
Nog geen tijd gehad.
Want ik moest nog  
een training geven.

GEEN EXCUSES. DOE DE STOELGANGTEST. IK DOE HET!

Onderzoek  
vanaf 50  

tot en met  
74 jaar

Jaarlijks follow-up rapport
In december 2022 bezorgden we aan meer dan 5.500 huisartsen - via 
eHealthbox - het eerste follow-up rapport met informatie over aantal 
FIT+ en opvolgingsgraad in de betrokken huisartsenpraktijk (met als  
vergelijking ELZ, provincie en Vlaanderen). Bij meer dan 150 kwam dit 
rapport niet toe wegens ‘eHealthbox niet in orde’. Dit rapport heeft als 
doel: 

1) informeren van de huisarts over de follow-upgraad en 
2) eventueel motiveren van de patiënten indien actie alsnog gewenst 

blijkt
 

Doe mee en geef ons anoniem antwoord op enkele 
belangrijke vragen over het BVO DDK (en follow-up na 
FIT+) in uw praktijk!
Als huisarts heeft u een cruciale rol als vertrouwenspersoon bij de beslis-
sing om al dan niet deel te nemen aan het BVO én bij het laten uitvoeren 
van een coloscopie na een afwijkende stoelgangtest.
Via onderstaande link vragen we u daarom enkele vragen te beantwoorden 
die voor ons van belang zijn. Uw antwoorden worden volledig anoniem 
verwerkt en het invullen duurt slechts enkele minuten. 
Hartelijk dank voor uw medewerking!

https://www.watdenkje.be/bvoddk/
Incorrecte follow-up in dit rapport bestaat uit: geen follow-up, stoel-
gangtest of onvolledige coloscopie < 12 maanden na de FIT+.
Een volledige coloscopie > 12 maanden na de FIT+ wordt in dit  
rapport NIET beschouwd als correcte follow-up, hoewel dus geen actie 
meer vereist is. Correcte follow-up is enkel: een volledige coloscopie,
virtuele coloscopie of diagnose van kanker <12 maanden na de FIT+.
Personen met een coloscopie binnen 12 maanden voor de FIT+  
(en dus onterecht uitnodiging kregen) én personen overleden na de 
FIT+ worden niet opgenomen in het rapport.

 
Meer weten over dit rapport? Stel uw vraag via  
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/ddk/
feedback

FOLLOW-UP NA
AFWIJKENDE

STOELGANGTEST:  
Jaarlijks overzicht  

voor én survey  
bij de huisarts

INFOSHEET  
VOOR DE  

HUISARTSEN

NIEUW: 
U ontvangt deze maand een update van dit rapport (periode 2019-
2021). Bij dit rapport ontvangt u de gegevens van patiënten voor wie 
er - volgens onze definitie van incorrecte follow-up - geen follow-up 
heeft gehad. Zo kan u als arts nagaan of er mogelijk nog een actie 
vereist is.

https://www.watdenkje.be/bvoddk/
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/ddk/feedback


  

 

Met vriendelijke groeten,

Dr. Patrick MartensDr. Patrick Martens
vzw Centrum voor Kankeropsporing

EHEALTHBOX MEER DAN OOIT CENTRAAL IN  
COMMUNICATIE OVER HET BEVOLKINGSONDERZOEK 
DIKKEDARMKANKER! 
Resultaten van uw patiënten ontvangt u niet meer per post. We zetten 
deze digitale weg verder. Het gaat sneller per post én u kan het resultaat 
automatisch in het dossier opladen.
Helaas is niet elke huisarts in orde met de eHealthbox. Breng aub zo snel
als mogelijk uw eHealthbox in orde om 1) resultaten van uw patiënten te
ontvangen, 2) deze jaarlijkse infosheet én uw persoonlijk overzicht van
follow-up na afwijkende stoelgangtest te ontvangen en 3) op de hoogte
te blijven van nieuws omtrent de Bevolkingsonderzoeken.

RESULTATEN NU OOK ALS LABORESULTAAT
VIA eHEALTH!
Vanaf 29/03/2023 worden de resultaten van het BVO DDK
nu ook als laboresultaat verstuurd via eHealthbox.
Voordelen:

• het laboresultaat wordt gestructureerd opgeslagen in het  
EMD van de betrokken patiënt

• d.m.v. statistische module kunnen resultaten systematisch 
opgevraagd worden bv. lijsten genereren van uw patiënten 
die wel/niet deelnamen aan het Bevolkingsonderzoek

• hiervoor voorzien we dat u van alle patiënten het meest 
recente laboresultaat ontvangt

Screeningsjaar 2021
In 12/2022 verscheen het nieuwe jaarrapport van CvKO en BCR.  
De responsgraad en totale dekkingsgraad worden wel eens door elkaar 
gehaald. We geven steeds 2 cijfers mee:

Responsgraad: in 2021 ging 52,5% in op onze uitnodiging voor het BVO 
DDK (< 12 maanden na de uitnodiging). Een stijging van 3,8% t.o.v. 2020 
(COVID-19) en vergelijkbaar met de 52,2% in 2019.

Totale dekkingsgraad: In 2021 was 64,1% van de 50 t.e.m. 74-jari-
gen ‘in orde’ met het vroegtijdig opsporen van dikkedarmkanker,  
ofwel door deelname aan het BVO, ofwel screening buiten het BVO, of  
uitgesloten voor het BVO (<24 maanden). In de buurlanden maakt men 
dit onderscheid niet.

Meer info voor artsen? Ga naar  
https://dikkedarmkanker. 
bevolkingsonderzoek.be/nl/ 
dikkedarmkanker/ 
professionelen

Weet u of uw patiënt niet
wanneer hij of zij een nieuwe
uitnodiging zal ontvangen?
Bel gratis 0800/60.160.
Of zoek het op via
www.myhealthviewer.be

Problemen met activeren van uw eHealthbox?  
https://www.vivelacademie.be/course/view.php?id=25.
Bij vragen over eHealthbox: bel 02 788 51 55.

NIEUW!

https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/sites/default/files/2022-12/Jaarrapport%202022_0.pdf
https://www.vivelacademie.be/course/view.php?id=25.
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/dikkedarmkanker/professionelen

