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Kengetallen darmkanker

• Ongeveer 1 op de 20 mensen krijgt in zijn/haar leven darmkanker

• In 2017:  13.739 mensen kregen diagnose darmkanker
• 7.557 mannen / 6.138 vrouwen

• 90% darmkankerpatiënten > 55 jaar

• In 2017: 5.097 mensen overleden aan darmkanker

• Bij vroege opsporing overlevingskans na 5 jaar: 94%
Bij late ontdekking overlevingskans na 5 jaar:   8%



Incidentie 2017

• 2017: 13.739 nieuwe
patiënten met darmkanker
- 7.556 mannen
- 6.138 vrouwen

• Mannen hebben meer kans om
darmkanker te krijgen dan 
vrouwen:
- 0,9 per 1.000 mannen
- 0,7 per 1.000 vrouwen

• De kans op darmkanker neemt
toe met de leeftijd



Uitnodigingsoverzicht



Proces - uitnodiging

Eerste uitnodiging

• Aankondigingsbrief

• Drie weken later: uitnodigingsset

Vervolgronde

• Uitnodigingsset



Proces - ontlastingstest

• Op vier plekken prikken in de 
ontlasting

• In antwoordenvelop retourneren

• Bewaren in de koelkast

• Binnen 24 uur op de post



Tot Slot

Verwachte gezondheidswinst

• Verwachte stijging 5-jaarsoverleving darmkanker bij deelnemers is 
85% (nu 59%)

• Met het BVO darmkanker kunnen op termijn 2.400 sterfgevallen 
aan darmkanker per jaar voorkomen worden

Bron: Gezondheidsraad, 2009





Feiten en cijfers
Verwachte effecten

Omvang doelgroep
( ♂ / ♀ : 55-75 jaar)

• 4,4 mln

Aantal uitnodigingen per jaar
(bij uitnodiging elke 2 jaar)

• 2,2 mln

Aantal screeningstests (iFOBT) per jaar (verwachte deelname: 
60%)

• 1,3 mln

Aantal ongunstige uitslagen (positieve iFOBT) per jaar (6,4% bij 
aanvang)

• 85.000

Aantal coloscopieën na positieve iFOBT p.j. (85% v. positieve 
iFOBT)

• 72.000



Consequenties van reiniging en 
desinfectie voor de patiëntenzorg

Dr. G. den Hartog
MDL-arts

Rijnstate Ziekenhuis
Arnhem



Inleiding

1995 Aanvang kwaliteitsvisitatie Genootschap van 
MDL-artsen

- Richtlijn “Reiniging en Desinfectie van endoscopen” 
Werkgroep Infectie Preventie Rapport (1992) en (2005)

- “Reiniging en desinfectie van scopen te flexibel?” 
(2000) en “Follow-up onderzoek scopendesinfectie”  
(2004)





PROTOCOL 
Voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten
Bevolkingsonderzoek darmkanker 
December 2018 (versie 7)



Endoscopie
(Toepassingsgebieden)

• Keel Neus Oor
- Laryngoscopie (star)
- Rhinofibroscopie (flexibel)

• Maag darm Leverziekten
- Oesophago/Gastro/Duodenoscopie
- ERCP
- Enkel - / Dubbelballon Enteroscopie
- Recto/Sigmoido/Coloscopie
- Endo-echo

• Longziekten
- Brochoscopie (flexibel / star) 
- Thoracoscopie (star)

• Gynaecologie/Verloskunde
- Laparoscopie
- Hysteroscopie
- Amnioscopie / Foetoscopie

• Chirurgie
- Laparoscopie
- NOTES

• Urologie
- Laparoscopie
- Cystoscopie

• Orthopedie
- Arthroscopie



Kwaliteitshandboek
Reiniging en Desinfectie
Flexibele Endoscopen

2009- 2019 !



Good, Better, Best 
Never let it rest 
Until your good is better 
And your better is best !  

Tim Duncan



Wat brengt de toekomst……


