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Samenvatting

In 2014 werd gestart met het bevolkingsonderzoek darmkanker, 
met als doel het verminderen van de sterfte aan darmkanker. Het 
bevolkingsonderzoek is erop gericht om, door middel van een 
ontlastingstest, voorlopers van darmkanker (advanced adenomen), 

of darmkankers in een vroeg stadium op te sporen. Er is dan een 
betere behandeling mogelijk dan wanneer darmkanker wordt 

ontdekt door klachten. In dit tweede evaluatierapport worden 
de belangrijkste uitkomsten van het Nederlandse bevolkings-

onderzoek darmkanker in de periode 2018-2021 beschreven.
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Na een periode van vijf jaar van gefaseerde invoering, is het bevolkingsonderzoek 
darmkanker vanaf 2019 volledig ingevoerd. De gehele doelgroep, personen van 55 tot 
en met 75 jaar, wordt elke twee jaar uitgenodigd om mee te doen. Het versturen van 
uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek heeft vanwege de COVID-19 pandemie 
in 2020 gedurende drie maanden stilgelegen om de druk op de gezondheidszorg te 
verminderen. Binnen afzienbare tijd is de daarmee ontstane achterstand in uitnodi-
gingen ingehaald.

In de periode 2018 t/m 2021 was de deelname aan het bevolkingsonderzoek hoog met 
een deelnamepercentage over de gehele periode van 72%. Ondanks de hoge bereidheid 
van de totale doelgroep om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek, neemt het 
deelname percentage in de afgelopen jaren licht af, met name onder mannen jonger 
dan 60 jaar. Het is nog onbekend waardoor deze afname wordt veroorzaakt. 

Van de mensen die in de periode 2018 t/m 2021 een ontlastingstest terugstuurden 
had 4,4% een ongunstige uitslag en werd doorgestuurd voor een intakegesprek voor 
coloscopie. Ongeveer 85% van de mensen met een ongunstige uitslag onderging 
uiteindelijk de coloscopie. Tijdens de coloscopie werden in totaal 70.526 advanced 
adenomen (voorlopers van darmkanker) en 12.156 darmkankers gevonden. Het is 
belangrijk dat darmkanker in een vroeg stadium wordt opgespoord, omdat het dan 
beter te behandelen is dan in een laat stadium. De ontlastingstest bleek succesvol in de 
vroege opsporing van darmkankers; twee op de drie kankers gevonden door het bevol-
kingsonderzoek waren vroeg stadium (stadium I of II) darmkankers. Het tijdig opsporen 
van darmkankers hangt samen met de hoge gevoeligheid (sensitiviteit) van de ontlas-
tingstest voor darmkankers: deze was 84,4% in de eerste ronde en 73,5% in de tweede 
ronde. 

Door de invoering van het bevolkingsonderzoek in 2014 werd er kort een toename 
in het aantal nieuwe darmkankerdiagnoses gezien. Dit komt omdat door het bevol-
kingsonderzoek kankers die nog geen symptomen geven nu eerder werden opgespoord, 
waardoor er een tijdelijke stijging was in met name vroeg stadium darmkankers. Na 
2015 neemt het jaarlijkse aantal nieuwe kankerdiagnoses af en in 2019 is het aantal 
nieuwe darmkankerdiagnoses lager dan vóór de invoering van het bevolkingsonderzoek 
darmkanker. 

Als het bevolkingsonderzoek darmkanker de komende jaren hetzelfde blijft presteren, is 
de verwachting dat op de lange termijn (2034-2044) jaarlijks ruim 4.300 gevallen van 
darmkanker en bijna 2.900 sterfgevallen aan darmkanker kunnen worden voorkomen 
door het bevolkingsonderzoek.



1. Inleiding

In dit evaluatierapport worden de belangrijkste uitkomsten van het 
Nederlandse bevolkingsonderzoek darmkanker over de periode 
2018-2021 beschreven. Deze periode werd gekenmerkt door twee 
belangrijke en gedeeltelijk onverwachte ontwikkelingen: 1) de ge-

fa seerde invoering van het bevolkingsonderzoek werd afgerond; en 
2) het programma heeft vanwege de COVID-19 pandemie in 2020 

tijdelijk stilgelegen. 
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1.1 Gefaseerde invoering van het bevolkingsonderzoek 
darmkanker
Omdat de totale doelgroep heel groot is (bij aanvang van de invoering ongeveer 4 
miljoen mensen) is besloten het bevolkingsonderzoek vanaf 2014 stapsgewijs in te 
voeren. Elk jaar werden er meer mensen (per geboortejaar) uitgenodigd, zodat de 
beschikbare capaciteit voor het bevolkingsonderzoek stapsgewijs kon worden uitge-
breid. Waar met name in de beginjaren van het bevolkingsonderzoek problemen waren 
met de beschikbare capaciteit voor het vervolgonderzoek, is het dankzij grote inzet van 
alle betrokken partijen toch gelukt het programma binnen de geplande vijf jaar in 2019 
volledig uit te rollen. Daardoor is er op dit moment een stabiel programma; alle mensen 
in de doelgroep (personen van 55 t/m 75 jaar) worden op dit moment elke twee jaar 
uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek. Zie hoofdstuk 2 voor meer informatie over 
het bevolkings onderzoek darmkanker.

1.2 COVID-19
Deze prestatie is des te opmerkelijker gezien het uitbreken van de COVID-19 pandemie 
(COVID-19). COVID-19 heeft namelijk belangrijke gevolgen gehad voor de organisatie 
van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Om zorgcapaciteit beschikbaar te houden 
voor patiënten met een COVID-19 infectie, besloot het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) om het uitnodigen van mensen voor de bevolkingsonderzoeken 
naar kanker (borst-, baarmoederhals- en darmkanker) op 16 maart 2020 tijdelijk stop 
te zetten. Het bevolkingsonderzoek darmkanker was het eerste bevolkingsonderzoek 
dat weer werd opgestart. Vanaf half mei 2020 konden mensen die in maart 2020 waren 
gevraagd te wachten met het insturen van hun ontlastingstest, hun ontlastingstest 
alsnog opsturen. Vanaf 3 juni 2020 zijn er weer nieuwe uitnodigingen voor het bevol-
kingsonderzoek darmkanker verstuurd. Wel was de beschikbare capaciteit voor vervolg-
onderzoek d.m.v. een coloscopie nog lager dan normaal. Om mensen tijdig te kunnen 
uitnodigen voor een vervolgonderzoek na een ongunstige ontlastingstest, werden er 
minder uitnodigingen verstuurd voor het bevolkingsonderzoek. Bovendien was door de 
stillegging een achterstand in het versturen van de uitnodigingen ontstaan. Daarom is 
besloten het uitnodigingsinterval voor het bevolkingsonderzoek tijdelijk te verlengen 
van 24 maanden naar maximaal 30 maanden. Dankzij goede afstemming tussen de 
organisatie van het bevolkingsonderzoek en de coloscopiecentra is het gelukt om 
binnen afzienbare tijd de achterstand in uitnodigingen in te halen. Tijdens de tweede en 
daarop volgende COVID-19 golven hoefde het bevolkingsonderzoek darmkanker niet 
opnieuw te worden stilgelegd. 

In elk van de afzonderlijke hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de invloed van 
COVID-19 op de betreffende uitkomsten van het bevolkingsonderzoek darmkanker.
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1.3 Leeswijzer
Dit evaluatierapport begint met een korte introductie van de ziekte darmkanker en 
het bevolkingsonderzoek darmkanker (hoofdstuk 2). Vervolgens worden de belang-
rijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek gepresenteerd, gegroepeerd naar 
onderwerp: deelname (hoofdstuk 3), testkarakteristieken en screeningsperformance 
(hoofdstuk 4), stadium, lokalisatie en behandeling (hoofdstuk 5), darmkankerincidentie 
en -sterfte (hoofdstuk 6), tevredenheid over het bevolkingsonderzoek (hoofdstuk 7) 
en kosteneffectiviteit (hoofdstuk 8). Tot slot worden belangrijke en nieuwe ontwikke-
lingen op het gebied van darmkankerscreening besproken (hoofdstuk 9). 



2. Darmkanker en het 
bevolkingsonderzoek darmkanker

In dit hoofdstuk wordt in het kort beschreven hoe de ziekte darmkanker 
ontstaat en wat de kans op genezing is na de diagnose darmkanker. 

Vervolgens wordt het doel van het bevolkingsonderzoek toege-
licht, namelijk het vroeg opsporen van darmkanker om zo sterfte 

aan darmkanker te voorkomen. Het hoofdstuk eindigt met een 
uitgebreide beschrijving van de doelgroep, de opzet van het 

bevolkingsonderzoek en de betrokken en verantwoordelijke 
partijen. 
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2.1 Darmkanker
Darmkanker is een veel voorkomende vorm van kanker in Nederland (figuur 2.1). 
Darmkanker kan voorkomen in de dunne darm, dikke darm of endeldarm. Het bevol-
kingsonderzoek darmkanker is alleen gericht op kanker in de dikke darm en endeldarm. 
Daarom spreken we in dit rapport over darmkanker bij kanker van de dikke darm of 
endeldarm. De klachten die mensen met darmkanker kunnen krijgen zijn divers: bloed 
of slijm bij de ontlasting, blijvende veranderingen in het ontlastingspatroon, minder 
trek in eten, onbedoeld gewichtsverlies, buikklachten en constante vermoeidheid. Niet 
iedereen met darmkanker krijgt echter klachten.

Figuur 2.1: Tien meest voorkomende kankersoorten in Nederland. In procenten in 2021. Bron: 
Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door IKNL (1).

2.1.1 Ontstaan van darmkanker 
Darmkanker begint meestal als een goedaardige poliep. Een poliep is een bultje aan 
de binnenkant van de darm. Naar schatting heeft 5-20% van de mensen boven de 50 
jaar poliepen in de darm (2). De meeste poliepen zijn goedaardig en blijven dat ook. 
Sommige poliepen kunnen kwaadaardig worden.  Deze poliepen worden advanced 
adenomen genoemd. Om vast te stellen of er sprake is van een advanced adenoom 
moet het weefsel worden onderzocht door een patholoog. Advanced adenomen zijn 
poliepen groter dan 1 centimeter en/of met specifieke kenmerken in het weefsel. Een 
advanced adenoom is een voorstadium van darmkanker en wordt daarom meegeteld 
als relevante bevinding van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het duurt ongeveer 
15 jaar voordat een poliep uitgroeit tot darmkanker (3,4).

2.1.2 Stadia van darmkanker
Bij darmkanker worden vier stadia onderscheiden. Het stadium van darmkanker geeft 
aan hoe ver gevorderd de darmkanker is. Het stadium wordt bepaald door de mate 
waarin de tumor is doorgegroeid in de darmwand en of er uitzaaiingen zijn in de lymfe-
klieren of ergens anders in het lichaam. Bij stadium I zit de tumor alleen in de darmwand, 
bij stadium II groeit de tumor door de darmwand heen. Bij stadium III groeit de tumor 
door de darmwand heen én zijn er uitzaaiingen in lokale lymfeklieren. Bij stadium IV 
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groeit de tumor door de darmwand heen en zijn er uitzaaiingen in andere organen in 
het lichaam. In hoofdstuk 5 worden de uitkomsten gepresenteerd van de stadiumver-
deling van de binnen het bevolkingsonderzoek gevonden darmkankers. 

2.1.3 Overlevingskansen
Mensen met darmkanker in een vroeg stadium (stadium I en II) hoeven een minder 
zware behandeling te ondergaan en hebben minder kans om vroegtijdig te overlijden 
dan mensen met darmkanker in een laat stadium. Gemiddeld was van de patiënten 
die darmkanker kregen in de periode 2010-2016 66% na vijf jaar nog in leven (1). Voor 
patiënten met stadium I darmkanker was dit 95% en voor patiënten met stadium IV 
slechts 12%. 

2.2 Het bevolkingsonderzoek darmkanker
In 2014 is gestart met een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dit bevolkingson-
derzoek is erop gericht om door middel van een ontlastingstest darmkanker in een vroeg 
stadium op te sporen. Als darmkanker vaker in een vroeg stadium wordt gevonden, is 
de behandeling minder zwaar en kan het aantal mensen dat overlijdt aan darmkanker 
afnemen. Met het bevolkingsonderzoek kunnen ook (advanced) adenomen in de darm 
uit voorzorg worden verwijderd, waardoor darmkanker kan worden voorkomen. 

2.2.1 Doelgroep bevolkingsonderzoek darmkanker
Op advies van de Gezondheidsraad is in Nederland bij aanvang van het programma 
besloten om het bevolkingsonderzoek iedere twee jaar aan te bieden aan personen 
van 55 t/m 75 jaar. De Gezondheidsraad heeft voor dit advies de voor- en nadelen van 
screenen op jongere en oudere leeftijd destijds zorgvuldig afgewogen (toelichting: zie 
kader).

Overwegingen bij vaststellen doelgroep bevolkingsonderzoek

De Gezondheidsraad heeft vóór de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker de 
voor- en nadelen van screenen op jongere en oudere leeftijd zorgvuldig afgewogen. Als er 
jongere mensen (<55 jaar) zouden worden uitgenodigd, zouden meer mensen een ontlas-
tingstest moeten ondergaan om bij een relatief kleine groep darmkanker te voorkomen. Deze 
deelnemers worden wel belast met bijvoorbeeld de onzekerheid over de uitslag. Als ouderen 
(>75 jaar) zouden worden uitgenodigd, wordt vaker darmkanker gevonden, omdat de kans 
op darmkanker toeneemt als mensen ouder worden. Echter, de kans om te overlijden aan iets 
anders dan darmkanker (zoals hart- en vaatziekten) neemt ook toe met de leeftijd. Screenen 
van ouderen betekent dat meer ouderen een (zware) behandeling krijgen voor darmkanker. 
Het kan dan gebeuren dat darmkanker niet de oorzaak zou zijn geweest van overlijden. De 
behandeling is dan ‘onnodig’ geweest. Ouderen hebben daarnaast ook een grotere kans op 
complicaties van de coloscopie of van de behandeling (5).
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Figuur 2.2: Stroomschema bevolkingsonderzoek darmkanker. Bron: RIVM

2.2.2 De ontlastingstest
In figuur 2.2 is te zien uit welke stappen het bevolkingsonderzoek darmkanker bestaat. 
Iedereen die voor de eerste keer wordt uitgenodigd ontvangt eerst een vooraankon-
diging en drie weken later een uitnodigingsset. Alle volgende keren ontvangt men alleen 
de uitnodigingsset. De uitnodigingsset bestaat uit een uitnodigingsbrief, een folder, 
een test met gebruiksaanwijzing, een zakje en een retourenvelop. Men wordt gevraagd 
wat ontlasting op te vangen, daarvan een beetje in een testbuisje te doen en dat buisje 
in het zakje op te sturen naar het laboratorium. Daar wordt de ontlasting onderzocht 
op de aanwezigheid van hemoglobine (Hb), een bloedeiwit. Advanced adenomen en 
darmkanker kunnen namelijk zorgen voor kleine bloedingen, die niet altijd met het 
blote oog te zien zijn. De aanwezigheid van Hb kan dus duiden op de aanwezigheid van 
darmkanker of een advanced adenoom. Vanaf 47 microgram Hb per gram (µg Hb/g) 
ontlasting spreken we in Nederland van een ongunstige uitslag van de ontlastingstest 
(5).

Alle deelnemers krijgen schriftelijk de uitslag toegestuurd. Deelnemers met een ongun-
stige uitslag (vanaf de afkapwaarde van 47 µg Hb/g ontlasting) ontvangen daarbij ook 
automatisch een afspraak voor een intakegesprek in een ziekenhuis of zelfstandig behan-
delcentrum. Van deelnemers die telefonisch of via het cliëntenportaal de gegevens van 
hun huisarts hebben doorgegeven ontvangt de huisarts ook de ongunstige uitslag.

De eerste uitnodiging wordt uitnodigingsronde één genoemd. Latere uitnodigingen 
worden de vervolgrondes genoemd. Sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek 
t/m 2021 zijn deelnemers maximaal vier keer uitgenodigd. In dit rapport worden 
daarom gegevens gepresenteerd van maximaal vier rondes.

2.2.3 Het vervolgonderzoek: de intake en de coloscopie
Het doel van het intakegesprek is om te beoordelen of er redenen zijn om geen coloscopie 
uit te voeren, (medische) informatie te verzamelen die relevant is voorafgaand aan het 
onderzoek en de deelnemer te informeren over het onderzoek. Bij het intakegesprek 
wordt sommige mensen met een ongunstige uitslag toch afgeraden verder onderzoek 
te laten doen, bijvoorbeeld omdat zij al onder behandeling zijn voor een darmziekte of 
andere (ernstige) ziektes hebben. 
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Alle andere deelnemers krijgen een kijkonderzoek van de darm, een coloscopie, aange-
boden. Bij de coloscopie wordt een flexibele slang met een lampje en een camera via de 
anus in de dikke darm geschoven en bekijkt de arts de dikke darm en de endeldarm. Er 
zijn vervolgens twee mogelijkheden:
1. Er worden geen relevante afwijkingen gevonden. Tijdens de coloscopie kan er niets 

worden gevonden of er worden alleen kleine poliepen gevonden. Deze kleine poliepen 
worden niet als relevante bevinding van het bevolkingsonderzoek beschouwd. Kleine 
poliepen worden direct verwijderd en het weefsel wordt nader onderzocht door een 
patholoog. Deelnemers krijgen hiervan na ongeveer een week de uitslag. 

2. Er worden relevante afwijkingen gevonden. Er wordt darmkanker of een advanced 
adenoom gevonden. Indien mogelijk wordt al tijdens de coloscopie een vroeg stadium 
van darmkanker of een advanced adenoom direct verwijderd. In alle andere gevallen 
wordt er een biopt (stuk weefsel) afgenomen. Al het afgenomen weefsel wordt 
onderzocht door een patholoog. Afhankelijk van het stadium waarin de darmkanker 
zich bevindt, wordt het vervolg met de cliënt besproken. 

2.2.4 Organisatie van het bevolkingsonderzoek
Het ministerie van VWS is opdrachtgever van het landelijke bevolkingsonderzoek 
darmkanker. Het ministerie laat zich hierbij adviseren door de Gezondheidsraad. 
Financiering vindt plaats vanuit de Subsidieregeling Publieke Gezondheid, waardoor 
deelname aan het bevolkingsonderzoek gratis is voor iedereen. Het Centrum voor 
Bevolkingsonderzoek, onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM), voert in opdracht van het ministerie van VWS de regie over de uitvoering van 
het bevolkingsonderzoek. Het RIVM is verantwoordelijk voor de landelijke monitoring 
van het bevolkingsonderzoek en de aansluiting op de zorg. Het RIVM is daarnaast ook 
verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en het signaleren van knelpunten in het 
primaire proces van het bevolkingsonderzoek. 

De screeningsorganisatie, Bevolkingsonderzoek Nederland, is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het bevolkingsonderzoek. Deze organisatie zorgt voor het versturen 
van de uitnodigingen met de ontlastingstesten. Bevolkingsonderzoek Nederland 
maakt daarbij gebruik van gegevens uit de landelijke Basisregistratie Personen (BRP). 
De screeningslaboratoria, die de ontlasting analyseren, geven de uitslagen door aan 
de screeningorganisatie, die vervolgens zorgt voor het versturen van een uitslagbrief 
naar de deelnemers. De screeningsorganisatie maakt ook de afspraak voor het intake-
gesprek. De betrokken ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra voeren de intake-
gesprekken en de coloscopieën uit. De pathologielaboratoria beoordelen het weefsel 
afgenomen tijdens de coloscopie. 



3. Deelname aan het 
bevolkingsonderzoek darmkanker

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de deelname aan het 
bevolkingsonderzoek. Deelname is een belangrijke uitkomst van het 

bevolkingsonderzoek darmkanker, aangezien het invloed heeft op 
de effectiviteit van het programma. Hoe meer mensen deelnemen, 

hoe groter het te verwachten effect van afname in ziektelast en 
sterfte aan darmkanker. 
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3.1 Uitnodigingen en deelname bevolkingsonderzoek 
(ontlastingstest)
In de periode 2018 t/m 2021 werden 8,6 miljoen uitnodigingen verstuurd voor het 
bevolkingsonderzoek darmkanker. Daarvan werden 6,1 miljoen (72%) ontlastings-
testen teruggestuurd. In de periode 2014 t/m 2017 waren dit 3,9 miljoen (73%) ontlas-
tingstesten. 

Figuur 3.1 toont de deelname aan de ontlastingstest per uitnodigingsronde per kalen-
derjaar voor mannen en vrouwen. Het deelnamepercentage verschilt voor mannen en 
vrouwen, naar leeftijd en naar uitnodigingsronde. Het opvallendst is de hogere deelname 
van vrouwen ten opzichte van mannen. Daarnaast is het deelnamepercentage hoger 
in de vervolgrondes dan in de eerste ronde. Dit komt mogelijk omdat mensen in de 
vervolg rondes ouder zijn; oudere mensen zijn meer geneigd om deel te nemen aan het 
bevolkingsonderzoek dan jonge mensen. Een andere verklaring kan zijn dat mensen die 
zich definitief afmelden in de voorgaande uitnodigingsronde niet meer opnieuw worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.  

Figuur 3.1: Deelname en gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen per uitnodigings-
ronde per kalenderjaar
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In de meest recente uitnodigingsjaren is er een afname te zien in de deelname (figuur 
3.1). Deze afname kan maar deels verklaard worden doordat de gemiddelde leeftijd van 
de genodigden lager was. De werkelijke redenen waardoor deze afname wordt veroor-
zaakt zijn momenteel nog onbekend. De afname in deelname was voornamelijk in de 
eerste ronde zichtbaar; in 2021 daalde de deelname tot 58,2% voor mannen en tot 
68,0% voor vrouwen. De totale deelname aan het bevolkingsonderzoek voldoet echter 
nog steeds aan de Europese richtlijn: minimaal 65% van de doelgroep neemt deel (6). 
Alleen voor mannen in ronde 1 is de deelname sinds 2019 lager dan de geadviseerde 
65%: 62% in 2019, 59% in 2020 en 58% in 2021. 

3.2 Herhaalde deelname
Het merendeel van de mensen dat meedoet aan één van de uitnodigingsrondes in het 
bevolkingsonderzoek doet in de volgende ronde ook mee, dit ligt rond de 93% (figuur 
3.2). We noemen dit “herhaalde deelname”. Net als de eerste deelname, neemt de 
herhaalde deelname de laatste jaren af (figuur 3.2). Net als de deelname  in het algemeen, 
is de reden voor de lagere herhaalde deelname niet duidelijk.

Figuur 3.2: Herhaalde deelname per uitnodigingsronde per kalenderjaar. De balken geven 
het % mensen weer dat in de betreffende ronde meedeed die ook in de voorgaande ronde 
meededen. 

3.3 Deelname coloscopie 
Voordat deelnemers een coloscopie ondergaan, worden ze eerst uitgenodigd voor een 
intakegesprek. Bij het intakegesprek wordt in 4,7% van de gevallen door de MDL-arts 
geadviseerd om geen coloscopie te ondergaan vanwege comorbiditeit (de aanwezigheid 
van andere ziekten). Daarnaast bleek dat 1,0% van de deelnemers met een ongunstige 
ontlastingstest al darmkanker had (gehad) en/of recent een coloscopie had ondergaan. 
Dit zijn redenen om geen coloscopie uit te voeren. Deze groep mensen had eigenlijk niet 
moeten deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Om dit te beperken is in januari 2021 
de uitnodigingsfolder aangepast. Er wordt nu uitgelegd dat het in sommige gevallen 
minder zinvol kan zijn om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek en geadviseerd 
om dit, indien van toepassing, te bespreken met de huisarts.
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In de periode 2018 t/m 2021 werd bij ongeveer 230.000 
(85%) van de mensen met een ongunstige ontlas-
tingstest een coloscopie uitgevoerd. Het percentage 
was iets hoger dan in de periode 2014 t/m 2017: toen 
werd bij 81% een coloscopie uitgevoerd. Dit komt 
deels door een aanpassing in de registratie van de 
coloscopie-bevindingen, waardoor er vanaf 2019 meer 
coloscopieën worden meegeteld, wat leidt tot een hogere 
deelname aan de coloscopie. Daarnaast waren mensen 
jonger dan in de periode 2014 t/m 2017. Jongere mensen 
komen medisch gezien vaker in aanmerking voor een 
coloscopie in vergelijking met oudere mensen. Bij oudere 
mensen is vaker sprake van  comorbiditeit. 

Als mensen een coloscopie ondergaan bij een ziekenhuis 
dat niet is aangesloten op het landelijke informatie-
systeem van het bevolkingsonderzoek darmkanker, 
wordt deze coloscopie niet geregistreerd in de lande-
lijke screeningsdatabase en daardoor niet meegenomen 
bij het berekenen van het deelnamepercentage. Met 
behulp van de landelijke pathologiedatabase (PALGA) is 
uitgezocht hoeveel mensen toch een coloscopie hebben 
ondergaan die niet in de landelijke screeningsdatabase 
stonden geregistreerd. Dit blijkt bij ongeveer 2,5% van de mensen met een ongunstige 
ontlastingstest het geval te zijn. In werkelijkheid neemt dus ongeveer 87,5% deel aan de 
coloscopie. Hiermee nadert het deelnamecijfer de Europese richtlijn van 90% (8).

3.4 Effecten COVID-19 op deelname
Het effect van COVID-19 was ook zichtbaar in de bereidheid om deel te nemen aan het 
bevolkingsonderzoek of de coloscopie. Tijdens de eerste COVID-19 golf (maart 2020 
t/m juni 2020) namen er minder mensen deel aan het bevolkingsonderzoek dan voor 
de eerste COVID-19 golf, zowel in de eerste ronde (daling van 68,5% naar 63,2%) als 
de deelnametrouw in de vervolgrondes (daling van 92,3% naar 89,3%). Na de eerste 
COVID-19 golf herstelde de deelnametrouw zich weer (92,0%). De deelname in de 
eerste ronde bleef onder het niveau van vóór COVID-19 (65,9%). 

De deelname aan de coloscopie daalde licht tijdens de eerste COVID-19 golf, van 89,4% 
naar 88,7% voor mensen met een ongunstige ontlastingstest in de eerste ronde en van 
87,4% naar 86,8% voor mensen met een ongunstige ontlastingstest in een vervolgronde. 
Net als de deelname aan de ontlastingstest herstelde de deelname aan de coloscopie 
zich wel voor mensen in de vervolgronde (87,9%), maar niet voor mensen in de eerste 
ronde (86,4%). 
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3.5 Motieven voor (niet-)deelname
3.5.1 Motieven voor (niet-)deelname aan ontlastingstest
Er is in 2020 een cliëntbelevingsonderzoek uitgevoerd, om inzicht te krijgen in de 
motieven rondom deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker (8). Mensen 
doen mee aan het bevolkingsonderzoek vanwege het belang van vroegtijdige opsporing 
van darmkanker, omdat ze het fijn vinden dat er wordt gecontroleerd of alles goed is, en 
vanwege het vóórkomen van kanker in de familie of bij een naaste. Over mensen die niet 
deelnemen aan het bevolkingsonderzoek zijn slechts beperkte gegevens voorhanden. 
In een zeer kleine groep van 26 niet-deelnemers die aan het cliënt belevingsonderzoek 
deelnamen bleek dat ongeveer de helft het bevolkingsonderzoek wel belangrijk vindt, 
maar niet deelneemt omdat men al onder behandeling is of recent nog een coloscopie 
heeft ondergaan (8).

In paragraaf 3.1 wordt beschreven dat mannen en jongere mensen minder vaak 
deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Overige factoren die verband houden met 
niet-deelname aan de ontlastingstest waren tot op heden onbekend. Om hier meer 
inzicht in te krijgen zijn gegevens van genodigden voor het bevolkingsonderzoek 
gekoppeld aan demografische gegevens in het register van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS). Hieruit bleek dat mensen minder vaak meedoen met het bevol-
kingsonderzoek als ze een lager inkomen hebben, ze niet samenwonen met een partner 
of als ze een migratieachtergrond hebben (figuur 3.3). Mensen met een Marokkaanse 
migratieachtergrond nemen het minst vaak deel. Ook mensen met een lager opleiding-
sniveau en mensen die een uitkering ontvangen nemen ook minder deel.

Figuur 3.3: Deelname naar demografische eigenschap
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3.5.2 Motieven voor (niet-)deelname coloscopie 
Ook de reden van (niet-)deelname aan de coloscopie is onderzocht met behulp van een 
vragenlijstonderzoek. Factoren die verband hielden met deelname aan de coloscopie 
waren de overtuiging en kennis van de huisarts, een eerdere coloscopie-ervaring, 
zorgen over kanker, vertrouwen in de ontlastingstest en de screeningsorganisatie, en 
een advies van iemand anders (medisch of niet-medisch) om de coloscopie te laten 
doen (7).

De voornaamste reden voor het niet ondergaan van een coloscopie, is het advies van 
de arts om niet deel te nemen vanwege comorbiditeit (7). Andere factoren die verband 
hielden met niet-deelname waren het gevoel een laag risico op darmkanker te hebben, 
moeite met het maken van beslissingen, een advies van een niet-medisch persoon om 
geen coloscopie te laten doen, en een verwijzing naar een onbekend ziekenhuis om de 
coloscopie te ondergaan. Hoe minder kennis mensen hadden over darmkanker, het 
bevolkingsonderzoek en de coloscopie, hoe vaker mensen onterecht bepaalde overtui-
gingen of angsten hadden zoals de overtuiging zelf darmkanker te kunnen voelen (7).



4. Testkarakteristieken en 
screeningsperformance

Dit hoofdstuk is een evaluatie van de prestaties van de ont- 
lastings test en de coloscopie. Er wordt ook ingegaan op de effecten 

die de COVID-19 pandemie heeft (gehad) op deze uitkomsten. 
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4.1 Verwijzingen voor vervolgonderzoek
In hoofdstuk 2 staat beschreven dat deelnemers met een ongunstige uitslag van de 
ontlastingstest (≥ 47 µg Hb/g ontlasting) worden verwezen voor coloscopie. In de 
periode 2018 t/m 2021 hadden 270.547 (4,4%) deelnemers een ongunstige ontlas-
tingstest. In de periode van het vorige evaluatierapport (2014 t/m 2017) waren dit 
223.043 (6,0%) deelnemers. Het verwijscijfer is gedaald in de periode 2018 t/m 2021 
doordat er relatief meer deelnemers uitgenodigd werden voor een vervolgronde. Een 
daling in het verwijscijfer in de vervolgronde komt doordat een deel van de deelnemers 
met darmkanker of een advanced adenoom, of met bloed in de ontlasting door een 
andere oorzaak (bijvoorbeeld een chronische darmontsteking) al in de eerste ronde 
werden opgespoord. Deze deelnemers hebben dan meestal een coloscopie gehad en 
worden (voorlopig) niet opnieuw uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek. Doordat 
darmkanker meer voorkomt bij mannen dan bij vrouwen en de gevoeligheid van de test 
voor mannen hoger is, is het verwijscijfer voor mannen hoger dan voor vrouwen: 5,3% 
voor mannen en 3,6% voor vrouwen voor alle uitnodigingsrondes.

Het verwijscijfer verschilt voor mensen die deelnamen in de eerste ronde of een 
vervolg ronde. In de eerste ronde was het verwijscijfer 4,7%; voor mannen (5,7%) was 
het verwijscijfer hoger dan voor vrouwen (3,7%). Het verwijscijfer in de eerste ronde 
voor de periode 2018 t/m 2021 was lager dan het verwijscijfer van 6,1% in de periode 
2014 t/m 2017. Dit komt doordat de genodigden voor de eerste ronde gemiddeld jonger 
waren in de periode 2018 t/m 2021 dan in de periode 2014 t/m 2017. Op jongere leeftijd 
is de kans kleiner dat er bloed in de ontlasting wordt gevonden. Het verwijscijfer in de 
vervolgrondes was 4,3%, met opnieuw een hoger verwijscijfer voor mannen (5,2%) dan 
voor vrouwen (3,6%). Het verwijscijfer in de vervolgronde voor de periode 2018 t/m 
2021 was ook iets lager dan het verwijscijfer van 4,5% in de periode 2014 t/m 2017. In 
2021 was het verwijscijfer hoger dan voorgaande jaren, zowel in de eerste ronde als in 
de vervolgrondes (figuur 4.1). Het is nog onduidelijk wat hiervan de oorzaak is.

Figuur 4.1: Verwijscijfer
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4.2 Positief Voorspellende Waarde en detectiecijfer
Het doel van het bevolkingsonderzoek is om darmkanker in een vroeger stadium 
of in een voorstadium op te sporen. Het opsporen en verwijderen van advanced 
adenomen kan darmkanker voorkómen. Van 2018 t/m 2021 werd bij 12.156 deelnemers 
darmkanker en bij 70.526 deelnemers een advanced adenoom gevonden. In totaal 
hadden dus 82.682 deelnemers een relevante bevinding, d.w.z. een darmkanker en/of 
een advanced adenoom, bij de coloscopie. De positief voorspellende waarde (PVW), het 
percentage mensen met een coloscopie bij wie een relevante bevinding werd gevonden, 
kwam daarmee op 36%. Het detectiecijfer, het aantal deelnemers bij wie een relevante 
bevinding werd gevonden, kwam daarmee op 13 per 1.000 deelnemers.  

De PVW en het detectiecijfer 
waren in de periode 2018 t/m 
2021 lager dan in de periode 
2014 t/m 2017. De belang-
rijkste reden hiervoor is dat 
de deelnemers jonger waren. 
Net als het verwijscijfer waren 
ook de PVW en het detec-
tiecijfer in de vervolgrondes 
lager dan in de eerste ronde 
(tabel 4.1).

Tabel 4.1: Detectiecijfer en Positief Voorspellende Waarde voor 
darmkanker en advanced adenomen.

Detectiecijfer (per 
1.000 deelnemers)

Positief voorspellende 
waarde

2014 t/m 
2017

2018 t/m 
2021

2014 t/m 
2017

2018 t/m 
2021

Totaal 25 13 52% 36%
Eerste ronde 29 17 53% 42%
Vervolgrondes 16 13 41% 34%

4.3 Intervalkankers en gevoeligheid ontlastingstest
4.3.1 Intervalkankers
Omdat de ontlastingstest niet perfect gevoelig is, in andere woorden de sensitiviteit is 
niet 100%, komt het voor dat er bij deelnemers met een gunstige uitslag van de ontlas-
tingstest toch vóór de volgende uitnodigingsronde darmkanker wordt gevonden. Deze 
darmkankers noemen we intervalkankers. De intervalkankers kunnen alleen worden 
achterhaald door een koppeling tussen de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) en de 
landelijke screeningsdatabase. Dit zorgt voor enige vertraging, waardoor er over een 
afwijkende tijdsperiode wordt gerapporteerd.

Van de ruim twee miljoen deelnemers aan het bevolkingsonderzoek tussen 2014 en 
oktober 2017 met een gunstige uitslag in de eerste ronde van het bevolkings onderzoek 
kregen 2.256 deelnemers darmkanker vóór de tweede uitnodigingsronde. Het risico 
op een intervalkanker was daarmee 9,8 per 10.000 deelnemers. Dit kan vergeleken 
worden met de darmkankers gevonden na een ongunstige ontlastingstest. In de 
eerste ronde werden er 12.183 darmkankers na een ongunstige uitslag gevonden; 52,9 
darmkankers per 10.000 deelnemers gevonden door het bevolkingsonderzoek. Van 
de 703.895 deelnemers met twee opeenvolgende gunstige ontlastingstesten kregen 
675 deelnemers darmkanker vóór de derde ronde. Het risico op een intervalkanker was 
daarmee iets lager in de tweede ronde dan in de eerste ronde, namelijk 9,6 interval-
kankers per 10.000 deelnemers. In de tweede ronde werden er 1.874 darmkankers na 
een ongunstige uitslag gevonden; 26,6 darmkankers per 10.000 deelnemers gevonden 
door het bevolkingsonderzoek (9).
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4.3.2 Gevoeligheid ontlastingstest
Met de informatie over intervalkankers en de darmkankers die binnen het bevolkingson-
derzoek gevonden worden kan worden vastgesteld hoe goed de ontlastingstest in staat 
is om darmkanker op te sporen. Dit is de gevoeligheid (sensitiviteit) van de ontlas-
tingstest. De gevoeligheid van de ontlastingstest in het bevolkingsonderzoek was 84,4% 
in de eerste screeningsronde en 73,5% in de tweede screeningsronde (figuur 4.2). Dat 
wil zeggen dat 84,4% (eerste screeningsronde) en 73,5% (tweede screeningsronde) 
van de darmkankers bij deelnemers aan het bevolkingsonderzoek wordt opgespoord. 
Uit eerder onderzoek is ook bekend dat de gevoeligheid van de ontlastingstest daalt na 
de eerste screeningsronde (10,11). De daling in sensitiviteit heeft hoogstwaarschijnlijk 
te maken met het feit dat in de eerste screeningsronde relatief meer darmkankers 
binnen het bevolkingsonderzoek gevonden zullen worden dan in de vervolgscreenings-
rondes, terwijl het aandeel intervalkankers onder de deelnemers met een gunstige 
ontlastingstest gelijk blijft. Voor de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek is het 
belangrijk dat de gevoeligheid van de ontlastingstest goed wordt gevolgd in de tijd. 

De gevoeligheid van de ontlastingstest is hoger voor mannen dan voor vrouwen. Dit 
verschil was duidelijk zichtbaar in de eerste ronde, met een gevoeligheid van de ontlas-
tingstest van 86,6% voor mannen en 81,0% voor vrouwen (figuur 4.2). In de tweede 
ronde nam het verschil tussen mannen en vrouwen af, met een gevoeligheid van de 
ontlastingstest van 74,4% voor mannen en 73,0% voor vrouwen.

Figuur 4.2: Gevoeligheid ontlastingstest. Resultaten op basis van gegevens van 
deelnemers tussen 2014 en oktober 2017. 
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4.4 Effect van COVID-19 pandemie op testkarakteristieken 
en screeningsperformance
De eerste COVID-19 golf heeft nauwelijks invloed gehad op het verwijscijfer, zowel in 
de eerste ronde als in de vervolgrondes. Er was wel een kleine daling in de PVW van 
darmkanker en advanced adenomen door de COVID-19 pandemie. In de eerste ronde 
daalde de PVW van 40,0% vóór de eerste COVID-19 golf naar 35,3% tijdens en 37,6% 
na deze golf. In de vervolgrondes daalde de PVW van 34,7% vóór de eerste COVID-19 
golf naar 31,8% tijdens en 32,0% erna. Het aantal intervalkankers verschilde niet tussen 
de periodes vóór, tijdens en na de eerste COVID-19 golf. Het tijdelijk verlengen van het 
uitnodigingsinterval van 24 maanden naar maximaal 30 maanden bleek geen invloed te 
hebben op het verwijscijfer, de PVW en het aantal intervalkankers. 

4.5 Darmkankers na coloscopie 
Deelnemers zonder poliepen of één kleine poliep bij de coloscopie (een negatieve 
coloscopie), worden volgens protocol na 10 jaar weer uitgenodigd voor het bevol-
kingsonderzoek. Van de ruim 35.000 deelnemers voor wie dit tussen januari 2014 
en april 2017 van toepassing was, kregen 24 mensen toch de diagnose darmkanker. 
Wanneer het risico op darmkanker van de deelnemers met een negatieve coloscopie 
werd vergeleken met deelnemers met een gunstige uitslag van de ontlastingstest, lijkt 
het dat het risico op darmkanker na een negatieve coloscopie na ongeveer 2,5 jaar 
gelijk was aan het risico op een intervalkanker binnen twee jaar na een gunstige ontlas-
tingstest (figuur 4.3). Deze schatting is omgeven door een ruime onzekerheidsmarge 
doordat het aantal deelnemers dat na een negatieve coloscopie toch darmkanker kreeg 
klein was en de deelnemers met een negatieve coloscopie gemiddeld slechts 1,6 jaar 
werden gevolgd. Een nieuwe geplande studie gaat uitzoeken of deelnemers met een 
negatieve coloscopie wellicht eerder dan na 10 jaar weer voor het bevolkingsonderzoek 
uitgenodigd zouden moeten worden. In hoofdstuk 9 wordt de geplande studie uitge-
breider toegelicht. 

Figuur 4.3: Risico op darmkanker na coloscopie of ontlastingstest
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4.6 Complicaties en andere nadelen van het 
bevolkingsonderzoek
4.6.1 Complicaties na de coloscopie
Zoals bij ieder ander medisch onderzoek kunnen er ook bij een coloscopie compli-
caties optreden. Complicaties die optreden binnen 30 dagen na de coloscopie worden 
beschouwd als complicaties gerelateerd aan de coloscopie. Complicaties worden naar 
ernst en type van de complicatie gedefinieerd. De ernst kan weergegeven worden als 
mild, matig of ernstig. Als er geen ziekenhuisopname heeft plaatsgevonden, of een 
opname korter dan 4 dagen, spreekt men van een milde complicatie. Bij matige compli-
caties geldt dat er een ziekenhuisopname van 4 t/m 10 dagen nodig is. Een complicatie 
is ernstig als de complicatie heeft geleid tot een ziekenhuisopname van langer dan 10 
dagen. Een fatale complicatie is een complicatie die heeft geleid tot het overlijden van 
de patiënt. Binnen Nederland bestaat er een landelijke registratie van complicaties na 
coloscopie, de Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE).  

In de periode 2018 t/m 2021 werd er gemiddeld jaarlijks bij 321 coloscopieën een 
complicatie geregistreerd. Dit zijn omgerekend 56 complicaties per 10.000 colosco-
pieën. De meest voorkomende complicatie, ongeveer 75% van alle complicaties, is een 
bloeding. De meeste complicaties van 2018 t/m 2021 waren mild (53%) of matig (40%). 
Het aantal milde en matige complicaties kan niet worden vergeleken met de periode 
2014 t/m 2017, omdat de complicaties toen op een andere manier werden geregis-
treerd. Bij 80 coloscopieën in de periode 2018 t/m 2021 werd een ernstige complicatie 
geregistreerd. Dit zijn omgerekend 3,5 ernstige complicaties per 10.000 coloscopieën. 
Het aantal ernstige complicaties is afgenomen ten opzichte van de periode 2014 t/m 
2017. Toen werd er bij 7,4 per 10.000 coloscopieën een ernstige complicatie geregis-
treerd. De reden hiervoor is niet geheel bekend, maar komt mogelijk doordat er minder 
vaak en kleinere adenomen gevonden worden tijdens de coloscopie.  

Van 2018 t/m 2021 waren er 8 fatale complicaties (0,3 per 10.000 coloscopieën). Van 
2014 t/m 2017 waren dit er 4 (0,3 per 10.000 coloscopieën). Het is niet duidelijk of 
een overlijden na coloscopie altijd geregistreerd wordt, omdat het overlijden niet altijd 
gelinkt wordt aan de coloscopie. Daarom is met behulp van aanvullende informatie het 
risico op het hebben van een fatale complicatie berekend. Daaruit bleek dat de kans op 
een fatale complicatie wordt geschat op 0,23 tot maximaal 0,91 per 10.000 deelnemers 
die een coloscopie ondergaan binnen het bevolkingsonderzoek (12).

4.6.2 Bezorgdheid na coloscopie
Ruim de helft van de deelnemers die een coloscopie onderging bleek geen bijzonder-
heden of alleen kleine poliepen in de darm te hebben. Hoewel dit een geruststellend 
resultaat is, blijkt het ondergaan van de coloscopie toch impact op deze groep 
deelnemers te hebben. Er is gebleken dat 1 op de 6 deelnemers een half jaar na de 
ontlastingstest nog erg bezorgd was over kanker; echter bleken zij over het algemeen 
geen spijt van hun deelname te hebben (13).



5. Stadiumverdeling, lokalisatie en 
behandeling van darmkankers

Het bevolkingsonderzoek heeft als doel de sterfte aan darmkanker 
en de ziektelast voor mensen met darmkanker te verlagen. Om dit 

te bereiken is het belangrijk dat darmkankers in het bevolkings-
onderzoek in een vroeg stadium worden gevonden en in alle delen 

van de darm wordt opgespoord. Mensen met darmkanker in een 
vroeg stadium hebben een kleinere kans om te overlijden aan 

de ziekte dan mensen met darmkanker in een laat stadium. 
Daarnaast is de behandeling van een vroeg stadium darm-

kanker minder belastend.
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5.1 Stadiumverdeling
Informatie over de stadiumverdeling van darmkanker kan worden verkregen uit de 
Nederlandse Kanker Registratie (NKR), waarvoor een koppeling nodig is tussen de 
NKR en de landelijke screeningsdatabase. Dit zorgt voor enige vertraging, net als bij 
de registratie van interval kankers. In dit evaluatierapport wordt daarom de stadium-
verdeling van darmkanker gevonden in de periode 2014 t/m 2019 vermeld. 

Het bevolkingsonderzoek blijkt in 
staat om darmkanker in een vroeg 
stadium op te sporen. Van de 
darmkankers die van 2014 t/m 2019 
door het bevolkingsonderzoek 
werden gevonden bevond 67% zich 
in een vroeg stadium (stadium I en 
II). Van darmkankers die buiten het 
bevolkingsonderzoek om werden 
ontdekt bevond 46% zich in een 
vroeg stadium (figuur 5.1) (14). De 
verklaring hiervoor ligt in het feit 
dat darmkankers meestal worden 
gevonden doordat er onderzoek 
wordt gedaan omdat er klachten 
zijn en darmkanker helaas vaak 

pas in een laat stadium klachten geeft. Het deel van de darmkankers dat bij het bevol-
kingsonderzoek in een vroeg stadium wordt ontdekt is in de eerste, tweede en derde 
ronde ongeveer gelijk (figuur 5.2). 

Figuur 5.1: Stadiumverdeling darmkankers 
Nederland. 2014 t/m 2019

Een darmkanker die tussen twee uitnodigingsrondes wordt ontdekt noemen we een 
intervalkanker (zie hoofdstuk 4). Deze darmkankers worden vaker in een laat stadium 
ontdekt dan darmkankers gevonden door het bevolkingsonderzoek. In de eerste ronde 
en de tweede ronde werd 43% van de intervalkankers in een vroeg stadium gevonden 
(figuur 5.2).

Figuur 5.2: Stadiumverdeling darmkankers binnen bevolkingsonderzoek vs. intervalkankers
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5.2 Lokalisatie
Darmkankers die in het bevolkings-
onderzoek werden gevonden, 
bevonden zich vaker rechts, en 
minder vaak links in de darm, dan 
darmkankers die op een andere  
manier werden gevonden (figuur 
5.3). Dit komt misschien doordat 
darmkankers in het rechterdeel van 
de darm zich verder weg bevinden 
van de anus (de uitgang). Bloed dat 
hier ontstaat, heeft een grotere kans 
om afgebroken te worden, voordat 
het wordt uitgescheiden. Dit bloed 
wordt dan niet opgespoord door de 
ontlastingstest. Bovendien komen in 
het rechterdeel van de darm vaker 
poliepen voor, die minder snel bloeden 
(1,2). Een gevolg hiervan is dat intervalkankers zich vaker rechts in de darm bevinden 
dan darmkankers die bij de ontlastingstest worden gevonden (figuur 5.4).

Figuur 5.3: Lokalisatie darmkankers 
Nederland. 2014 t/m 2019

Het aandeel darmkankers links in de darm neemt af in de tweede en derde rondes van 
het bevolkingsonderzoek, terwijl het aandeel darmkankers rechts in de darm toeneemt 
(figuur 5.4). Darmkankers links in de darm zijn waarschijnlijk bij de eerste ronde al voor 
een groot deel gevonden, omdat ze gemakkelijker op te sporen zijn dan darmkankers 
rechts in de darm.

Figuur 5.4: Lokalisatie darmkankers binnen bevolkingsonderzoek vs. intervalkankers
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5.3 Behandeling
Voor darmkankers in een vroeg stadium is een minder belastende behandeling 
nodig dan voor darmkankers in een laat stadium. Lokale verwijdering (d.w.z. tijdens 
een coloscopie) is de minst belastende behandeling voor darmkanker. Verwijdering 
door middel van een operatie is meer belastend, omdat hierbij een deel van de darm 
verwijderd wordt. Bij darmkanker in een laat stadium is meestal een combinatie 
behandeling van systeemtherapie en/of radiotherapie en een operatie nodig. Als een 
operatie niet mogelijk is vanwege uitzaaiingen op afstand, dan wordt er meestal alleen 
systeemtherapie gegeven. Voorbeelden van systeemtherapie zijn chemotherapie, 
doelgerichte therapie of immuuntherapie. Dikke darmkankers die bij het bevolkingson-
derzoek werden gevonden, konden in 17,4% van de gevallen lokaal verwijderd worden. 
Voor dikke darmkankers gevonden buiten het bevolkingsonderzoek om was dit 4,9%. 
Ook voor endeldarmkankers was vaker lokale verwijdering mogelijk als deze werden 
gevonden bij het bevolkingsonderzoek: 22,1% ten opzichte van 9,1%. In figuur 5.5 is te 
zien dat aanvullende behandeling minder vaak nodig was voor darmkankers gevonden 
bij het bevolkingsonderzoek.

Figuur 5.5: Behandeling darmkankers

*Geen behandeling vindt plaats op 
advies van een arts en/of de wens 
van de patiënt. Vaak zijn dit laat 
stadium darmkankers.  
**Anders zijn alle anders combi-
naties of niet eerdergenoemde 
categorieën. 
***Systeemtherapie kan chemothe-
rapie, hormoontherapie, doelge-
richte therapie of immuuntherapie 
zijn. 
****Aanvullende behandeling kan 
bestraling of systeemtherapie zijn.
Resultaten worden apart gepre-
senteerd voor dikke darmkanker en 
endeldarmkanker, omdat de behan-
deling verschillend is.
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Ook binnen hetzelfde darmkankerstadium is vaker een minder belastende behandeling 
nodig, als de darmkanker via het bevolkingsonderzoek wordt ontdekt (14,17). Voor 
stadium I darmkankers blijkt dat er vaker kan worden volstaan met lokale verwijdering 
als deze bij het bevolkingsonderzoek worden ontdekt (34,4% ten opzichte van 20,0% 
voor dikke darmkankers en 48,1% ten opzichte van 38,5% voor endeldarmkankers) 
(figuur 5.6) De reden hiervoor kan op basis van de huidige informatie niet geanalyseerd 
worden en moet verder worden onderzocht.

Figuur 5.6: Behandeling stadium I darmkankers

*Geen behandeling vindt plaats op 
advies van een arts en/of de wens 
van de patiënt. 



6. Darmkankerincidentie en 
darmkankersterfte

Doordat in het bevolkingsonderzoek advanced adenomen worden 
opgespoord en verwijderd voordat er darmkanker ontstaat en darm-

kanker in een vroeger stadium wordt opgespoord, is de verwachting 
dat de darmkankersterfte afneemt. Dit is echter pas na langere 

tijd meetbaar. In de tussentijd geven het jaarlijks aantal nieuwe 
darmkankergevallen (de incidentie) en voorspellingen over de 

sterfte hier een indicatie van.
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6.1 Incidentie darmkanker
De incidentie van darmkanker is het aantal nieuwe gevallen in een specifieke tijds-
periode, vaak een periode van 1 jaar. Kort na de invoering van het bevolkingsonderzoek 
was er tijdelijk een toename in de incidentie van darmkanker bij personen van 55 jaar en 
ouder, doordat er met het bevolkingsonderzoek darmkankers werden opgespoord die 
op dat moment nog geen klachten gaven (figuur 6.1). Daarna is de incidentie gedaald 
van 14.557 nieuwe darmkankerdiagnoses in 2015 naar 11.440 nieuwe darmkanker-
diagnoses in 2019 (1). Dit is iets lager dan de incidentie vóór invoering van het bevolkings-
onderzoek: 11.658 darmkankers in 2013. Voor mannen daalde de incidentie tussen 2015 
en 2019 met 27%, voor vrouwen daalde de incidentie met 14%. Dit verschil zou kunnen 
komen doordat de ontlastingstest bij mannen gevoeliger is voor het opsporen van 
darmkanker dan bij vrouwen (zie hoofdstuk 4). In 2020 werd het bevolkingsonderzoek 
enige tijd stilgelegd vanwege de COVID-19 pandemie. Een deel van de darmkankers die 
normaal gesproken in 2020 gevonden zouden zijn, werd daardoor waarschijnlijk pas in 
2021 vastgesteld, wat te zien is in de lichte incidentiestijging in 2021. In 2020 was de 
darmkankerincidentie 9.947 en in 2021 was de darmkankerincidentie 11.424.  

Figuur 6.1: Geobserveerde darmkankerincidentie in Nederland
*2021 betreft voorlopige resultaten (1).

Met een speciale trendanalyse, een joinpoint regressie analyse, is gekeken op welk 
moment er een significante verandering in incidentie plaatsvond. In figuur 6.2 is zichtbaar 
dat er na de invoering van het bevolkingsonderzoek een significante verandering in 
incidentie werd waargenomen vanaf 2013, een stijging van de darmkanker incidentie 
door de invoering van het bevolkingsonderzoek. Daarna is er opnieuw een signifi-
cante verandering zichtbaar vanaf 2015, met een daling in de darmkanker incidentie. 
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Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat het bevolkingsonderzoek darmkanker zeer 
waarschijnlijk bijdraagt aan een daling in de incidentie van darmkanker, wat komende 
jaren moet worden bevestigd.

Figuur 6.2: Trendanalyse incidentie darmkanker 2010-2019. Joinpoint regressieanalyse van 
de darmkankerincidentie per 100.000 personen van 55 jaar en ouder voor de periode 2010 – 
2019.

Mensen met darmkanker in een laat stadium hebben een grotere kans om te overlijden 
aan de ziekte dan mensen met darmkanker in een vroeg stadium. Het doel van het 
bevolkingsonderzoek is daarom ook darmkankers in een vroeg stadium op te sporen. 
Opnieuw werd een trendanalyse gebruikt om eventuele verandering in incidentie vast 
te stellen voor darmkankers in een vroeg stadium (stadium I en II) en een laat stadium 
(stadium III en IV) (figuur 6.3). De incidentie van vroeg stadium darmkanker volgde 
hetzelfde patroon als de totale darmkankerincidentie; er werd een stijging gezien van 
de incidentie vanaf 2013 en een daling van de incidentie vanaf 2015. De incidentie van 
laat stadium darmkanker liet een ander patroon zien; de incidentie steeg licht tot en 
met 2015, waarna een significante daling te zien was.

Figuur 6.3: Trendanalyse incidentie vroeg en laat stadium darmkanker van 2010-2018. 
Joinpoint regressieanalyse van de darmkankerincidentie per 100.000 personen van 55 jaar en 
ouder voor de periode 2010 – 2019 voor vroeg (I en II) en laat (III en IV) stadium darmkankers.
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6.2 Darmkankersterfte
Het jaarlijks aantal sterfgevallen aan darmkanker voor personen van 55 jaar en ouder 
was in 2019 (4.473) en 2020 (4.249) lager dan in de periode vóór het bevolkingson-
derzoek (4.629 in 2013) (figuur 6.4). Het is echter nog te vroeg om te concluderen 
dat dit een effect is van het bevolkingsonderzoek. Na invoering van het bevolkingson-
derzoek darmkanker duurt het namelijk enkele jaren (de verwachting is tenminste 7 
jaar) voordat er een effect op darmkankersterfte zichtbaar kan worden.

Figuur 6.4: Darmkankersterfte
* 2020 betreft voorlopige resultaten.Van 2021 zijn nog geen gegevens bekend (1).

6.3 Voorspellingen darmkankerincidentie en 
darmkankersterfte
Om het te verwachten effect van het bevolkingsonderzoek op darmkankerincidentie en 

-sterfte op de lange termijn te voorspellen, is er gebruik gemaakt van een rekenmodel: 
het MIcrosimulation SCreening ANalysis-Colon model voor darmkanker (MISCAN-
Colon). 

6.3.1 Het MISCAN-Colon model 
Het MISCAN-Colon model bootst de Nederlandse bevolking na wat betreft leeftijds-
opbouw en levensverwachting. Binnen die bevolking wordt met dit rekenmodel ook 
de ontwikkeling van darmkanker nagebootst. Om het model zo goed mogelijk overeen 
te laten komen met de werkelijkheid, worden gegevens uit nationale en internationale 
onderzoeken gebruikt. Het model wordt gebruikt om de korte en lange termijn effecten 
van (aanpassingen in) het bevolkingsonderzoek te schatten. 
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6.3.2 Voorspellingen voorkomen incidentie en sterfte 
Het aantal door MISCAN-Colon voorspelde darmkankergevallen en de darmkanker-
sterfte van de situatie mét en zonder bevolkingsonderzoek werden met elkaar verge-
leken. In figuur 6.5 zijn het voorspelde aantal darmkankergevallen en sterfgevallen aan 
darmkanker weergegeven, in de situatie zonder en met het bevolkingsonderzoek. Als 
het programma de komende jaren net zo blijft presteren, is de verwachting dat er in 
2030 3.550 gevallen van darmkanker en 2.330 sterfgevallen aan darmkanker worden 
voorkomen door het bevolkingsonderzoek. Op de lange termijn (2034-2044) is de 
verwachting dat er jaarlijks gemiddeld ruim 4.300 gevallen van darmkanker en bijna 
2.900 sterfgevallen aan darmkanker worden voorkomen door het bevolkingsonderzoek. 
Het is dus de verwachting dat de sterfte aan darmkanker afneemt.

Figuur 6.5a: Voorspelde darmkankerincidentie

Figuur 6.5b: Voorspelde darmkankersterfte



7. Tevredenheid over het 
bevolkingsonderzoek darmkanker

Om de drempel voor deelname aan het bevolkingsonderzoek zo laag 
mogelijk te houden, is het belangrijk dat mensen tevreden zijn over 

het deelnameproces. Om inzicht te krijgen in de ervaringen met het 
bevolkingsonderzoek, laat Bevolkingsonderzoek Nederland elke 

drie jaar een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) uitvoeren.
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In het meest recente CTO (2020) beantwoordden 1.853 respondenten vragen over 
hun tevredenheid over verschillende onderdelen van het bevolkingsonderzoek (8). 
Dit waren 649 genodigden voor het bevolkingsonderzoek (waaronder 26 niet-deel-
nemers), 533 deelnemers aan het bevolkingsonderzoek met een gunstige uitslag van 
de ontlastingstest en 671 met een ongunstige uitslag. 

7.1 Resultaten tevredenheid
De algemene tevredenheid over het bevolkingsonderzoek was zeer hoog. Deelnemers 
met een gunstige uitslag van de ontlastingstest gaven het bevolkingsonderzoek op een 
schaal van 1 tot 10 gemiddeld een 9,1. Voor deelnemers met een ongunstige uitslag 
was dit gemiddeld een 8,8; nog steeds hoog, maar wel lager dan deelnemers met een 
gunstige uitslag.

De snelheid van het screeningsproces bleek een belangrijke bepalende factor te zijn 
voor de algemene tevredenheid (zie figuur 7.1). Voor deelnemers met een gunstige 
uitslag (533 respondenten) was dat vooral hoe snel de uitslag volgt na het insturen van 
de ontlastingstest; voor deelnemers met een ongunstige uitslag (671 respondenten) 
was dat tevens hoe snel het intakegesprek voor de coloscopie plaatsvindt. Andere 
bepalende factoren voor de algemene tevredenheid waren het uitvoeren van de ontlas-
tingstest, de uitslagbrief, het feit dat er automatisch een afspraak wordt gemaakt voor 
een intakegesprek (bij een ongunstige uitslag) en de informatie in de uitslagbrief (bij 
een gunstige uitslag). 

Figuur 7.1: Belangrijkste bepalende factoren voor algemene tevredenheid. Percentage 
respondenten dat het onderdeel benoemde als belangrijk voor tevredenheid, inclusief de beoor
deling van het onderdeel.

Figuur 7.1a: Tevredenheid deelnemers met een gunstige uitslag*

Figuur 7.1b: Tevredenheid deelnemers met een ongunstige uitslag*
*Er werd geen onvoldoende gescoord.
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De brief, de informatiefolder, de gebruiksaanwijzing van de ontlastingstest en het 
uitvoeren ervan, de uitslagbrief en de folder over het vervolgonderzoek (intakegesprek 
en coloscopie) werden allemaal beoordeeld met een 8,5 of hoger. De informatie in de 
uitslagbrief werd door mensen met een gunstige uitslag beter beoordeeld dan door 
mensen met een ongunstige uitslag: respectievelijk een 9,2 en een 8,5. 

7.2 Verbeterpunten 
Hoewel de tevredenheid hoog was, bleken er verbeteringen mogelijk. De volgende 
verbeterpunten werden genoemd: 

1) een kortere uitnodigingsbrief en de gebruiksaanwijzing van de ontlastingstest;
2) minder plastic en papier in de uitnodiging (duurzaamheid);
3) een ruimere leeftijdsgrens;
4) een hulpmiddel voor het opvangen van de ontlasting;
5) duidelijkheid over de hoeveelheid ontlasting die moet worden opgevangen;
6) de uitslag telefonisch van de huisarts ontvangen om nog vragen te kunnen stellen.

Naar aanleiding van de genoemde verbeterpunten zijn diverse verbetertrajecten gestart. 
De uitslagbrief voor mensen met een ongunstige uitslag is aangepast. In het kader van 
duurzaamheid wordt in een proef (pilot) sinds 2021 aan een kleine groep deelnemers 
die twee keer niet hebben deelgenomen alleen een uitnodigingsbrief gestuurd, in plaats 
van een uitnodigingsbrief met informatiefolder en ontlastingstest. Mensen die willen 
deelnemen kunnen dan telefonisch of online contact opnemen met de screeningsorga-
nisatie om de ontlastingstest aan te vragen. Deze proef wordt in 2023 geëvalueerd. Bij 
mensen die vaker hebben deelgenomen wordt onderzocht of er kan worden volstaan 
met beknoptere informatie. In de gebruiksaanwijzing van de ontlastingstest wordt nu 
duidelijker weergegeven hoeveel ontlasting moet worden opgevangen. Ook worden in 
de nieuwe informatiefolders die vanaf 2023 worden gestuurd meer tips gegeven hoe 
ontlasting het beste kan worden opgevangen in het toilet.



8. Kosteneffectiviteit van het 
bevolkingsonderzoek

Het is belangrijk dat de kosten van het bevolkingsonderzoek in 
verhouding staan tot de baten. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 

kosten van het bevolkingsonderzoek, waarna een afweging tussen 
de kosten en de baten wordt gepresenteerd. 



Landelijke evaluatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker 2018-2021 40

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de kosten voor het primaire proces en de kosten 
voor het vervolgonderzoek na een ongunstige ontlastingstest. Het primaire proces van 
het bevolkingsonderzoek omvat de organisatie, de uitnodigingen, de ontlastingstesten, 
de laboratoriumanalyses en het versturen van de uitslagen. Dit wordt gefinancierd 
door het ministerie van VWS. Het vervolgonderzoek betreft het intakegesprek en de 
coloscopie, dit valt onder het basispakket van de zorgverzekering.

8.1 Kosten bevolkingsonderzoek 
8.1.1 Kosten primaire proces 
De totale kosten van het primaire proces stegen van 12 miljoen euro in 2014 naar 28 
miljoen euro in 2019 (figuur 8.1). Dit komt door de gefaseerde uitrol van het bevol-
kingsonderzoek, waarbij sinds 2019 de totale doelgroep werd uitgenodigd. In 2020 
waren de kosten lager, omdat er vanwege de COVID-19 pandemie tijdelijk minder 
mensen werden uitgenodigd. 

De kosten per deelnemer daalden van ongeveer 23 euro in 2014 tot ongeveer 14 euro in 
2017, doordat het aantal deelnemers toenam. De vaste kosten werden daardoor verdeeld 
over een grotere groep deelnemers. Vanaf 2017 stegen de kosten per deelnemer. Dit is 
voor een groot deel toe te schrijven aan de daling in de deelnamegraad. Ook een stijging 
in overige variabele kosten, zoals kosten van papier en frankeren, ICT-ontwikkelingen 
en dergelijken, kunnen een rol spelen in de stijging van de totale kosten. 

Figuur 8.1: Kosten primaire proces bevolkingsonderzoek
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8.1.2 Kosten van het vervolgonderzoek
De totale kosten van het vervolgonderzoek, het intakegesprek en de coloscopie, zijn 
hoger dan de kosten van het primaire proces. Van 2014 tot en met 2017 stegen deze 
kosten van bijna €28 miljoen tot ruim €51 miljoen (figuur 8.2). Dit komt doordat het 
aantal genodigden, en dus ook het aantal vervolgonderzoeken, toenam. In 2020 waren 
de kosten lager. Er werden toen minder vervolgonderzoeken uitgevoerd, omdat er 
vanwege de COVID-19 pandemie tijdelijk minder mensen werden uitgenodigd voor 
deelname aan het bevolkingsonderzoek. Voor elke persoon die heeft deelgenomen aan 
de coloscopie is er één coloscopie meegenomen in de berekening (18). Daardoor zijn 
de kosten van de coloscopie een lichte onderschatting van de werkelijke kosten, omdat 
sommige mensen nog een extra coloscopie ondergaan.

Figuur 8.2: Kosten vervolgonderzoek

8.2 Voorspelde kosten en effecten van het 
bevolkingsonderzoek
Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker dient een zorgvuldige afweging te worden 
gemaakt tussen de effecten (baten) en de kosten. Baten van het bevolkingson-
derzoek zijn bijvoorbeeld het aantal voorkomen sterfgevallen of het aantal voorkomen 
darmkankers. De baten van het bevolkingsonderzoek kunnen worden uitgedrukt in 
QALY’s: Quality Adjusted Life Years. Dit is het aantal gewonnen levensjaren, gecorri-
geerd voor de kwaliteit van leven. De kosten worden bepaald door alle kosten rondom 
darmkanker op te tellen; dit zijn de kosten van het bevolkingsonderzoek, maar bijvoor-
beeld ook de kosten van medische onderzoeken en de behandeling van darmkanker. 

Het eerdergenoemde MISCAN-Colon model kan gebruikt worden om een situatie 
zonder en mét bevolkingsonderzoek met elkaar te vergelijken en voorspellingen te doen 
over kosten en baten in de toekomst. In figuur 8.3 is af te lezen dat de invoering van het 
bevolkingsonderzoek in eerste instantie leidt tot een stijging van de kosten rondom 
darmkanker, omdat de kosten van het bevolkingsonderzoek worden toegevoegd. Op 
de langere termijn nemen de kosten rondom darmkanker echter af en vanaf 2026 zal 
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Figuur 8.3: Voorspelde kosten darmkankerzorg. Jaarlijkse kosten ten opzichte van een 
situatie zonder bevolkingsonderzoek.

de situatie mét het bevolkingsonderzoek zelfs leiden tot lagere kosten dan de situatie 
zónder bevolkingsonderzoek. Dit hangt samen met besparingen in de behandeling 
van darmkanker. Door het opsporen van voorlopers (advanced adenomen) of vroeg 
stadium darmkankers worden laat stadium darmkankers in de toekomst voorkomen. De 
behandeling van laat stadium darmkankers is veel duurder dan die van vroeg stadium 
darmkankers en voor de behandeling van voorlopers is alleen een coloscopie afdoende. 
Deze kostenbesparingen zijn zo groot dat ze zelfs hoger zijn de dan extra kosten van het 
bevolkingsonderzoek. 

Uit het model volgt de voorspelling dat mét het bevolkingsonderzoek 183 QALY’s per 
1.000 personen worden gewonnen in vergelijking met een situatie zonder het bevol-
kingsonderzoek. Naast deze gezondheidswinst voorspelt het model dat het bevol-
kingsonderzoek kostenbesparend is. Eerder werd voorspeld dat het bevolkingson-
derzoek ongeveer €2.200 euro per QALY zou kosten (19). Dat het nu kostenbesparend 
lijkt te worden, komt doordat de behandeling van darmkanker in een laat stadium de 
laatste jaren duurder is geworden door de opkomst van duurdere behandelingen.



9. Nieuwe ontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden ontwikkelingen toegelicht die in het 
Nederlandse bevolkingsonderzoek onderzocht werden of worden 
en als mogelijke verbeteringen worden gezien voor de toekomst. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verbetering van de 

processen van het programma en verbetering van de uitkomsten 
van het programma. 
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9.1 Optimaliseren van de uitkomsten van het 
bevolkingsonderzoek
Optimalisatie van de uitkomsten van het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt bereikt 
als de balans tussen alle voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek verbetert. Dat 
kan bijvoorbeeld gebeuren als er meer darmkankers en advanced adenomen worden 
opgespoord, terwijl het aantal mensen dat gescreend wordt gelijk blijft. Het kan ook 
gebeuren als er evenveel darmkankers en advanced adenomen worden opgespoord, 
terwijl het aantal mensen dat gescreend wordt kleiner wordt. Deze optimalisaties 
moeten kosteneffectief zijn en de aanpassingen moeten in de praktijk uitvoerbaar zijn.

9.1.1 Aanpassingen van doelgroep, uitnodigingsinterval en afkapwaarde 
ontlastingstest
Op advies van de Gezondheidsraad is in Nederland bij aanvang van het programma 
besloten om het bevolkingsonderzoek iedere twee jaar aan te bieden aan mensen van 
55 t/m 75 jaar, zoals toegelicht in hoofdstuk 2. Omdat het aantal darmkankergevallen 
bij personen onder de 55 jaar naar verwachting zal toenemen (20), kan het zinvol zijn 
om de groep 50 t/m 55-jarigen ook uit te nodigen. In de meeste landen om ons heen 
wordt deze groep al uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek en dit is ook in lijn met 
het advies van de Europese richtlijn (6,21). Omdat de levensverwachting toeneemt, kan 
ook screenen op latere leeftijd mogelijk zinvol zijn. Om te onderzoeken wat de effecten 
van aanpassingen in de start- en stopleeftijd voor het bevolkingsonderzoek zijn, is met 
het eerdergenoemde MISCAN-Colon model een kosten-baten analyse gemaakt (zie 
hoofdstuk 6 en 8). Hierbij werden, naast aanpassing van de start- en stopleeftijd, ook 
aanpassingen van het uitnodigingsinterval en de afkapwaarde van de ontlastingstest 
meegenomen. Van ruim 1.000 verschillende screenings-scenario’s werden de kosten 
en de gewonnen QALY’s berekend en vergeleken met een situatie zonder bevolkingson-
derzoek. Er werd  hiernaast rekening gehouden met beperkingen in de coloscopie-
capaciteit. Deze scenario-analyses vormden de basis voor het advies van de Gezond-
heidsraad van 14 december 2022 (zie advies in kader).

Advies Gezondheidsraad

Op 14 december 2022 is het advies van de Gezondheidsraad gepubliceerd waarin 
wordt geconcludeerd dat in het huidige bevolkingsonderzoek het nut (voorkomen van 
darmkanker en sterfte daaraan) opweegt tegen de risico’s van het bevolkingsonderzoek 
(kijkonderzoek waarbij niets gevonden wordt maar dat wel belastend is en voor onrust 
zorgt, en kankers die worden gemist). Daarom adviseert de gezondheidsraad om op dit 
moment geen aanpassingen te doen in het reguliere bevolkingsonderzoek.
De Gezondheidsraad adviseert wel om een proefbevolkingsonderzoek te doen naar 
eenmalige screening van mensen op leeftijd 50. Daarmee kan onderzocht worden in 
hoeverre dit gezondheidswinst oplevert en of het nut hiervan opweegt tegen de risico’s. 
Op basis van de uitkomsten kan besloten worden de leeftijdsgrens van het bevolkings
onderzoek te verlagen. Een beloftevolle ontwikkeling die het bevolkingsonderzoek op 
termijn mogelijk kan verbeteren is  gepersonaliseerde screening. De Gezondheidsraad 
beveelt aan hiernaar onderzoek te doen. Ook beveelt de Gezondheidsraad aan te blijven 
investeren in verhoging van de deelname.
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Deelnemers zonder poliepen of één kleine poliep bij de coloscopie (een negatieve 
coloscopie), worden volgens protocol na 10 jaar weer uitgenodigd voor het bevolkingson-
derzoek, maar kunnen tijdens deze 10 jaar wel darmkanker krijgen (zie paragraaf 4.5). 
Het uitnodigingsinterval van 10 jaar is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek 
en het is daarom onbekend of dit uitnodigingsinterval van 10 jaar optimaal is. Een nieuwe 
geplande studie gaat uitzoeken of deelnemers met een negatieve coloscopie wellicht 
eerder dan na 10 jaar weer voor het bevolkingsonderzoek uitgenodigd zouden moeten 
worden. In deze studie wordt onderzocht wat de opbrengst (aantal darmkankers en 
advanced adenomen) van het bevolkingsonderzoek darmkanker is als mensen na twee, 
na vijf of na 10 jaar na een negatieve coloscopie weer een ontlastingstest toegestuurd 
krijgen. De verwachting is dat de studie eind 2023 start. 

9.1.2 Risico-gebaseerde screening
Een grote groep mensen doet mee met het bevolkingsonderzoek darmkanker maar 
heeft nooit een ongunstige ontlastingstest of een relevante bevinding bij coloscopie, 
omdat ze geen (voorloper van) darmkanker hebben. Ze ondervinden daarom geen 
voordeel van het bevolkingsonderzoek. Door mensen uit te nodigen op basis van hun 
persoonlijke risico op darmkanker, kunnen de voor- en nadelen van het bevolkingson-
derzoek beter worden verdeeld. Een manier van risico-gebaseerde screening is 
screenen op basis van mensen hun screeningsgeschiedenis. Met screeningsgeschie-
denis wordt bedoelt de Hb-concentratie in voorgaande screeningsronde. De Hb-con-
centratie in de ontlasting is een goede voorspeller voor een toekomstige diagnose van 
darmkanker of een voorloper van darmkanker (22). Het risico op een intervalkanker 
voor deelnemers met een Hb-concentratie net onder de afkapwaarde in de eerste 
ronde (40-47 µg Hb/g ontlasting) blijkt 17 keer zo groot als dat van deelnemers met 
een niet-detecteerbare hoeveelheid Hb in de ontlasting (0-2,6 µg Hb/g ontlasting) 
(9). Deze deelnemers zouden baat kunnen hebben bij intensievere screening. Aan de 
andere kant zouden deelnemers na bijvoorbeeld twee of drie keer een ontlastingstest 
met een niet-detecteerbare Hb-concentratie mogelijk minder intensief gescreend 
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kunnen worden. Er is daarom in oktober 2022 een landelijke wetenschappelijke studie 
(PERFECT-FIT) gestart waarbij deelnemers met een gunstige ontlastingstest, afhan-
kelijk van de hoeveelheid Hb-concentratie in de ontlasting in voorgaande screenings-
ronde, na één (15-47 µg Hb/g ontlasting), twee (>0-15 µg Hb/g ontlasting) of drie jaar 
(0 µg Hb/g ontlasting) worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek (23). De 
verwachting is dat deze individuele benadering ervoor zorgt dat het detectiecijfer van 
darmkanker en advanced adenomen toeneemt. Door deze gepersonaliseerde aanpak 
wordt er gestreefd naar het verbeteren van de balans tussen de voor- en nadelen van 
het bevolkingsonderzoek darmkanker. 

Een andere manier om darmkanker en advanced adenomen mogelijk beter op te 
sporen is door risicofactoren voor darmkanker als selectiecriterium mee te nemen bij 
de verwijzing voor coloscopie. Een onderzoek in 2020 binnen het Nederlandse bevol-
kingsonderzoek vond nog geen goede voorspellende risicofactoren voor darmkanker 
die gebruikt kunnen worden voor de selectie van personen met een hoger risico op 
darmkanker (24). Bij dit onderzoek vulden ruim 3.000 deelnemers voorafgaand aan de 
ontlastingstest een vragenlijst in met vragen over roken en darmkanker in de familie. 
Vervolgens werd er een risicoscore op darmkanker of advanced adenoom berekend 
op basis van de Hb-concentratie in de ontlasting, geslacht, leeftijd, wel/geen huidige 
roker en wel/geen darmkanker in de familie. In de studie werden er twee groepen met 
elkaar vergeleken: deelnemers die werden doorgestuurd op basis van een ongunstige 
ontlastingstest of een hoge risicoscore op basis van de ingevulde vragenlijst (interven-
tiegroep) en deelnemers die werden doorgestuurd op basis van alleen een ongunstige 
ontlastingstest (controlegroep). In de interventiegroep werden niet significant meer 
advanced adenomen en darmkankers gevonden dan in de controlegroep. 

9.1.3 Nieuwe opsporingsmethoden
Een nieuwe of verbeterde test voor het opsporen van darmkanker kan ook bijdragen 
aan een verbetering van het bevolkingsonderzoek darmkanker. De meest veelbelo-
vende ontwikkeling op dit gebied is een in Nederland ontwikkelde ontlastingstest (de 
multitarget-FIT) die naast Hb nog twee andere eiwitten meet in de ontlasting. In een 
onderzoek in een reeks bestaande ontlastingsmonsters bleek deze nieuwe test beter 
in staat om advanced adenomen op te sporen en net zo goed in staat om darmkanker 
op te sporen, vergeleken met de test die alleen Hb meet. Het aantal deelnemers dat 
onterecht een ongunstige uitslag kreeg (fout-positief) was voor beide methoden gelijk 
(25). Momenteel wordt onderzocht of deze test binnen het landelijke bevolkingson-
derzoek in Nederland vergelijkbare resultaten laat zien.

Andere in ontwikkeling zijnde opsporingsmethoden zijn testen die andere eiwitten of 
DNA meten in de ontlasting, het bloed of de uitademingslucht (26–28). Deze methoden 
hebben een aantal belangrijke nadelen. Voor het meten van DNA in de ontlasting 
is momenteel meer ontlasting nodig dan de hoeveelheid die nu wordt verzameld, 
waardoor de kosten voor toepassing in het bevolkingsonderzoek hoger zullen zijn dan 
die voor de huidige ontlastingstest. Daarnaast zijn de kosten voor DNA-analyse vele 
malen (€500) hoger dan de huidige analyse (minder dan €10). DNA-metingen in het 
bloed hebben wel een hogere sensitiviteit, maar een lagere specificiteit. Metingen in 
de uitademingslucht leveren vooralsnog niet of nauwelijks betere resultaten op dan de 
huidige ontlastingstest (29).
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9.2 Procesinnovatie van het bevolkingsonderzoek
In deze paragraaf komen procesinnovaties aan de orde die in het bevolkingsonderzoek 
zijn of worden onderzocht. Een aantal procesinnovaties op het gebied van uitnodigen 
en verwijzen kwam al aan bod in hoofdstuk 7 over tevredenheid. 

9.2.1 Digitale intake
Alle deelnemers met een ongunstige uitslag van de ontlastingstest krijgen een uitno-
diging voor een fysiek intakegesprek voorafgaand aan de coloscopie in een ziekenhuis 
of zelfstandig behandelcentrum. Tijdens dit intakegesprek worden de risico’s en 
voordelen van de coloscopie besproken en er wordt gekeken of er redenen zijn om geen 
coloscopie uit te voeren. Verder wordt er informatie gegeven over de voorbereiding 
voorafgaand aan de coloscopie en over de coloscopie zelf. Er wordt onderzocht of het 
intakegesprek ook digitaal vanuit huis kan worden gedaan met een wetenschappelijke 
studie onder 1.000 deelnemers. Deelnemers die meedoen aan deze studie ontvangen 
een digitale module die ze thuis kunnen doorlopen. Hierin is een medische vragenlijst 
verwerkt en door middel van gesproken animatievideo’s worden deelnemers voorge-
licht over de ongunstige ontlastingstest, de coloscopie, de darmvoorbereiding en het 
vervolg. Op basis van de antwoorden wordt ingeschat of de coloscopie veilig kan worden 
uitgevoerd of dat er redenen zijn om geen coloscopie te laten doen. Alleen mensen bij 
wie twijfel is of de coloscopie veilig kan worden uitgevoerd worden nog uitgenodigd 
voor een fysiek gesprek. Naast kennisoverdracht en tevredenheid zal in het onderzoek 
ook worden uitgezocht of de digitale tool in staat is om de angst die mensen ervaren na 
een ongunstige uitslag te verminderen. De eerste resultaten van dit onderzoek worden 
begin 2024 verwacht.

9.2.2 Videocapsule
Een videocapsule is een pil met twee camera’s, die 
wordt doorgeslikt en foto’s maakt van de gehele 
darm. Darmonderzoek met de videocapsule kan 
thuis worden uitgevoerd. De videocapsule kan 
potentieel ingezet worden als primaire scree-
ningstest of als vervolgonderzoek na een ongunstige 
ontlastingstest. Voor nu lijkt het vooral geschikt als 
vervolgonderzoek. Een coloscopie ondergaan is dan 
niet nodig en bij het gebruik van de videocapsule is er 
weinig risico op complicaties. De gevoeligheid van de 
videocapsule voor het opsporen van darmkanker en 
advanced adenomen lijkt ongeveer even hoog als die 
van de coloscopie. Ondanks de voordelen zijn er op 
dit moment ook nog beperkingen: in 8 tot 43% van 
de gevallen lukt het niet om de gehele dikke darm in 
beeld te brengen (30). Daarnaast moeten mensen bij 
wie poliepen worden gevonden alsnog een coloscopie 
ondergaan om de poliepen te verwijderen. 



10. Conclusie
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Na een periode van vijf jaar van gefaseerde invoering, is het bevolkingsonderzoek darm-
kanker vanaf 2019 volledig ingevoerd. De gehele doelgroep, personen van 55 tot en met 
75 jaar, wordt elke twee jaar uitgenodigd deel te nemen. De resultaten in dit rapport 
laten goede resultaten zien van het bevolkingsonderzoek darmkanker. De deelname-
bereidheid is hoog en de ontlastingstest blijkt een gevoelige test voor het opsporen 
van darmkanker. Darmkankers die in het bevolkingsonderzoek worden opgespoord, 
bevinden zich vaker in een vroeg stadium dan  darmkankers die buiten het bevol-
kingsonderzoek worden gevonden. Ook is er minder vaak een zware behandeling nodig. 
De ziektelast voor mensen met darmkanker wordt hierdoor lager. 

Het jaarlijks aantal nieuwe darmkankergevallen (de incidentie) neemt af en is inmiddels 
lager dan vóór de invoering van het bevolkingsonderzoek. Dit wijst erop dat het bevol-
kingsonderzoek darmkanker kan voorkomen. Als de uitkomsten van het programma de 
komende jaren stabiel blijven, is de verwach ting dat op de lange termijn (2034-2044) 
jaarlijks gemiddeld ruim 4.300 darmkankergevallen en bijna 2.900 sterfgevallen aan 
darmkanker worden voorkomen door het bevolkingsonderzoek darmkanker. Daarnaast 
is de verwachting dat het programma op termijn kostenbesparend wordt, doordat er 
minder (dure) behandelingen nodig zijn.

Vanwege de COVID-19 pandemie werden in 2020 gedurende 2,5 maand geen (nieuwe) 
uitnodigingen verstuurd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. De invloed hiervan 
op de resultaten van het bevolkingsonderzoek waren uiteindelijk gering. 

De afnemende bereidheid om deel te nemen, met name bij mannen jonger dan 60 jaar, 
is een punt van aandacht voor de toekomst. Nu het bevolkingsonderzoek darmkanker 
volledig is ingevoerd en er sprake is van een stabiel programma zijn er mogelijkheden 
voor onderzoek naar optimalisatie van het huidige bevolkingsonderzoek. Dit onderzoek 
zal de komende jaren uitwijzen of, en zo ja welke, aanpassingen in het landelijke bevol-
kingsonderzoek wenselijk zijn.

Op 14 december 2022 is het advies van de Gezondheidsraad gepubliceerd waarin wordt 
geconcludeerd dat in het huidige bevolkingsonderzoek het nut opweegt tegen de 
risico’s van het bevolkingsonderzoek. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om op dit 
moment geen aanpassingen te doen in het reguliere bevolkingsonderzoek. Zij adviseert 
wel om onderzoek te doen naar het nut van eenmalige screening op 50-jarige leeftijd. 
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