen Eis: minimaal 95% 
Deze indicator is vanwege de start van het BVO in 2014 nog niet ontwikkeld 

Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator BS-2b Uitnodigingsperiode BVO na ongunstige coloscopie 
Indicator naam Uitnodigingsperiode BVO na ongunstige coloscopie 
Definitie 
 

Gemiddelde (en de spreiding: minimale en maximale) tijdsduur van de uitslagverstrekking van een 
ongunstige coloscopie zonder verwijsadvies of surveillance tot de volgende uitnodiging voor het 
bevolkingsonderzoek. 

Rationale Evaluatie van de kwaliteitseis 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts X 

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Berekening: datum klaarzetten (volgende) uitnodiging bevolkingsonderzoek - datum uitslagbrief 
ongunstige coloscopie zonder verwijsadvies of surveillance 
Uitkomst: minimale, gemiddelde en maximale tijdsduur (spreiding). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

 

Data beschikbaarheid Nog niet beschikbaar in analyzeIT 
Data periodiciteit Evaluatie 

Opmerkingen Deze indicator is vanwege de start van het BVO in 2014 nog niet ontwikkeld 
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator BS-3a Doorlooptijd definitieve uitslag & verdere behandeling 
Indicator naam Doorlooptijd definitieve uitslag & verdere behandeling 
Definitie 
 

Aandeel cliënten waarbij tijdig met de behandeling wordt gestart indien deze noodzakelijk is (na 
coloscopie en aansluitende pathologie). 

Rationale Indien verdere behandeling noodzakelijk is, dient deze behandeling zo snel mogelijk te worden 
gestart. Deze indicator geeft aan hoe lang het doorgaans duurt voordat verdere behandeling wordt 
gestart en er een eventuele wachttijd bestaat. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts X 

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts X 

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een  verwijsadvies voor behandeling waarvan het tijdsinterval tussen de 
uitslag (na coloscopie en aansluitende pathologie) dat behandeling noodzakelijk is en de start van 
deze behandeling maximaal 4 weken bedraagt. 
Noemer: het aantal cliënten met een verwijsadvies voor behandeling. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

 

Data beschikbaarheid Nog niet beschikbaar in analyzeIT 
Data periodiciteit Evaluatie 

Opmerkingen maximaal 4 weken is streefwaarde; bij maligniteit 7 kalenderdagen 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator BS-3b Doorlooptijd definitieve uitslag & verdere behandeling 
Indicator naam Doorlooptijd definitieve uitslag & verdere behandeling 
Definitie 
 

De gemiddelde (en de spreiding: minimale en maximale etc) tijdsduur van de uitslag dat 
behandeling noodzakelijk is aan de deelnemer tot aan de start van deze behandeling. 

Rationale Evaluatie van de streefwaarde 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts X 

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Berekening: datum start behandeling - datum uitslag dat behandeling noodzakelijk is. 
Uitkomst: minimale, gemiddelde en maximale tijdsduur (spreiding). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

 

Data beschikbaarheid Nog niet beschikbaar in analyzeIT 
Data periodiciteit Evaluatie 

Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator BS-4 Type behandeling(en) 
Indicator naam Type behandeling(en) 
Definitie 
 

Het deel van de gevallen van kanker waarbij een bepaalde behandeling wordt toegepast (naar 
stadium). 

Rationale Aan de hand van deze indicator kan inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre de richtlijnen in de 
verschillende ziekenhuizen nageleefd worden. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts X 

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal tumoren in [stadium] waarbij [behandeling] wordt toegepast. 
Noemer: aantal tumoren in [stadium]. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

NKR 

Data beschikbaarheid Niet beschikbaar in analyzeIT 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator BS-5 Post-operatieve sterfte 
Indicator naam Post-operatieve sterfte 
Definitie 
 

De sterfte binnen 30 dagen na de chirurgische resectie van kanker. 

Rationale Wanneer de post-operatieve sterfte in een ziekenhuis duidelijk hoger is dan gemiddeld, is het 
zinvol na te gaan waardoor dit wordt veroorzaakt. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts X 

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal sterfgevallen binnen 30 dagen na chirurgische resectie van kanker. 
Noemer: aantal chirurgische resecties van kanker. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar (MRDM) 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator BS-6 Prognose na behandeling 
Indicator naam Prognose na behandeling 
Definitie 
 

De (ziektevrije) overlevingsduur naar stadium. 

Rationale Wanneer de overlevingsduur na behandeling in een ziekenhuis korter is dan gemiddeld, is het 
zinvol na te gaan waardoor dit wordt veroorzaakt. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts X 

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

- 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

NKR 

Data beschikbaarheid Niet beschikbaar in analyzeIT 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen Survey 
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator BS-7 Surveillance na poliepectomie 
Indicator naam Surveillance na poliepectomie  
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat op basis van de pathologie van een coloscopie (met poliepectomie) na 
verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek surveillance (periodieke controle op voorstadia van 
kanker) moet ondergaan. 

Rationale Deze indicator geeft aan hoe vaak de uitslag van de pathologie aanleiding vormt surveillance te 
starten. Het is van groot belang bij te houden wat het effect van deze surveillance is bij 
verschillende cliëntengroepen. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts X 

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten dat surveillance moet ondergaan  
Noemer: aantal cliënten waarbij een poliepectomie/biopsie is verricht. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

NKR 

Data beschikbaarheid Niet beschikbaar in analyzeIT 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen Bij deze uitkomst worden twee opmerkingen gemaakt in de eerste monitor: allereerst wordt de 

variabele vervolgbeleid zeer waarschijnlijk niet consequent ingevuld (zie ook [DC-34]), daarnaast 
worden in de eerste monitor veel oudere cliënten gescreend, bij wie de (hogere) leeftijd geen 
indicatie is voor surveillance. Dit zou de reden kunnen zijn dat het percentage cliënten met 
vervolgbeleid “surveillance” lager is bij cliënten uit de geboortecohorten 1938 en 1939 ten 
opzichte van de overige gescreende cliënten. 

Referenties Nederlandse richtlijn coloscopie surveillance 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator BS-8 Surveillance coloscopie verricht 
Indicator naam Surveillance coloscopie verricht 
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat een surveillance coloscopie zou moeten ondergaan, dat deze coloscopie 
uiteindelijk ondergaat. 

Rationale Wanneer iemand geen surveillance coloscopie ondergaat, gaat potentiële gezondheidswinst 
verloren. Deze indicator geeft aan hoeveel mensen die een surveillance coloscopie zouden moeten 
ondergaan deze coloscopie ook daadwerkelijk ondergaan.  
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts X 

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten dat de surveillance coloscopie heeft ondergaan. 
Noemer: aantal cliënten dat een surveillance coloscopie zou moeten ondergaan. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

NKR 

Data beschikbaarheid Niet beschikbaar in analyzeIT 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties Nederlandse richtlijn coloscopie surveillance 

RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator BS-9 Uitslag surveillance coloscopie (endoscopist) 
Indicator naam Uitslag surveillance coloscopie (endoscopist) 
Definitie 
 

Aandeel surveillance coloscopieën waarbij een bepaald type laesie wordt gedetecteerd door de 
endoscopist (per 1.000 surveillance coloscopieën) 

Rationale Dit geeft een indicatie van de uiteindelijke opbrengst van de surveillance. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts X 

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal keer dat [type laesie] is gedetecteerd. 
Noemer: aantal patiënten met een surveillance coloscopie. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

NKR 

Data beschikbaarheid Niet beschikbaar in analyzeIT 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties Nederlandse richtlijn coloscopie surveillance 

RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator BS-10 Uitslag surveillance coloscopie (PA) 
Indicator naam Uitslag surveillance coloscopie (PA) 
Definitie 
 

Aandeel surveillance coloscopieën waarbij een bepaald type laesie wordt vastgesteld door 
pathologie (per 1.000 surveillance coloscopieën). 

Rationale Dit geeft een indicatie van de opbrengst van de surveillance en de verhouding tussen de 
gedetecteerde klinisch relevante en irrelevante laesies (positieve versus negatieve effecten van 
surveillance). 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts X 

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal keer dat [type laesie] is vastgesteld. 
Noemer: aantal patiënten met een poliepectomie/bioptie bij surveillance coloscopie. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

NKR 

Data beschikbaarheid Niet beschikbaar in analyzeIT 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties Nederlandse richtlijn coloscopie surveillance 

RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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INTERVALCARCINOMEN 

Indicator IC-1 Intervalcarcinomen FIT 

Indicator naam Intervalcarcinomen FIT  
Definitie 
 

Het aandeel colorectaal tumoren van cliënten met een ongunstige FIT-uitslag (intervalcarcinoom), 
dat wordt vastgesteld in de eerste 2 jaar na het screeningsonderzoek 

Rationale Wanneer er sprake is van grote regionale verschillen met betrekking tot het aantal 
intervalcarcinomen of een toename van het aantal intervalcarcinomen in de tijd dient uitgezocht 
te worden waardoor dit wordt veroorzaakt. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: het aantal intervalcarcinomen in de eerste 2 jaar na een ongunstige FIT  
Noemer: het aantal cliënten met een ongunstige FIT 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Nederlandse Kankerregistratie, PALGA 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks in de landelijke monitor, Kwaliteitsborging FIT - laboratorium 
Opmerkingen Het interval van 2 jaar = datum analysedatum van een ongunstige FIT-test tot de datum voor de 

uitnodiging van de volgende screeningsronde.  
Referenties Protocol kwaliteitsborging FIT-analyses 

Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator IC-2 Intervalcarcinomen ‘no risk' coloscopie 

Indicator naam Intervalcarcinomen ‘no risk' coloscopie 
Definitie 
 

Het aandeel darmkanker van cliënten met een ongunstige FIT en een coloscopie met een 
adenoomscore van 0 (intervalcarcinoom), dat wordt vastgesteld in eerste 10 jaar na de uitslag van 
de coloscopie. 

Rationale Wanneer veel tumoren gemist worden bij coloscopie zal het aantal intervalcarcinomen kort na de 
procedure relatief hoog zijn. Deze indicator kan worden gebruikt voor regionale vergelijkingen en 
vergelijkingen in de tijd. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: het aantal intervalcarcinomen in de eerste 10 jaar na een coloscopie met adenoomscore 0. 
Noemer: het aantal deelnemers met een coloscopie met adenoomscore 0. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Nederlandse Kankerregistratie, PALGA 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitsborging endoscopist. 
Opmerkingen Berekening adenoomscore volgens tabel 3.2 surveillance richtlijn. 

Interval 10 jaar = datum uitslag coloscopie tot datum uitnodiging volgende screeningsronde. 
Referenties Protocol kwaliteitsborging FIT-analyses 

Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator IC-3 Intervalcarcinomen low risk' coloscopie 

Indicator naam Intervalcarcinomen ‘’low risk' coloscopie 
Definitie 
 

Het aandeel darmkanker van cliënten met een ongunstige FIT en een coloscopie met een 
adenoomscore van 1-2 (intervalcarcinoom), dat wordt vastgesteld in eerste 5 jaar na de uitslag van 
de coloscopie. 

Rationale Wanneer veel tumoren gemist worden bij coloscopie zal het aantal intervalcarcinomen kort na de 
procedure relatief hoog zijn. Deze indicator kan worden gebruikt voor regionale vergelijkingen en 
vergelijkingen in de tijd. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: het aantal intervalcarcinomen in de eerste 5 jaar na een coloscopie met adenoomscore 1-2. 
Noemer: het aantal deelnemers met een coloscopie met adenoomscore 1-2. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Nederlandse Kankerregistratie, PALGA 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitsborging endoscopist. 
Opmerkingen Berekening adenoomscore volgens tabel 3.2 surveillance richtlijn. 

Interval 5 jaar = datum uitslag coloscopie tot datum uitnodiging volgende screeningsronde. 
Referenties Protocol kwaliteitsborging FIT-analyses 

Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator IC-4 Intervalcarcinomen ‘high risk' coloscopie 

Indicator naam Intervalcarcinomen ‘high risk' coloscopie 
Definitie 
 

Het aandeel darmkanker van deelnemers met een ongunstige FIT en een coloscopie met een 
adenoomscore van 3-5 (intervalcarcinoom), dat wordt vastgesteld in eerste 3 jaar na de uitslag van 
de coloscopie. 

Rationale Wanneer veel tumoren gemist worden bij coloscopie zal het aantal intervalcarcinomen kort na de 
procedure relatief hoog zijn. Deze indicator kan worden gebruikt voor regionale vergelijkingen en 
vergelijkingen in de tijd. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: het aantal intervalcarcinomen in de eerste 3 jaar na een coloscopie met adenoomscore 3-5. 
Noemer: het aantal deelnemers met een coloscopie met adenoomscore 3-5. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Nederlandse Kankerregistratie, PALGA 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit  Kwaliteitsborging FIT - laboratorium 
Opmerkingen Berekening adenoomscore volgens tabel 3.2 surveillance richtlijn. 

Interval 3 jaar = datum uitslag coloscopie tot datum uitnodiging volgende screeningsronde. 
Referenties Protocol kwaliteitsborging FIT-analyses 

Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator IC-5 Stadiumverdeling intervalcarcinomen FIT 

Indicator naam Stadiumverdeling intervalcarcinomen FIT 
Definitie 
 

De stadiumverdeling van darmkanker die gevonden worden na een ongunstige FIT. 

Rationale Wanneer de stadiumverdeling van interval-carcinomen na een negatieve FIT ongunstiger is dan de 
stadiumverdeling bij niet-deelnemers aan de screening, kan dit duiden op 'diagnostic delay' door 
onterechte geruststelling. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal keer dat [stadium CRC] klinisch is gedetecteerd. 
Noemer: aantal interval carcinomen na gunstige FIT. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Regio 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Nederlandse Kankerregistratie, PALGA 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties Protocol kwaliteitsborging FIT-analyses 

RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator IC-6 Stadiumverdeling intervalcarcinomen coloscopie 

Indicator naam Stadiumverdeling intervalcarcinomen coloscopie 
Definitie 
 

De stadiumverdeling van tumoren (intervalcarcinomen) die gevonden worden na een coloscopie. 

Rationale Wanneer de stadiumverdeling van interval-carcinomen na een coloscopie ongunstiger is dan de 
stadiumverdeling bij niet-deelnemers aan de screening, kan dit duiden op 'diagnostic delay' door 
onterechte geruststelling. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  -  
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal keer dat [stadium CRC] klinische is gedetecteerd. 
Noemer: aantal intervalcarcinomen na coloscopie. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd 
Geslacht 
Regio 
Adenoomscore 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Nederlandse Kankerregistratie, PALGA 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties Protocol kwaliteitsborging FIT-analyses 

RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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NON-COMPLIANCE CRC’S 

Indicator NC-1 Incidentie niet-deelnemers screening 
Indicator naam Incidentie niet-deelnemers screening  
Definitie 
 

Het aantal niet-deelnemers aan de screening waarbij darmkanker wordt gevonden.  

Rationale Aan de hand van deze indicator kan worden bepaald in hoeverre screening leidt tot vroegere 
detectie van kanker. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal niet-deelnemers waarbij darmkanker wordt gevonden. 
Noemer: aantal niet-deelnemers aan de screening. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Nederlandse kankerregistratie 

Data beschikbaarheid  
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen Onder niet-deelnemers wordt verstaan het totaal van de mensen die niet hebben deelgenomen 

aan de FIT, de intake en de coloscopie 
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator NC-2 Incidentie non-respondenten FIT 
Indicator naam Incidentie non-respondenten FIT 
Definitie 
 

Aandeel genodigden dat na de (herinnerings) uitnodiging niet heeft gereageerd, waarbij voor de 
volgende screeningsronde darmkanker wordt gevonden. 

Rationale Wanneer veel tumoren gemist worden bij coloscopie zal het aantal non-compliancecarcinomen  
relatief hoog zijn. Deze indicator kan worden gebruikt voor regionale vergelijkingen en 
vergelijkingen in de tijd. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal non-responders screeningsronde, waarbij darmkanker wordt gevonden. 
Noemer: aantal non-responders screenings-ronde. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Nederlandse kankerregistratie 

Data beschikbaarheid  
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen De periode waarin non-compliance CRC's op kunnen treden, loopt vanaf datum van uitnodiging 

voor de screeningsronde tot aan de datum van uitnodiging voor de volgende screeningsronde. 
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator NC-3 Incidentie non-respondenten intake 
Indicator naam Incidentie non-respondenten intake 
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat (zonder afmelding) niet op de afspraak voor intake komt, waarbij voor de 
volgende intakeafspraak darmkanker wordt gevonden. 

Rationale Wanneer veel tumoren gemist worden bij coloscopie zal het aantal non-compliancecarcinomen 
relatief hoog zijn. Deze indicator kan worden gebruikt voor regionale vergelijkingen en 
vergelijkingen in de tijd. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal no show-ers intake, waarbij darmkanker wordt gevonden. 
Noemer: aantal no show-ers intake. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Nederlandse kankerregistratie 

Data beschikbaarheid  
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen Voor cliënten met een ongunstige FIT wordt een intake-afspraak gepland en krijgen bij no show 

een eenmalige herinnering. Wanneer de cliënt uiteindelijk niet naar de afspraak komt en zich 
daarvoor niet heeft afgemeld, krijgt de deelnemer de volgende screeningsronde een nieuwe 
uitnodiging voor een intake-afspraak. 
 
De periode waarin non-compliance CRC's op kunnen treden, loopt vanaf datum van de primaire 
intake-afspraak tot aan de datum van de uitnodiging voor een intake in de volgende 
screeningsronde. 

Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator NC-4 Incidentie non-respondenten coloscopie 
Indicator naam Incidentie non-respondenten colsocopie 
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat (zonder afmelding) niet op de afspraak voor coloscopie  komt, waarbij  
darmkanker wordt gevonden. 

Rationale Wanneer veel tumoren gemist worden bij coloscopie zal het aantal non-compliancecarcinomen  
relatief hoog zijn. Deze indicator kan worden gebruikt voor regionale vergelijkingen en 
vergelijkingen in de tijd. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal no show-ers coloscopie, waarbij darmkanker wordt gevonden. 
Noemer: aantal no show-ers coloscopie. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Nederlandse kankerregistratie 

Data beschikbaarheid  
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen Wanneer de cliënt niet naar de afspraak voor coloscopie komt en zich daarvoor niet heeft 

afgemeld, wordt dit beschouwd als een afmelding voor het bevolkingsonderzoek. De cliënt krijgt 
de volgende screeningsronde geen uitnodiging meer. 
 
Termijn monitoring non-compliace CRC's nader te bepalen. 

Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator NC-5 Incidentie non-participanten FIT 
Indicator naam Incidentie non-participanten FIT 
Definitie 
 

Aandeel genodigden dat zich 1) eenmalig of 2) definitief heeft afgemeld voor deelname aan het 
bevolkingsonderzoek, waarbij  darmkanker wordt gevonden. 

Rationale Wanneer veel tumoren gemist worden bij coloscopie zal het aantal non-compliancecarcinomen  
relatief hoog zijn. Deze indicator kan worden gebruikt voor regionale vergelijkingen en 
vergelijkingen in de tijd. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller 1: aantal eenmalige afmelders screeningsronde, waarbij darmkanker wordt gevonden. 
Noemer 1: aantal eenmalige afmelders screeningsronde. 
 
Teller 2: aantal definitieve afmelders screening, waarbij darmkanker wordt gevonden. 
Noemer 2: aantal definitieve afmelders screening. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Nederlandse kankerregistratie 

Data beschikbaarheid  
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen De periode waarin non-compliance CRC's op kunnen treden bij eenmalige afmeldingen, loopt vanaf 

datum van uitnodiging voor de screeningsronde waarvoor de genodigde zich heeft afgemeld tot 
aan de datum van uitnodiging voor de volgende screeningsronde. 
Termijn monitoring non-compliace CRC's bij definitieve afmeldingen nader te bepalen. 
Naar leeftijd en geslacht én reden afmelding. 
Note: bij de berekening van de indicator dient er rekening mee gehouden te worden dat non-
participanten mensen met darmkanker kunnen zijn. 

Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator NC-6 Incidentie non-participanten intake 
Indicator naam Incidentie non-participanten intake 
Definitie 
 

Aandeel deelnemers dat zich 1) eenmalig of 2) definitief heeft afgemeld voor de intake voor 
coloscopie, waarbij darmkanker wordt gevonden. 

Rationale Wanneer veel tumoren gemist worden bij coloscopie zal het aantal non-compliancecarcinomen  
relatief hoog zijn. Deze indicator kan worden gebruikt voor regionale vergelijkingen en 
vergelijkingen in de tijd. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller 1: aantal eenmalige afmelders intake, waarbij darmkanker wordt gevonden. 
Noemer 1: aantal eenmalige afmelders intake. 
 
Teller 2: aantal definitieve afmelders intake, waarbij darmkanker wordt gevonden. 
Noemer 2: aantal definitieve afmelders intake 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Nederlandse kankerregistratie 

Data beschikbaarheid  
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen De periode waarin non-compliance CRC's op kunnen treden bij eenmalige afmeldingen, loopt vanaf 

datum de primaire intake-afspraak waarvoor de genodigde zich heeft afgemeld tot aan de datum 
van de uitnodiging voor een intake in de volgende screeningsronde. 
Termijn monitoring non-compliace CRC's bij definitieve afmeldingen nader te bepalen. 
Naar leeftijd en geslacht én reden afmelding. 
Note: bij de berekening van de indicator dient er rekening mee gehouden te worden dat non-
participanten mensen met darmkanker kunnen zijn. 

Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator NC-7 Incidentie non-participanten coloscopie 
Indicator naam Incidentie non-participanten coloscopie 
Definitie 
 

Aandeel cliénten dat zich 1) eenmalig of 2) definitief heeft afgemeld voor de coloscopie, waarbij 
darmkanker wordt gevonden. 

Rationale Wanneer veel tumoren gemist worden bij coloscopie zal het aantal non-compliancecarcinomen  
relatief hoog zijn. Deze indicator kan worden gebruikt voor regionale vergelijkingen en 
vergelijkingen in de tijd. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller 1: aantal eenmalige afmelders coloscopie, waarbij darmkanker wordt gevonden. 
Noemer 1: aantal eenmalige afmelders coloscopie. 
 
Teller 2: aantal definitieve afmelders coloscopie, waarbij darmkanker wordt gevonden. 
Noemer 2: aantal definitieve afmelders coloscopie. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Nederlandse kankerregistratie 

Data beschikbaarheid  
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen De periode waarin non-compliance CRC's op kunnen treden bij eenmalige afmeldingen, loopt vanaf 

datum de primaire intake-afspraak waarvoor de genodigde zich heeft afgemeld tot aan de datum 
van de uitnodiging voor een intake in de volgende screeningsronde. 
Termijn monitoring non-compliace CRC's bij definitieve afmeldingen nader te bepalen. 
Naar leeftijd en geslacht én reden afmelding. 
Note: bij de berekening van de indicator dient er rekening mee gehouden te worden dat non-
participanten mensen met darmkanker kunnen zijn. 

Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator NC-8 Incidentie geexcludeerden coloscopie (bij intake) 
Indicator naam Incidentie geexcludeerden coloscopie (bij intake) 
Definitie 
 

Aandeel cliënten met een ongunstige FIT dat tijdens de intake wordt geexcludeerd voor coloscopie, 
waarbij darmkanker wordt gevonden. 

Rationale Wanneer veel tumoren gemist worden bij coloscopie zal het aantal non-compliancecarcinomen  
relatief hoog zijn. Deze indicator kan worden gebruikt voor regionale vergelijkingen en 
vergelijkingen in de tijd. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal bij intake geexcludeerden voor coloscopie, waarbij darmkanker wordt gevonden. 
Noemer: aantal bij intake geexcludeerden voor coloscopie. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 
Reden van exclusie 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Nederlandse kankerregistratie 

Data beschikbaarheid  
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen Termijn monitoring non-compliace CRC's nader te bepalen. 
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator NC-9 Stadiumverdeling non-compliance CRC's niet-deelnemers screening 
Indicator naam Stadiumverdeling non-compliance CRC's niet-deelnemers screening 
Definitie 
 

De stadiumverdeling van darmkanker (non-compliance CRC's) die gevonden worden bij niet-
deelnemers aan de screening. 

Rationale De stadiumverdeling bij niet-deelnemers aan screening kan vergeleken worden met de 
stadiumverdeling van intervalcarcinomen (bij deelnemers aan de screening). 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal keer dat [stadium CRC] klinische is gedetecteerd. 
Noemer: aantal non-compliance CRC's bij niet deelnemers screening. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 
Aantal tumoren per stadium en gereseceerd 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Nederlandse kankerregistratie 

Data beschikbaarheid  
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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PARAMETERS 

Indicator SU-18 Tijdigheid gegevenslevering 
Indicator naam Tijdigheid gegevenslevering 
Definitie  
 

Aandeel van de voor de selectie benodigde (adres)gegevens dat tijdig (volgens een vooraf 
bepaalde norm) beschikbaar is (of geleverd) bij de uitvoerder van het programma voor selectie 
(ook wel genoemd: geruiterd, of gemeld GBA). 

Rationale Deze indicator geeft informatie over de tijdigheid van de gegevens voor de primaire selectie. De 
indicator meet of de verantwoordelijke partijen zich houden aan de gemaakte kwaliteitseisen. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: het aantal adressen dat correct, volledig en dagelijks bij de verstuurder van de uitnodiging 
van het programma is afgeleverd. 
Noemer: het totaal aantal adressen van de initiële doelgroep.  

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis SO 
Opmerkingen Eis: 100% 

 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-19 Vooraankondigingsperiode 
Indicator naam Vooraankondigingsperiode 
Definitie  
 

De tijdsduur tussen het versturen van de vooraankondiging en het versturen van de 
uitnodigingsset. 

Rationale Wanneer deze tijdsduur te lang is, kan de aandacht van de genodigde voor deelname aan het 
bevolkingsonderzoek afnemen. Dit kan van invloed zijn op de deelnamegraad van het 
bevolkingsonderzoek. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: gemiddelde (datum klaarzetten uitnodigingsbrief - datum klaarzetten vooraankondiging). 
Noemer: 1 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis SO 
Opmerkingen Eis: 10 werkdagen 

 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-20 Herinneringsperiode 
Indicator naam Herinneringsperiode 
Definitie  
 

De tijdsduur tussen het versturen van de vooraankondiging en het versturen van de 
uitnodigingsset. 

Rationale De tijdsduur tussen het versturen van de uitnodi-gingsset en het versturen van de herinnering aan 
de genodigde bij geen respons. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: gemiddelde (datum klaarzetten herinnering (bij geen respons) - datum klaarzetten 
uitnodigingsbrief). 
Noemer: 1. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis SO 
Opmerkingen Eis: 8 weken 

 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SO- 21 Verzendperiode bij geen fecesmonster 
Indicator naam Verzendperiode bij geen fecesmonster 
Definitie  

 
De periode waarna een nieuwe uitnodigingsset wordt verstuurd, indien een fecesmonster zonder 
antwoordformulier is ontvangen en het analyse-resultaat negatief (gunstig) is. 

Rationale Het is van belang dat een deelnemer tijdig wordt geinformeerd dat een hertest plaats moet 
vinden, omdat de analyseset incompleet is ingestuurd. Anders wacht de deelnemer onnodig lang 
op een uitslag die nog niet afgegeven kan worden. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: datum klaarzetten brief nieuwe uitnodigingsset - datum inscannen antwoordformulier 
zonder fecesmonster. 
Noemer: 1. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid  data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis SO 
Opmerkingen Eis: 5 werkdagen 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017.  
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-10a Verzendperiode uitslagbrief FIT 
Indicator naam Verzendperiode uitslagbrief FIT 
Definitie  
 

Aandeel deelnemers met een beoordeelbare FIT waarvoor door de screeningsorganisatie tijdig de 
uitslagbrief wordt klaargezet. 

Rationale De tijdsduur waarin de deelnemers in onzekerheid verkeren moet zoveel mogelijk worden beperkt. 
Dit proces moet daarom snel verlopen.  
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal deelnemers met een beoordeelbare FIT waarvan het tijdsinterval tussen 
binnenkomst van de FIT-uitslag in ScreenIT en het klaarzetten van de uitslagbrief valt binnen 5 
werkdagen. 
Noemer: het aantal gescreende deelnemers (i.e. deelnemers met een FIT-uitslag). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid  data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks in de landelijke monitor 

Kortcyclische monitor 
Kwaliteitseis SO 

Opmerkingen Eis: 100% 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-10b Verzendperiode uitslagbrief FIT 
Indicator naam Verzendperiode uitslagbrief FIT 
Definitie  
 

Gemiddelde (en de spreiding: minimale en maximale) tijdsduur van binnenkomst uitslag in 
ScreenIT tot klaarzetten uitslagbrief. 

Rationale Evaluatie van de kwaliteitseis 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Berekening: datum klaarzetten uitslagbrief beoordeelbare FIT - datum binnenkomst uitslag 
beoordeelbare FIT (fecesmonster) in ScreenIT. 
Uitkomst: minimale, gemiddelde en maximale tijdsduur (spreiding). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid  data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-11a Verzendperiode FIT uitslag huisarts deelnemer 
Indicator naam Verzendperiode FIT uitslag huisarts deelnemer 
Definitie  
 

Aandeel deelnemers met een ongunstige FIT waarbij de screeningsorganisatie 
lang genoeg wacht tussen het informeren van de huisarts en het informeren van 
de deelnemer. 

Rationale Wanneer deze tijdsduur erg kort is, heeft de huisarts vrijwel geen tijd de 
deelnemer (indien wenselijk) te informeren over de uitslag van de FIT. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) 
programma?  
 

Welke rol? 
** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder 
uitslag FIT 

huisarts X 

Verstuurder 
uitslag FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-
arts) 

 

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder 
uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van 
indicator (teller, 
noemer) 

Teller: aantal deelnemers met een ongunstige FIT waarbij het tijdsinterval tussen 
het klaarzetten van het bericht met de uitslag en het verwijsadvies aan de 
huisarts en het klaarzetten van de uitslagbrief aan de deelnemer bij een 
positieve FIT minimaal 2 werkdagen bedraagt. 
Noemer: aantal deelnemers met een ongunstige FIT. 

Relevante dimensies en/ 
of subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid  data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis SO 
Opmerkingen Eis: 100% 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 2017. 
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RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader 
bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 
2009/13. Den Haag: Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-11b Verzendperiode FIT uitslag huisarts deelnemer 
Indicator naam Verzendperiode FIT uitslag huisarts deelnemer 
Definitie  
 

Gemiddelde (en de spreiding: minimale en maximale) tijdsduur tussen het klaarzetten van het 
bericht met de uitslag en het verwijsadvies aan de huisarts en het klaarzetten van de uitslagbrief 
positieve FIT aan de deelnemer. 

Rationale Evaluatie van de kwaliteitseis 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Berekening: datum klaarzetten uitslagbrief positieve iFOBT aan deelnemer - datum klaarzetten 
bericht huisarts. 
Uitkomst: minimale, gemiddelde en maximale tijdsduur (spreiding) 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid  data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

   
  



Indicatoren bevolkingsonderzoek darmkanker 
 

 
  

 

versie 1.0 (juni 2019)   pagina 194 van 211 

Indicator CV-12a Toegankelijkheid diagnostiek primaire intake 
Indicator naam Toegankelijkheid diagnostiek primaire intake 
Definitie 
 

Aandeel cliënten met een ongunstige FIT waarbij de reisafstand naar het ziekenhuis waar de 
primaire afspraak voor intake is gepland niet te ver is. 

Rationale Het doel is om de diagnostiek zo dicht mogelijk bij de cli te organiseren, om de toegankelijkheid zo 
groot mogelijk te maken. Als de eis niet wordt gehaald, duidt dit ook op onvoldoende capaciteit. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (toegankelijkheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een ongunstige FIT waarvan de reisafstand tussen het GBA adres van de 
deelnemer en het adres van het ziekenhuis waar de primaire afspraak voor intake is gepland, ligt 
binnen 40 km hemelsbreed. 
Noemer: het aantal cliënten met een ongunstige FIT. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Nederlandse kankerregistratie 

Data beschikbaarheid  
Data periodiciteit Jaarlijks in de landelijke monitor 

Kortcyclische monitor 
Kwaliteitseis SO 

Opmerkingen Eis: minimaal 95%. 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-12b Toegankelijkheid diagnostiek uitgevoerde intake 
Indicator naam Toegankelijkheid diagnostiek uitgevoerde intake 
Definitie 
 

Aandeel cliënten met een ongunstige FIT waarbij de reisafstand naar het ziekenhuis waar de 
uitgevoerde afspraak voor intake is gepland niet te ver is. 

Rationale Het doel is om de diagnostiek zo dicht mogelijk bij de cliënt te organiseren, om de toegankelijk-
heid zo groot mogelijk te maken. Als de eis niet wordt gehaald, duidt dit ook op onvoldoende 
capaciteit. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (toegankelijkheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts X 
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een ongunstige FIT waarvan de reisafstand tussen het GBA adres van de 
deelnemer en het adres van het ziekenhuis waar de uitgevoerde afspraak voor intake is gepland, 
ligt binnen 40 km hemelsbreed. 
Noemer: het aantal cliënten met een ongunstige FIT. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Nederlandse kankerregistratie 

Data beschikbaarheid  
Data periodiciteit Jaarlijks in de landelijke monitor 

Kortcyclische monitor 
Kwaliteitseis SO 

Opmerkingen Eis: minimaal 95%. 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-13a Bevestigingsperiode afmelding intake 
Indicator naam Bevestigingsperiode afmelding intake 
Definitie 
 

Aandeel deelnemers waarvoor door de screeningsorganisatie tijdig de bevestiging van de 
afmelding van de intakeafspraak wordt klaargezet. 

Rationale Een afmelding voor een intakeafspraak dient zo spoedig mogelijk verwerkt te worden om het 
inzicht in de beschikbare tijdslots te behouden. Daarnaast is het niet klantvriendelijk om een 
deelnemer lang op de bevestiging van een afmelding te laten wachten. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten waarvan het tijdsinterval tussen de ontvangst van een afmelding voor de 
intakeafspraak en het klaarzetten van de bevestiging van de afmelding van de intakeafspraak aan 
de deelnemer valt binnen 5 werkdagen. 
Noemer: aantal cliënten dat zich afmeldt voor de intakeafspraak. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis SO 
Opmerkingen Eis: 100% 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-13b Bevestigingsperiode afmelding intake 
Indicator naam Bevestigingsperiode afmelding intake 
Definitie 
 

Gemiddelde (en de spreiding: minimale en maximale) tijdsduur van de ontvangst van een 
afmelding voor de intakeafspraak tot het klaarzetten van de bevestiging van de afmelding. 

Rationale Evaluatie van de kwaliteitseis 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Berekening: datum klaarzetten bevestiging afmelding intake - datum ontvangst afmelding intake. 
Uitkomst: minimale, gemiddelde en maximale tijdsduur (spreiding). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-14a Bevestigingsperiode wijziging intake 
Indicator naam Bevestigingsperiode wijziging intake 
Definitie 
 

Aandeel cliënten waarvoor door de screeningsorganisatie tijdig de bevestiging van de gewijzigde 
intakeafspraak wordt klaargezet. 

Rationale Wanneer de cliënt niet tijdig de bevestiging van de gewijzigde intakeafspraak ontvangt, bestaat de 
kans dat de cliënt de afspraak misloopt (bijvoorbeeld als de deelnemer de gewijzigde datum en tijd 
vergeten is). 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten waarvoor de eerstvolgende werkdag na de ontvangst van een verzoek tot 
wijziging van de intakeafspraak de bevestiging van de gewijzigde intakeafspraak wordt klaargezet. 
Noemer: aantal cliënten dat de intakeafspraak wijzigd. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis SO 
Opmerkingen Eis: 100% 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-14b Bevestigingsperiode wijziging intake 
Indicator naam Bevestigingsperiode wijziging intake 
Definitie 
 

Gemiddelde (en de spreiding: minimale en maximale) tijdsduur van de ontvangst van een verzoek 
tot wijziging van de intakeafspraak tot het klaarzetten van de bevestiging van de gewijzigde 
intakeafspraak. 

Rationale Evaluatie van de kwaliteitseis 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Welke rol? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie  
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts) X 

Diagnosticus* Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Berekening: datum klaarzetten bevestiging wijziging intakeafspraak - datum ontvangst verzoek 
wijziging intakeafspraak. 
Uitkomst: minimale, gemiddelde en maximale tijdsduur (spreiding). 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Leeftijd  
Geslacht 

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Evaluatie 
Opmerkingen  
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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DEKKINGSGRADEN 

Indicator SU-21 Dekkingsgraad vooraankondiging 
Indicator naam Dekkingsgraad vooraankondiging 
Definitie 
 

Aandeel cliënten dat voor het eerst wordt uitgenodigd voor de screening, waarnaar een 
vooraankondiging is verstuurd. 

Rationale Een vooraankondiging voorafgaand aan de eerste uitnodiging voor screening zorgt voor een 
hogere opkomst.  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten waarnaar een vooraankondiging is verstuurd. 
Noemer: aantal cliënten dat voor het eerst wordt uitgenodigd voor de screening.  

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor, Kwaliteitseis SO 
Opmerkingen Eis: 100% 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-22 Dekkingsgraad uitnodiging 
Indicator naam Dekkingsgraad uitnodiging 
Definitie 
 

Aandeel cliënten in de uit te nodigen leeftijdsgroepen (werkelijke doelgroep), waarnaar een 
uitnodiging is verstuurd. 

Rationale Wanneer iemand niet wordt uitgenodigd voor de screening is de kans op deelname klein en gaat 
potentiële gezondheidswinst verloren. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten waarnaar een uitnodiging is verstuurd. 
Noemer: aantal cliënten dat een uitnodiging zou moeten ontvangen (werkelijke doelgroep). 
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

 

Data beschikbaarheid ScreenIT 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor, Kortcyclische monitor, Kwaliteitseis SO 
Opmerkingen Eis: 100% 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 

 

 
 
  



Indicatoren bevolkingsonderzoek darmkanker 
 

 
  

 

versie 1.0 (juni 2019)   pagina 202 van 211 

Indicator SU-23 Dekkingsgraad herinnering 
Indicator naam Dekkingsgraad herinnering 
Definitie 
 

Aandeel non-respondenten na initiële uitnodiging waarnaar een herinneringsuitnodiging is 
verstuurd. 

Rationale De deelnamegraad kan worden verhoogd door het versturen van een herinneringsuitnodiging bij 
non-respons. Deze indicator geeft aan in welke mate deze mogelijkheid wordt benut. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie X 
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium  
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts  

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts  

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal non-respondenten na initiële uitnodiging waarnaar een herinneringsuitnodiging is 
verstuurd. 
Noemer: aantal non-respondenten na initiële uitnodiging. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor, Kortcyclische monitor, Kwaliteitseis SO 
Opmerkingen Eis: 100% 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-24 Uitnodiging hertest 
Indicator naam Uitnodiging hertest 
Definitie 
 

Aandeel deelnemers met een FIT met een onbeoordeelbaar of onbetrouwbaar resultaat, waarnaar 
een nieuwe uitnodigingsset is verstuurd. 

Rationale De indicator geeft informatie over aantal primair uit te voeren screeningstesten dat niet 
resulteerde in een (betrouwbare) uitslag. Wanneer er na een FIT met een onbeoordeelbaar of 
onbetrouw-baar resultaat geen nieuwe uitnodigingsset wordt verzonden, gaat de kans op 
gezondheidswinst verloren, terwijl de betreffende cliënt wel aan screening wilde deelnemen.  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een onbeoordeelbare FIT waarnaar een nieuwe uitnodigingsset is 
verstuurd + aantal cliënten met een gunstige FIT met een onbetrouwbaar resultaat waarnaar een 
nieuwe uitnodigingsset is verstuurd. 
Noemer: aantal cliënten met een onbeoordeelbare FIT + aantal cliënten met een gunstige FIT met 
een onbetrouwbaar resultaat. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Jaarlijks voor de Landelijke monitor, Kwaliteitseis SO 
Opmerkingen Eis: 100% 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-25a Dekkingsgraad initiële onbeoordeelbare FIT 
Indicator naam Dekkingsgraad initiële onbeoordeelbare FIT 
Definitie 
 

Aandeel cliënten met een onbeoordeelbare initiële FIT waarnaar een nieuwe uitnodigingsset is 
gestuurd. 

Rationale Wanneer er na een onbeoordeelbare FIT geen nieuwe uitnodigingsset wordt verzonden, gaat de 
kans op gezondheidswinst verloren, terwijl de betreffende persoon wel aan screening wilde 
deelnemen. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een onbeoordeelbare initiële FIT waarnaar een nieuwe uitnodigingsset 
is gestuurd. 
Noemer: aantal cliënten met een onbeoordeelbare initiële FIT. 
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
 type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis, verdieping 
Opmerkingen Eis: 100% 
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator SU-25b Dekkingsgraad initieel onbetrouwbaar resultaat 
Indicator naam Dekkingsgraad initieel onbetrouwbaar resultaat 
Definitie 
 

Aandeel cliënten met een initiële gunstige FIT met een onbetrouwbaar resultaat, waarnaar een 
nieuwe uitnodigingsset is gestuurd. 

Rationale Wanneer er na een gunstige FIT met een onbetrouwbaar resultaat geen nieuwe uitnodigingsset 
wordt verzonden, gaat de kans op gezondheidswinst verloren, terwijl de betreffende persoon wel 
aan screening wilde deelnemen. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een initiële gunstige FIT met een onbetrouwbaar resultaat, waarnaar 
een nieuwe uitnodigingsset is gestuurd. 
Noemer: aantal cliënten met een initiële gunstige FIT met een onbetrouwbaar resultaat. 
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis, verdieping 
Opmerkingen Eis: 100% 
Referenties RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-15 Dekkingsgraad bericht huisarts 
Indicator naam Dekkingsgraad bericht huisarts 
Definitie 
 

Aandeel deelnemers dat wenst dat de huisarts geinformeerd wordt bij een positieve FIT-uistlag en 
de huisarts gegevens heeft doorgegeven, waarbij een bericht met de uitslag en verwijsadvies naar 
de huisarts is verstuurd. 

Rationale Aan de hand van deze indicator kan worden bepaald in welke mate de huisarts wordt ingelicht 
over een positieve FIT-uitslag. Wanneer dit niet het geval is, is het informeren over de uitslag door 
de huisarts aan de cliënt uitgesloten.  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten deelnemers dat wenst dat de huisarts geinformeerd wordt bij een positieve 
FIT-uistlag, waarbij een bericht met de uitslag en verwijsadvies naar de huisarts is verstuurd. 
Noemer: aantal cliënten dat wenst de huisarts te informeren over de (ongunstige) FIT-uitslag.  

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis 
Opmerkingen Eis: 100% 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Indicator CV-16 Dekkingsgraad uitslagbrief FIT 
Indicator naam Dekkingsgraad uitslagbrief FIT 
Definitie 
 

Aandeel cliënten met een beoordeelbare FIT waarnaar een uitslagbrief is verstuurd (met een 
onderscheid naar gunstig en ongunstige FIT-uitslag). 

Rationale Wanneer de cliënt niet wordt ingelicht over de uitslag van de FIT-analyse worden mogelijke 
vervolgstappen vertraagd. Bovendien verkeert de cliënt onnodig in onzekerheid. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten:  

Rollen: Wie binnen (of aansluitend op) programma?  
 

Op wie 
betrekking? ** 

Deelnemer  - X 
Selecteur Screeningsorganisatie  
Uitnodiger Screeningsorganisatie X 
Beoordelaar test Klinisch chemisch laboratorium X 
Informeerder uitslag 
FIT 

huisarts X 

Verstuurder uitslag 
FIT 

Screeningsorganisatie, huisarts X 

Verwijzer naar 
diagnostiek 

Screeningsorganisatie (coördinerend MDL-arts)  

Diagnosticus*  Diagnostisch endoscopisch centrum,  
PA laboratorium, radiologie (colografie) 

 

Informeerder uitslag 
coloscopie 

MDL-arts  

Verwijzer naar 
behandelaar 

MDL-arts  

Behandelaar  Chirurg, oncoloog, MDL-arts  
* keuze afhankelijk van indicator 
** Op wie van de betrokken ketenpartners heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal cliënten met een beoordeelbare FIT waarnaar een uitslagbrief is verstuurd (naar 
gunstige en ongunstige uitslag). 
Noemer: aantal cliënten met een beoordeelbare FIT. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Verslagjaar, leeftijdsgroep en regio  

Voorkeur bron data & 
type data 

ScreenIT 

Data beschikbaarheid Data zijn beschikbaar 
Data periodiciteit Kwaliteitseis, landelijke monitor 
Opmerkingen Eis: 100% 
Referenties Erasmus MC – NKI / AvL, Monitor 2016. Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 

2017. 
RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker. Bilthoven: RIVM/CvB; 2017. 
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Publicatienummer 2009/13. Den Haag: 
Gezondheidsraad; 2009. 

Nog uit te voeren werk  
Methodologische 
overwegingen 
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Bijlage: Opbrengst Bevolkingsonderzoek darmkanker 
Door: Else-Mariëtte van Heijningen  
Datum: 7-7-2016 (aangepast door Esther Toes op 5-10-2016) 
Versie: 0.4 
 
Doel bevolkingsondonderzoek darmkanker:  
Vroege opsporing van dikke darmkanker.  
 
Het doel van het bevolkingsonderzoek darmkanker is het vroeg opsporen van dikke darmkanker of 
een voorstadia namelijk een ‘advanced’ adenoom (AAD).  
Darmkanker en advanced adenomen (samen advanced neoplasia genoemd) worden (inter)nationaal 
beschouwd als relevante afwijkingen van een screeningsprogramma naar darmkanker. Hieraan wordt 
dus ook de effectiviteit van het programma gemeten. 
 
Er wordt gesproken van een ‘Advanced’ adenoom indien het adenoom één of meer van de volgende 
kenmerken heeft: 

Kenmerk Bepaald door 
Hooggradige dysplasie (HGD) adenoom* 
 

Vastgesteld door de patholoog 

> 25% villeuze kenmerken heeft;  
- tubulovillous (25 – 75%) 
- villous (> 75%) 
 

Vastgesteld door de patholoog 

Een diameter van 10 mm of groter 
 

Vastgesteld door de endoscopist of 
gerapporteerd in PA verslag 

 
*HGD in combinatie met een villous, tubulovillous of tubulair adenoom wordt alleen een AAD.  
 
Overige maligniteiten (Type tumor = NET, Overige, Anders) worden niet gezien als relevante 
opbrengst voor het BVO DK. 
 
In ScreenIT 
Er is geen koppeling tussen het MDL verslag en de pathologie (PA) uitslag. Om die reden is 
onderstaande keuze gemaakt om de opbrengst voor het BVO DK in AnalyzIT te bepalen, dit geldt 
voor de o.a. voor de landelijke monitor (uitgevoerd door MGZ). 
 
Opbrengst voor BVO DK (CRC of AAD) per cliënt (ook wel eindstatus = ongunstige coloscopie  (CRC of 
AAD) in het universe samenvatting proces in AnalyzIT) wordt bepaald o.b.v. de volgende variabelen: 
-      (Maximale bevinding PA inclusief grootte = CRC OF AAD OF Verdacht voor CRC (verdacht voor 
CRC wordt later AAD) (dus 1 t/m 4). 
-          OF (Maximale Bevinding MDL = CRC) 
-          OF (MDL laesie is 10 mm of groter AND Maximale bevinding PA zegt NAAD -> wordt AAD  
 
De ‘MDL laesie is 10 mm of groter’ is WAAR indien: 
-          Klinische diagnose = adenomateus, adenocarcinoom, serrated poliep/adenoom (let op: dit is 
geen verplicht veld in de dataset V4).  
-          AND Diameter poliep = 10 mm of groter 
 
Hieronder de daaraan voorafgaande logica.  
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De maximale bevinding MDL is als volgt opgesteld op basis van de eindconclusie in het MDL-
verslag(en) van de cliënt: 
1. Colorectaal carcinoom (CRC) 
2. Advanced adenoom (AAD) 
3. Non-advanced adenoom (NAAD) 
4. Geserreerde poliep 
5. Overige maligniteit 
6. Overige bevinding 
7. Geen afwijkingen 
8. Geen eindconclusie* 
 
Indien er meerdere MDL verslagen voor de cliënt zijn binnen de screenronde dan overruled een lager 
getal (ernstigere diagnose). We gaan alleen uit van afgeronde verslagen.  
 
De maximale bevinding PA is berekend in meerdere stappen: 
1) als eerst wordt de conclusie PA Laesie voor elke laesie bepaald op basis van 4 velden in ScreenIT, 
namelijk: 

- Type tumor 
- Primaire afwijking 
- Bevinding (incl. dysplasiegraad) 
- Diameter poliep PA 

 
Hieronder (Figuur 1) is schematisch weergegeven hoe deze (technisch) is afgeleid.  
2) Vervolgens wordt de ergste laesie diagnose op PA verslag niveau bepaald, daarbij geldt de 
hieronder beschreven methode van overrulen. Hoe lager het getal hoe ernstiger.  
 
3) Indien meerdere PA verslagen voor de cliënt zijn binnen de screenronde dan wordt de meest 
ernstige diagnose bepaald van de verschillende PA verslagen, waarbij weer geldt dat een lager getal 
(ernstigere diagnose) overruled. We gaan alleen uit van afgeronde PA verslagen.  
 
De maximale bevinding PA, inclusief grootte (indien PA diameter heeft geven) is als volgt opgesteld: 
1. Colorectaal carcinoom (CRC) (bevat Adenocarcinoom, mucineus adenocarcinoom en 
zegelringcelcarcinoom) 
2. Verdacht voor CRC 
3. Advanced adenoom (AAD) 
6. Non-advanced adenoom (NAAD)       
7. Geserreerde poliep 
8. Hyperplastische poliep 
5. Overige maligniteit 
9. Overige bevinding 
10. Geen afwijkingen 
11. Geen eindconclusie* 
12. Onduidelijke uitslag (Data kwaliteitsissues) 
 
*Geen eindconclusie betekent missing 
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Bepaling van alle BVO DK eindconclusie van de opbrengst (8 mogelijkheden), ook de minder 
relevante: 
 

Opbrengst BVO DK (LM) Gebaseerd op eindconclusie in verslag van  

CRC PA of MDL* 
AA PA en grootte MDL 
NAAD PA 
Geserreerde poliep (inclusief hyperplast) PA 

Overige maligniteit PA 
Overige bevinding PA 
Geen afwijking PA of MDL** 
Einddiagnose MDL verslag (bijvoorbeeld: 
NAAD niet PA bevestigd). 

Geen PA en wel MDL*** 

Geen eindconclusie (missing) Geen PA en geen MDL 

 
* Bij een eindconclusie ‘CRC’ van MDL of PA, overruled deze altijd de andere diagnosis.   
** Eindconclusie ‘geen afwijking’ kan gebaseerd zijn op de pathologie eindconclusie of op MDL 
eindconclusie zonder PA, omdat er dan geen PA ingestuurd is.  
*** Indien er wel een eindconclusie MDL is (die niet ‘CRC’ of ‘geen afwijking’ is), maar er geen PA 
eindconclusie aanwezig is (geen PA verslag), worden deze meegenomen in de opbrengst en 
geclassificeerd op basis van de eindconclusie in het MDL verslag.  
 
Opmerkingen: 
-      Serrated poliepen >= 1 cm tellen mee als geserreerde poliep (niet als advanced laesie). 
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