
SCREENINGSJAAR 2021 IN EEN NOTENDOP

49,8% doet mee
7,1% na herinnering

55,2% doet mee
7,3% na herinnering

75% vroegtijdig gevonden

19,5% geen correct vervolgonderzoek  
na afwijkende stoelgangtest.

18,4% geen correct vervolgonderzoek 
na afwijkende stoelgangtest.

19,5%

7,1% van  
de stoelgangstesten 

 is afwijkend.

7,1%

4,7% van de  
stoelgangstesten 

 is afwijkend.

4,7%

18,4%

van 50 t.e.m.  
74 jaar

52,5% 
doet mee
(7,2% na herinnering)

47,5% 
doet niet mee853.009 personen 

uitgenodigd in  
2021
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4.463 
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594  
dikkedarm

kanker

2.679  
poliepen 

384  
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kanker 

• Jongste groepen nemen minder deel.
• 26,1 % van de doelgroep heeft nog nooit deelgenomen.
• Opvolgingsgraad van afwijkende stoelgangtesten kan nog beter.
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1ste screening: 195 borstkankers gevonden  
waarvan: - in-situ kankers 47

                       - invasieve kankers 148

vervolgscreening: 1034 borstkankers gevonden  
waarvan: - in-situ kankers 197

                       - invasieve kankers 837

van 50 t.e.m.  
69 jaar

50 69

63,5% 
is gescreend

36,5% 
is niet gescreend889.876 personen  

in doelgroep

1ste screening: 6,4% van de  
screeningsmammografieën is afwijkend.

6,4%
2,4%

4,9% geen tijdig  
vervolgonderzoek na afwijkende  

screeningsmammografie (<= 2 maanden)

4,9%

• 14,5% van de doelgroep is nog nooit gescreend voor borstkanker.
• Screening buiten het programma is per gemeente verschillend en is vaak in plaats van 

deelname aan het bevolkingsonderzoek
• Om deelname te bevorderen moeten andere barrières dan kennis worden aangepakt 

(bv. door te werken met personen van aanzien binnen de gemeenschap)

Aandachtspunten:
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vervolgscreening: 2,4% van de  
screeningsmammografieën is afwijkend.
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3.615 baarmoederhalskankers gevonden,  
waarvan 93,5% in stadium 0.

van 25 t.e.m.  
64 jaar

25 64

63,6% 
doet mee

36,4% 
doet niet mee1.726.412 personen  

in doelgroep

7,1% van de uitstrijkjes is afwijkend.

7,1%

19,7% geen correct vervolg- 
onderzoek na afwijkend uitstrijkje.

19,7%

• Ook na HPV vaccinatie blijft een driejaarlijks uitstrijkje noodzakelijk.
• Ook na de menopauze blijft een driejaarlijks uitstrijkje noodzakelijk.
• 12,2% van de doelgroep heeft nog nooit een uitstrijkje laten nemen.
• Opvolgingsgraad van afwijkende uitstrijkjes kan nog beter.
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