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Inhoud presentatie

1. wat onder screening wordt verstaan

2. de eisen waaraan een screening moet voldoen

3. het besluitvormingstraject rond de invoering van een 

screening

4. de opdracht aan het CvB en de wijze waarop het CvB 

hieraan invulling geeft.



Bevolkingsonderzoek: wat is het?

WBO:

Geneeskundig onderzoek van personen dat wordt verricht ter 
uitvoering van een aan de gehele bevolking of aan een 
categorie daarvan gedaan aanbod dat gericht is op het ten 
behoeve of mede ten behoeve van de te onderzoeken personen 
opsporen van ziekten van een bepaalde aard of van bepaalde 
risicofactoren

CvB:

Bevolkingsonderzoeken zijn een vorm van preventieve 
gezondheidszorg, waarbij screeningsonderzoeken systematisch 
aan bevolkingsgroepen worden aangeboden.

Zij hebben als doel het vroegtijdig opsporen van ziekten of het
voorkomen daarvan of het bieden van handelingsopties.



Bevolkingsonderzoek: wat is het?

Kern:

• systematisch aanbod

• populatie

• geneeskundig onderzoek

• vroegtijdig opsporen

• bepaalde ziekten of risicofactoren

• gezondheidswinst of bieden handelingsopties   



Voor bevolkingsonderzoeken geldt:

Baat het niet, het schaadt wel!



Criteria Wilson & Jungner

• belangrijk gezondheidsprobleem

• aanvaarde behandeling

• faciliteiten voor diagnose en behandeling

• herkenbaar latent of vroeg symptomatisch stadium

• geschikte test of onderzoek

• aanvaardbaar voor de bevolking

• natuurlijk verloop van de ziekte voldoende begrepen

• overeengekomen beleid wie als patiënt moet worden 
behandeld

• kosten moeten economisch worden afgewogen

• continu proces en niet een eenmalig project



Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO)

• ioniserende straling, kanker of onbehandelbare
aandoeningen

• verboden zonder vergunning van de Minister van VWS

• voorwaarden aan vergunning

- onderzoeksmethoden

- ziekte of risicofactoren

- categorie bevolking

- organisatie

- waarborgen kwaliteit

• Gezondheidsraad dient gehoord



Besluitvorming bevolkingsonderzoeken

< 12 mndnDefinitief besluitVWS

< 12 mndnUitvoeringstoetsRIVM

< 12 mndnPrincipebesluitVWS

< 6 mndnDefinitief oordeelGR

< 6 mndnOnderzoeksprogrammaZonMw

< 6 mndnAgendavormingVWS

JaarlijksStand van de wetenschapGR



Centrum voor Bevolkingsonderzoek

• Aansturing nationale bevolkingsonderzoeken 

• In opdracht van VWS

• Vanaf 1 januari 2006 bij RIVM

• Voor 1 januari 2006 bij CVZ



Nationale bevolkingsonderzoeken

• Bevolkingsonderzoek op borstkanker

• Bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker

• Neonatale hielprikscreening

• Neonatale gehoorscreening

• Prenatale screening infectieziekten en erythrocyten-

immunisatie

• Prenatale screening op Downsyndroom / SEO

• Familieonderzoek op erfelijke hypercholesterolemie

• ‘Nationaal programma grieppreventie’



Opdracht VWS

Algemeen

• Aansturing en coördinatie van de opgedragen 
programma’s

• Financiering van die programma’s waar dat relevant is

• Uitvoeren van concrete taken op gebied

- Uitvoering en coördinatie

- Kwaliteitsborging

- Communicatie en advisering opdrachtgever

Specifiek

• Per programma



Rolopvatting CvB

Het realiseren en bewaken van de samenhang in

taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van

alle bij een bevolkingsonderzoek betrokken partijen met 

als doel optimaal recht te doen aan de algemene 

uitgangspunten voor bevolkingsonderzoeken



Uitgangspunten bevolkingsonderzoeken

• Effectiviteit

• Doelmatigheid

• Betrouwbaarheid

- Kwaliteit

- Rechtmatigheid

- Continuiteit

- Herkenbaar

• Aansluiting op de zorg



Taken CVB

Adviseren en

mede-inrichten wettelijk,

beleidsmatig en

financieel kader

voor het uitvoeren

van het

bevolkingsonderzoek

Faciliteren van de

uitvoering van het

bevolkingsonderzoek

Stellen van de

uitvoeringskaders

voor het uitvoeren

van het

bevolkingsonderzoek

Monitoren en

evalueren

van de uitvoering

van het

bevolkingsonderzoek

(mede) Inrichten van de

programmaorganisatie

voor het uitvoeren

van het

bevolkingsonderzoek

Uitvoeringskader

Bijstelling / ontwikkelingen / verbeteracties

Programma-inrichting

Wet-en regelgeving

Uitvoeringsinformatie

Programma-

organisatie

Plan

Do

Act

CheckVerzamelen van kennis en

ervaring over de uitvoering

van bevolkingsonderzoek

Innoveren

van de uitvoering

van bevolkingsonderzoek



Stellen van uitvoeringskaders

• Algemeen

- Effectiviteit, doelmatigheid, betrouwbaarheid

• Specifiek

- Voorlichting

- Uitnodiging

- Screeningstest

- Opleiding en bijscholing

- Werkomgeving en apparatuur

- Communicatie uitslag en verwijzing

- Gegevensvastlegging en ICT

- Privacy



(Doen) uitvoeren

• Opdrachtverlening aan derden

• Financiering

• Faciliteren uitvoerenden

• Communicatie met stakeholders

• Voorlichting aan doelgroep

• Behandeling crisissituaties

• Informeren beleidsmakers



Sturingsinstrumenten: aard

• Harde instrumenten

- financiering uitvoering (subsidieregeling, contracten)

- wettelijke kaders, in het bijzonder de WBO

• Zachte instrumenten

- gezag, autoriteit, netwerk (VWS)

- memories of understanding, werkafspraken, convenanten 



Sturingsinstrumenten: beschikbaarheid

++++--------Premie++++WBODown / SEODown / SEODown / SEODown / SEO

------------Gemeentefonds----(WCPV)GehoorGehoorGehoorGehoor

------------AWBZ----(WCPV)HielprikHielprikHielprikHielprik

----++++++++Overheidsfinanciering; 

begrotingsgeld via DVO

----GeenPSIEPSIEPSIEPSIE

----++++++++Overheidsfinanciering 

Subsidieregeling PG

----GeenFHFHFHFH

----++++++++Overheidsfinanciering 

Subsidieregeling PG

----GeenGriepGriepGriepGriep

++++++++++++Overheidsfinanciering 

Subsidieregeling PG

++++WBOBaarmoederhalsBaarmoederhalsBaarmoederhalsBaarmoederhals----

kankerscreeningkankerscreeningkankerscreeningkankerscreening

++++++++++++Overheidsfinanciering door 

Subsidieregeling PG

++++WBOBorstkankerscreeningBorstkankerscreeningBorstkankerscreeningBorstkankerscreening

InvloedInvloedInvloedInvloedHoe?Hoe?Hoe?Hoe?InvloedInvloedInvloedInvloedHoe?Hoe?Hoe?Hoe?

TotaalTotaalTotaalTotaalFinancieringFinancieringFinancieringFinancieringWettelijk kaderWettelijk kaderWettelijk kaderWettelijk kader
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