
Meer kankers worden ontdekt in een vroeg stadium

Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker heeft zijn start niet gemist: 
in 2014 werden maar liefst 21% meer dikkedarmkankers gevonden dan 

in 2013 (5.463 diagnoses in 2013 en 6.605 diagnoses in 2014, cijfers 
van Stichting Kankerregister). Deze forse stijging is bijna uitsluitend te 
wijten aan de toename van het aantal dikkedarmkankers in een vroeg 
stadium bij 56 t.e.m. 74-jarige Vlamingen die werden uitgenodigd vanaf 
eind 2013. Door het meer vroegtijdig vinden van dikkedarmkanker, 
is deze kanker nu ook bij mannen in Vlaanderen niet meer de derde, 
maar de tweede meest voorkomende kanker, na prostaatkanker. Bij 
vrouwen is dikkedarmkanker nog steeds de tweede meest voorkomende 
kanker, na borstkanker. 
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63% van de Vlamingen in de doelgroep  
laat zich preventief onderzoeken.

Patiënt viewer – Vitalink 

Vitalink is het beveiligde systeem van de Vlaamse overheid waarmee 
(huis)artsen, apothekers en thuisverplegers gegevens over en met hun 
patiënt kunnen delen. Patiënten kunnen deze gegevens ook raadple-
gen via het gratis computerprogramma Patient Health Viewer van de 
ziekenfondsen. Men kan dit programma hier downloaden. Hiervoor is 

een eID, kaartlezer en de pincode nodig. Voor het Bevolkingsonderzoek 
Dikkedarmkanker zijn volgende gegevens beschikbaar: datum laatste 
uitnodiging, datum labo-analyse, resultaat (afwijkend of niet afwijkend) 
en datum volgende uitnodiging. 

Elke twee jaar krijgen mannen en 
vrouwen van 56 tot en met 74 jaar 

een uitnodiging met stoelgangtest van 
het Centrum voor Kankeropsporing. 

Dit bevolkingsonderzoek doet het goed: 
in 2015 deed maar liefst 51,4% van de 

uitgenodigde mannen en vrouwen mee. 
Het totale percentage dat zich preventief 

laat onderzoeken op dikkedarmkanker ligt 
nog veel hoger (63%).



Knelpunten: geen (correcte) follow-up na afwijkende FIT

Hoewel het bevolkingsonderzoek in Vlaanderen sterke resultaten 
boekt, zijn er ook een aantal knelpunten. Zo laat nog steeds circa 12,5% 
van de deelnemers met een afwijkende FIT geen vervolgonderzoek 
uitvoeren. En nog steeds circa 4% laat i.p.v. een coloscopie een 2e 
stoelgangtest uitvoeren na een afwijkende FIT nav. deelname aan het 
bevolkingsonderzoek. Het CvKO onderzoekt momenteel wat de motie-
ven hiervoor zijn (m.b.v. enquête en telefonische interviews). 

Zelftest (‘Fecotest’) via apotheek

De zelftest (‘Fecotest’) is sinds november verkrijgbaar in de apotheek. 

Standpunt Zorg en Gezondheid en CvKO over Fecotest (10/02/2017)
• Ontbrekende of ongekende informatie: wat met sensitiviteit en 

specificiteit,vals positieven en vals negatieven, validering test,  
afkapwaarde?

• Wordt er voldoende en juiste informatie verspreid in de bijsluiter 
en bij het aanbieden van de test (zie inconsistente informatie op 
website Fecotest: testen op alle leeftijden, jaarlijks testen, vanaf 45 
jaar jaarlijks, ook testen bij verhoogd familiaal risico)?

• Wat met verhoogd risico (hier is ander onderzoek meer aangewezen)? 
Apotheker is – i.t.t. de huisarts – niet op de hoogte van familiale 
voorgeschiedenis en niet opgeleid in deze materie.

• De test is duurder dan deelnemen aan bevolkingsonderzoek (gratis) 
of een iFOB-test bij huisarts (met uitzondering van de leden van de 
liberale mutualiteit)

• Een opvolgingsonderzoek is niet gegarandeerd, dit kan ook niet 
gecontroleerd worden wegens geen registratie.

• Heeft mogelijk negatieve impact op efficiëntie van het Vlaams  
bevolkingsonderzoek naar kanker:

 - efficiëntieverlies: 
• niet meer deelnemen aan bevolkingsonderzoek omdat ze al test 

via apotheek hebben gekocht
• toename van het aantal onnodige coloscopies: stel eerder al een 

normale coloscopie, daarna toch een Fecotest, als die  
afwijkend is, dan kan de arts niets anders doen dan opnieuw 
een coloscopie 

• geen garantie dat de correcte doelgroep deelneemt
• weinig kans dat de Fecotestgebruikers om de twee jaar gaan 

blijven deelnemen om zo voldoende sensitiviteit te realiseren 
- parallel systeem verstoort het werken met uitsluitingslijsten (geen 

data beschikbaar van zelftesten, terwijl via nomenclatuur wel data 
beschikbaar over stoelgangtesten via huisarts of coloscopie)

- het gebruik van zelftesten wijkt af van de Europese richtlijnen 
(wegens gebrek aan kwaliteitsbewaking, monitoring en evaluatie)

- de afkapwaarden van de kwantitatieve iFOBT kunnen gedurende 
het screeningsprogramma gewijzigd worden. Bij kwalitatieve 
iFOBT (zoals de zelftest) bestaat er geen mogelijkheid tot aanpas-
sing i.f.v. sensitiviteit en specificiteit van de test.

Het CvKO en de Vlaamse overheid zijn van mening dat:
• 56 t.e.m. 74-jarigen best gemotiveerd worden om gratis deel te 

nemen aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker

• zolang het bevolkingsonderzoek niet uitgebreid wordt naar de jon-
gere leeftijdsgroep: de 50 t.e.m. 55-jarigen best via de huisarts een 
iFOBT laten uitvoeren. Dit wordt immers geregistreerd, de huisarts 
kan correcte opvolging bij afwijkend resultaat mee bewaken én de 
test bij de huisarts wordt wel terugbetaald.

Opmerking: meer info over de test: http://www.fecotest.be/nl/faq
Men raadt daar aan om vanaf 45 jaar jaarlijks de test te doen. De test 
zelf moet 3 opeenvolgende dagen worden uitgevoerd (en zou in dat 
geval een geclaimde sensitiviteit van 93% hebben).

Met vriendelijke groeten,

Dr. Patrick Martens
vzw Centrum voor Kankeropsporing


