
 NIEUW: 
NIEUWE TEST FOB GOLD (SENTINEL) VANAF 02/2021

• ander opvangpapier (kleefb aar aan de WC-bril)
• andere gebruiksaanwijzing én producti nformati e 
 (nu in één document) 
• staalname verloopt iets anders: op 4 verschillende plaatsen 
 prikken (i.p.v. strijken)
• oude testen kunnen in labo geanalyseerd worden t.e.m. 04/2021 
• afk apwaarde: Voor de FOB Gold (Senti nel) bedraagt 
 afk apwaarde 88 ng/ml. Bij de vorige test (OC Sensor, Eiken,  
 Japan) was dat 75 ng/ml. Het verschil in afk apwaarde komt 
 door de hoeveelheid buff er (2 ml bij OC Sensor vs. 1,7 ml bij 
 Fob Gold) wat voor beide testen overeenstemt met 15 μg Hb/g. 
 De brief met het resultaat die u en uw pati ënt ontvangen, 
 vermeldt alleen of het resultaat al dan niet afwijkend is.

RESULTATEN SCREENINGSJAAR 2019

In 12/2020 verscheen het nieuwe jaarrapport van CvKO en BCR (cijfers 
van screeningsjaar 2019). Zie het volledige jaarrapport via 
htt ps://www.bevolkingsonderzoek.be/nl/jaarrapport-2020 .
Aandachtspunt: de jongste groepen nemen minder deel: slechts 39,8% 
van de 51-jarigen, 41,6% van de 52-, 42,2% van de 53-, 46,4% van de 
54- en 50,1% van de 55-jarigen. 

Voor een fi lmpje surf naar www.dikkedarmkanker.
bevolkingsonderzoek.be/hoe-moet-ik-de-afnameset-gebruiken.

MOTIVEER ZE OM IN TE STAPPEN IN HET BVO! 

Waarom: Bij deelnemers wordt 75% van de kankers in stadium 0 of 
I vastgesteld, en slechts 2,6% in stadium IV. Bij niet-deelnemers (wel 
uitnodiging, maar geen deelname met onze afnameset) wordt slechts 
35% gedetecteerd in stadium 0 of I en maar liefst 20% in stadium IV.

NIEUW: 
NIET-DEELNEMERS: AANGEPASTE BRIEF (ZONDER 
AFNAMESET) ÉN LIJST NIET-DEELNEMERS AAN 
HUISARTSEN

Vanaf Q2/2021 ontvangen niet-deelnemers na drie opeenvolgende 
uitnodigingsronden zonder deelname geen standaarduitnodiging met 
afnameset, maar een aangepaste brief (zonder afnameset) én geen 
herinneringsbrief meer. Wel kunnen ze nog steeds grati s een afnameset 
bestellen. Als huisarts heeft  u een cruciale rol in het moti veren van 
pati ënten tot deelname. Er zal daarom ook een eHealth melding komen 
aan de toegewezen arts (bv. gekend via GMD) als deze persoon na 3 (of 
meer) opeenvolgende niet-deelnames deze aangepaste brief ontvangt. 
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vzw Centrum voor Kankeropsporing
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Weet u of uw pati ënt niet wanneer 
hij of zij een nieuwe uitnodiging zal 
ontvangen? 
Bel grati s 0800/60.160. 
Of zoek het op via 
www.myhealthviewer.be

Meer info voor artsen? Ga naar 
htt ps://www.dikkedarmkanker.
bevolkingsonderzoek.be/professionelen

CIRCA 15% GEEN CORRECTE FOLLOW-UP NA FIT+ 

- Dit cijfer blijft  verontrustend. De geplande survey bij huisartsen in 
2020 (met Domus Medica) werd door COVID-19 verplaatst naar 2021. 
Meer informati e volgt nog. We hopen alvast op jullie medewerking. 

- In 2021 ontvangen huisartsen periodiek een elektronisch rapport
met informati e over aantal FIT+ met én zonder correcte follow-up 
in de betrokken huisartsenprakti jk, én met gemiddelde cijfers voor 
huisartsen in diezelfde regio. 

UPDATE INHAALBEWEGING UITNODIGINGEN COVID-19

- De uitnodigingen (87.277) en herinneringsbrieven (5028) voor het 
BVO DDK werden on hold gezet in de periode van 16/03/2020 t.e.m. 
10/05/2020 én een pauze van 3 weken in november (op vraag van 
ziekenhuizen). 

- Alle personen die in 2020 recht hadden op een uitnodiging hebben 
deze in 2020 ontvangen. De totale impact van de COVID-19 pandemie 
op de responsgraad en totale dekking voor het BVO DDK zal pas einde 
2021 in de jaarfi che over screeningsjaar 2020 berekend en geëvalueerd 
kunnen worden. Wel zijn er momenteel tussenti jdse analyses gaande 
om de impact van deze pandemie op de korte termijn respons al in 
kaart te brengen.

https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/dikkedarmkanker/professionelen
https://www.myhealthviewer.be/



