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Wie kan deelnemen?
Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar zonder klachten en zonder 
verhoogd risico op borstkanker.

Hoe deelnemen? 
Met de tweejaarlijkse uitnodiging van het Centrum voor Kankerop-
sporing of met het voorschrift voor een screeningsmammografie.

Deelnemen aan het bevolkingsonderzoek  
= Kiezen voor kwaliteit
Elke screeningsmammografie wordt door de radioloog van de 
radiologische dienst beoordeeld.  In het Centrum voor Kanker-
opsporing wordt de mammografie ook beoordeeld door een ra-
dioloog die het resultaat van de eerste beoordeling niet kent. Als 
de beide beoordelingen verschillen beslist een derde radioloog 
over het eindresultaat. Dankzij de kwaliteitscontrole worden 
minder vrouwen onnodig verwezen voor bijkomend onderzoek 
en worden  meer borstkankers vroegtijdig opgespoord.

Herhalen is noodzakelijk
Elk onderzoek toont de toestand op dat moment. Het is daarom 
belangrijk om een screeningsmammografie om de 2 jaar te her-
halen. De nieuwe screeningsmammografieën worden telkens 
vergeleken met de vorige.

Waarom geen echo in het bevolkingsonderzoek?
Een screeningsmammografie heeft een hoge sensitiviteit en 
specificiteit.  Er is dus een goede balans tussen de detectie 
van vroegtijdige afwijkingen die op borstkanker wijzen en het 
aantal vals positieve resultaten.  Slechts bij een zeer beperkt 
aantal vrouwen (bv bij hoge densiteit van het klierweefsel) zou 
systematische combinatie van mammografie en echografie een 
meerwaarde zijn. Bij het merendeel van de vrouwen zou de bij-
komende echografie niet meer borstkankers opsporen, maar 
wel het aantal vals positieve resultaten sterk doen stijgen. 

Screeningsstatus?
Elke vrouw kan online haar persoonlijke screeningsgegevens 
raadplegen in Vitalink, het online gezondheidsplatform van de 
Vlaamse overheid. Dit kan door gratis de Patient HealthViewer 
te downloaden die door de ziekenfondsen ter beschikking wordt 
gesteld (http://www.vitalink.be). Indien je patiënte je hiervoor 
de toestemming geeft, kan je ook haar screeningsstatus (laatste 
uitnodiging, (resultaat van) laatste deelname, eerstvolgende uit-
nodiging) raadplegen.

Uw rol?
1 op 31 van de vrouwen in de doelgroep laat zich nog niet preven-
tief onderzoeken op borstkanker terwijl dit wel aangewezen is. 
Je kan als vertrouwenspersoon deze vrouwen informeren over 
het bevolkingsonderzoek en hen motiveren om deel te nemen. 

Elk jaar wordt in Vlaanderen bij 6000 vrouwen borstkanker ontdekt. 
8 op 10 vrouwen overleven de ziekte, dankzij vroege opsporing en de  
geïndividualiseerde behandeling. Hoe vroeger borstkanker wordt opge-
spoord, hoe groter de kans op genezing en hoe minder zwaar de behan-
deling is. Borstkanker komt het meest voor bij vrouwen vanaf 50 jaar. De 
Vlaamse  overheid organiseert daarom het Bevolkingsonderzoek Borst-
kanker.

http://www.vitalink.be


Vragen?
Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be of bel 0800 60 160.

Met vriendelijke groeten,

Dr. Patrick Martens
vzw Centrum voor Kankeropsporing

1  35,7% = Totale doelgroep 2015 (100%) - totale dekkings-
graad 2015 (=vrouwen die hebben deelgenomen aan het 
bevolkingsonderzoek, of werden gescreend buiten het be-
volkingsonderzoek, of niet gescreend hoefden te wor-
den om medische redenen (bilaterale mastectomie of  
borstkankerdiagnose in de afgelopen 10 jaar)

Reden exclusie uitnodiging Geen uitnodiging gedurende Bron
NIEUW Bilaterale diagnostische mammografie 2 jaar na datum mammografie SKR

Bilaterale mastectomie definitief SKR + evt. melding CvKO door dame

In behandeling voor borstkanker of diagnose 
van borstkanker

10 jaar na diagnosedatum SKR + evt. melding CvKO door dame

Dame wenst geen uitnodigingen meer te 
ontvangen

definitief (kan herroepen worden door vrouw) melding CvKO door dame

Voorgaande kalenderjaar al een screenings-
mammografie

2 jaar na datum mammografie CvKO

Afwijkend eindresultaat?
Als uit de beoordeling van de screenings-
mammografie blijkt dat bijkomend onderzoek 
nodig is, ontvangt u het resultaat 4 dagen eer-
der dan uw patiënte.  Wij rekenen op u om haar te 
contacteren vooraleer zij het resultaat ontvangt om 
haar te verwijzen voor de vereiste oppuntstelling.  Geef 
haar  alle relevante medische gegevens mee voor het bijkomend 
onderzoek. Verwijst u haar naar een andere dienst dan die waar 
de screeningsmammografie werd genomen, vraag haar dan om 
het screeningsdossier mee te nemen, inclusief de (code van de) 
beelden van de screeningsmammografie en eventuele oudere 
beelden.  

Follow-up gegevens
Het Centrum voor Kankeropsporing bedankt alle artsen 
die de afgelopen jaren de resultaten van de bijkomende 
onderzoeken na een afwijkende screeningsmammografie 
bezorgden. Deze worden niet meer opgevraagd, aangezien 
er nu een koppeling bestaat met de databank van Stichting 
Kankerregister (SKR).  

Exclusie-criteria
Sinds september 2016 beschikken we over extra gegevens 
van de Stichting Kankerregister (SKR) die toelaten om bij het 
bepalen van het tijdstip van uitnodiging rekening te houden 
met een eventuele exclusie-criteria. De redenen van exclu-
sie zijn beschreven in de onderstaande tabel.

http://www.bevolkingsonderzoek.be
http://www.kankerregister.org/Home

