INFOSHEET
VOOR
APOTHEKERS

VANAF 2019
WORDEN DE 51EN 52-JARIGEN
UITGENODIGD EN
VANAF 2020 OOK DE
50-JARIGEN

Het Centrum voor Kankeropsporing organiseert in opdracht
van de Vlaamse overheid het Bevolkingsonderzoek
Dikkedarmkanker. Elk jaar krijgen meer dan 5.000 Vlamingen
dikkedarmkanker. Elke 2 jaar ontvangen mannen en vrouwen
van 51 t.e.m. 74 jaar daarom een uitnodiging met gratis
afnameset per post. Vanaf 2020 ontvangen de 50-jarigen ook
een uitnodiging. Zo worden er jaarlijks meer dan 750.000
Vlamingen uitgenodigd.

Welke personen ontvangen (tijdelijk) geen uitnodiging?
•
•
•
•

als er de laatste 2 jaar een stoelgangtest via de (huis)arts is gebeurd
als er de laatste 10 jaar een volledige coloscopie is uitgevoerd
als er de laatste 4 jaar een virtuele coloscopie is uitgevoerd
als iemand de laatste 10 jaar dikkedarmkanker heeft gehad

Deze personen worden al opgevolgd in het medische circuit. Na de
tijdelijke uitsluiting ontvangen ze automatisch een afnameset uit het
Bevolkingsonderzoek.

Voor wie is het Bevolkingsonderzoek niet bedoeld?
• Voor personen met een verhoogd risico op dikkedarmkanker of met
familieleden met dikkedarmkanker of een erfelijke aandoening die
tot dikkedarmkanker kan leiden.
• Personen die jonger dan 51 of ouder dan 74 jaar zijn.
Hier is opvolging door een arts en mogelijk een ander onderzoek dan
een stoelgangtest aangewezen.

Wat zijn de voordelen van de stoelgangtest in het
Bevolkingsonderzoek:
Via het Bevolkingsonderzoek
Dikkedarmkanker krijgen personen
- die in aanmerking komen automatisch en gratis een iFOB
test thuisgestuurd om een

Wanneer krijgt men een uitnodiging van het CvKO?
De allereerste uitnodiging wordt verstuurd rond de verjaardagsdatum.
Wanneer iemand al eerder deelnam krijgt die twee jaar na zijn of haar
laboresultaat automatisch een nieuwe uitnodiging.
Iemand die nog niet deelnam, maar al wel eens een uitnodiging heeft
gekregen, ontvangt twee jaar na de vorige uitnodiging een nieuwe
uitnodiging.

staal van de stoelgang te nemen.
Het volledige verloop – van datum onderzoek, resultaat van de test
tot de opvolging van een afwijkende test- wordt geregistreerd. Ook de
betrokken huisarts wordt op de hoogte gesteld van het resultaat en
kan advies geven bij een afwijkende test. Bij een afwijkende test wordt
er geadviseerd een coloscopie te plannen. Het laten uitvoeren van het
correcte vervolgonderzoek wordt bewaakt door de huisarts. Doordat
alles geregistreerd wordt is er voldoende informatie over de efficiëntie
van de test en is er continue kwaliteitsbewaking mogelijk.

Patient Health Viewer
Via het gratis software-systeem ‘MyHealthViewer’ kan de doelgroep
zelf en diens (huis)arts nagaan wanneer ze een uitnodiging voor het
Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker ontvangen en wanneer ze
hebben deelgenomen in het verleden. Inloggen op deze beveiligde
website kan met de elektronische identiteitskaart. Ga hiervoor naar
onderstaande link www.myhealthviewer.be

Hoe deelnemen?

Voor folders over de Bevolkingsonderzoeken
naar kanker, contacteert u het Logo (Lokaal
Gezondheidsoverleg) in uw buurt.
Zij kunnen u gratis folders bezorgen, zolang
de voorraad dit toelaat.

De afnameset bevat een iFOB-test. Naast de afnameset zit er ook
een gebruiksaanwijzing voor hoe het staal moet genomen worden.
De geldigheidsduur van de test staat erop vermeld. Samen met
het ingevulde deelnameformulier moet het staal in de bijgevoegde
bubbelenvelop (postzegel niet nodig) naar het labo opgestuurd
worden. Binnen de 14 kalenderdagen ontvangt de deelnemer en de
huisarts het resultaat.

Contactgegevens van het Logo kan u
terugvinden op de website
https://www.vlaamse-logos.be/
via ‘kies jouw Logo’.

Heeft u vragen over het Bevolkingsonderzoek
of heeft een cliënt van u vragen?
Verwijs hen naar het gratis nummer 0800/60.160 (elke werkdag van
9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur), via e-mail naar
info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar https://dikkedarmkanker.
bevolkingsonderzoek.be/

Met vriendelijke groeten,

Dr. Patrick Martens
vzw Centrum voor Kankeropsporing

