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Mijnheer de minister,


Hierbij bied ik u het Jaarbericht bevolkingsonderzoek 2006 aan. Het is het eerste in een 
reeks waarin de Gezondheidsraad gaat rapporteren over actuele wetenschappelijke ontwik-
kelingen in screening of bevolkingsonderzoek die van belang zijn voor evidence based 
beleid op dit terrein. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen de jaarberichten jaarlijks of 
tweejaarlijks verschijnen.


Het Jaarbericht bevolkingsonderzoek 2006 is opgesteld door een daartoe door mij 
geformeerde commissie van de Gezondheidsraad. De commissie heeft zich mede laten lei-
den door oordelen die zij heeft ingewonnen bij de Beraadsgroep Geneeskunde van de raad 
en bij externe deskundigen.


De commissie bespreekt zowel recente ontwikkelingen in bestaande bevolkingsonder-
zoeken als screeningsprogramma's die overwogen worden. Tot slot besteedt zij aandacht 
aan nieuwe vormen van screening. De commissie vindt het bedenkelijk dat diverse tests 
worden aangeboden zonder wetenschappelijke onderbouwing van de gezondheidswinst die 
de aanbieders claimen. Omdat screening nadelen heeft en schade kan veroorzaken, vraag ik 
hiervoor nadrukkelijk uw aandacht. Het is mij bekend dat uw ministerie werkt aan herzie-
ning van de Wet op het bevolkingsonderzoek. Het zou naar mijn oordeel een goede zaak 
zijn als deze wet een ruimere reikwijdte krijgt.


Hoogachtend,


prof. dr JA Knottnerus
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Samenvatting


Er is een tijd geweest dat er in Nederland nog geen klinieken voor preventief 
geneeskundig onderzoek waren. Voor een jaarlijkse check-up gingen managers 
naar de Verenigde Staten. Nu kan iedereen terecht bij centra voor health checks, 
klinieken voor body scans, speciale centra voor vrouwen, ‘mannenklinieken’ en 
consultatiebureaus voor ouderen. Zorgverzekeraars, dokterende bedrijven en 
centra voor alternatieve behandelwijzen verruimen het aanbod. Voor klanten van 
de supermarkt staat de gezondheidsbus klaar. Het aantal vrij verkrijgbare tests, 
via apotheker, drogist en het internet, groeit snel. Ook het aantal ziekten waar-
voor een landelijk bevolkingsonderzoek bestaat, wordt groter.


De verruiming van het screeningsaanbod is te danken aan snelle wetenschap-
pelijke en technische ontwikkelingen. Daarover wil de Gezondheidsraad actuele 
informatie geven die belangrijk is voor evidence-based beleid op dit gebied. Dat 
is dan ook het doel van dit Jaarbericht bevolkingsonderzoek 2006, en van de 
jaarberichten die hier jaarlijks of tweejaarlijks op zullen volgen.


In dit eerste jaarbericht komen zeventien thema’s aan bod, verdeeld over drie 
groepen. In het eerste blok worden aandoeningen besproken waarop wordt 
gescreend in bestaande bevolkingsonderzoeken. De commissie signaleert drie 
urgente onderwerpen die nadere bestudering behoeven en stelt de minister voor 
de Gezondheidsraad te vragen deze onder de loep te nemen. Het gaat om scree-
ning op borstkanker bij vrouwen onder de vijftig jaar, vaccinatie tegen baarmoe-
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derhalskanker, en nieuwe, snelle vormen van prenatale diagnostiek, naast of in 
plaats van de conventionele karyotypering.


In het tweede blok worden aandoeningen besproken waarvoor bevolkingson-
derzoek wordt overwogen. Nederland draagt belangrijk bij aan proefbevolkings-
onderzoeken naar de effectiviteit van screening op prostaatkanker, longkanker en 
diabetes. De commissie bepleit proefbevolkingsonderzoek naar chlamydia-infec-
ties in grote steden. Screeningstrials hebben nog geen uitsluitsel gegeven of 
screening op een verwijding van de grote lichaamsslagader (aneurysma aortae 
abdominalis) nuttig is. Hetzelfde geldt voor het meten van de kalkscore in de 
kransvaten met computertomografie, als bijdrage aan de screening op klassieke 
risicofactoren voor hart- en vaatziekten. In vier buitenlandse proefbevolkingson-
derzoeken is de effectiviteit van screening op darmkanker aangetoond, met een 
test op onzichtbare sporen bloed in de ontlasting. In haalbaarheidsonderzoeken 
wordt nagegaan of een landelijk bevolkingsonderzoek in Nederland, als de 
minister daartoe besluit, kan rekenen op een goede opkomst. Tevens wordt daar-
bij de bewezen effectieve standaardtest (FOBT) vergeleken met mogelijk betere 
alternatieven (een immunochemische FOBT-variant en twee ‘kijkonderzoe-
ken’: sigmoïdoscopie en colonoscopie).


In het derde blok worden enkele nieuwe vormen van vroege opsporing 
besproken: een test op slokdarmkanker; een test op erfelijke aanleg voor coelia-
kie (glutenallergie); periodiek onderzoek van werknemers; een test voor werkne-
mers op dreigende overspanning; de full-body-scan; een harttest voor 
wedstrijdsporters. Deze tests worden om uiteenlopende redenen aangeboden. Er 
zijn echter geen uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek die het testaanbod 
en de daarmee gepaard gaande claims onderbouwen.


Het blijkt dat er niet veel ziekten zijn waarbij screening zin heeft. Of screening 
daadwerkelijk profijt biedt, in de zin van gezondheidswinst, moet van tevoren 
goed onderzocht worden. Het is riskant om op ongefundeerde beloften van 
gezondheidswinst af te gaan. Dan kan achteraf blijken, wanneer alsnog onderzoek 
plaatsheeft, dat screening geen gezondheidswinst levert en juist schade aanricht. 
Dat is bijvoorbeeld aangetoond – na decennialange activiteiten en miljoenen deel-
nemers – voor ongericht bevolkingsonderzoek naar tuberculose en voor het pro-
pageren van zelfonderzoek van de borsten. Kritisch kaf van koren scheiden kan 
helpen deze valkuil te ontlopen. Een onafhankelijke beoordeling is des te belang-
rijker omdat andere belangen dan gezondheidswinst een rol kunnen spelen, veel 
mensen heilig geloven in gezondheidstests, en omdat zorgverzekeraars ermee 
worstelen om preventie een plaats te geven.
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Executive summary
Health Council of the Netherlands. Annual report on screening for disease 2006. 
The Hague: Health Council of the Netherlands, 2006; publication no. 2006/10.


There used to be no clinics for multiphasic screening in the Netherlands and 
managers had to go the United States for a yearly check-up. Nowadays there are 
special health centres for women, men and the elderly, and there are screening 
centres and clinics for check-ups or total-body scans. Industry, insurance compa-
nies and alternative treatment centres add to the offer, and the number of tests 
freely available through the pharmacist, chemist and the internet are rising 
sharply. The amount of conditions for which there is a national screening pro-
gramme is also increasing.


The expansion of screening activities can be attributed to rapid scientific and 
technical developments. The Health Council would like to provide current infor-
mation about this topic as it is important for evidence-based policy in this area. 
The 2006 Annual Report on Screening for Disease will therefore focus on this 
area, as will successive reports which will be released yearly or biennially.


This Annual Report covers seventeen themes, divided into three sections. The 
first section describes developments in the area of ongoing screening pro-
grammes. Three urgent areas that require further study have been identified by 
the Committee, and the Minister for Health has been asked to put these questions 
to the Health Council. These are: screening for breast cancer in women under 50 
years of age; vaccination against cervical cancer; and new, rapid forms of prena-
tal diagnosis (either alongside or replacing conventional karyotyping).

Executive summary 13







The second section deals with conditions under consideration for inclusion in 
population screening programmes. The Netherlands makes a key contribution to 
randomized studies of screening for prostate cancer, lung cancer and diabetes. 
The Committee advocates randomized trials of population screening for Chlamy-
dia infections in large cities. Screening trials have not yet provided any decisive 
answers as to the long term effectiveness and cost effectiveness of screening for 
abdominal aortic aneurysm. The same applies to the efficacy of coronary calcifi-
cation screening using computer tomography (as the incremental value over that 
associated with screening for conventional risk factors for cardiovascular dis-
eases. The efficacy of the standard fecal occult blood test (FOBT) has been 
established abroad in four randomized controlled trials of biennial colorectal 
cancer screening. Now, feasibility studies are designed to investigate whether a 
national screening programme would be acceptable and feasible in the Nether-
lands, should the Minister decide to commission one. In these randomised con-
trolled studies, the proven effective standard FOB test is compared with possibly 
better alternatives (an immunochemical FOBT variant, sigmoidoscopy and 
colonoscopy).


The third section discusses some new forms of early detection. These include 
tests for oesophageal cancer; a test for hereditary predisposition to celiac disease 
(gluten allergy); periodic health examination of employees; a test for impending 
burn-out syndrome in employees; the full-body scan; and cardiovascular pre-par-
ticipation screening of young competitive athletes for prevention of sudden 
deaths. These tests are offered for a variety of reasons, however, scientific 
research has not produced any results that support offering tests and the claims 
that are associated.


It seems that screening is only useful for the detection of a relatively small 
number of conditions. There should be evidence from high quality randomized 
controlled trials that the screening programme is effective in reducing mortality 
or morbidity before screening for a condition is initiated. It is dangerous to rely 
on unsupported promises of health benefits, as research can subsequently show 
that screening does not provide any health benefits and actually causes harm. 
This has for example been proven (after decades of activities and millions of par-
ticipants) in untargeted population screening for tuberculosis and for intensive 
programmes of breast self examination instruction. Critical separation of the 
wheat from the chaff can help avoid this trap. This has added importance because 
many people are blindly devoted to their annual check-up and other forms of 
screening, while insurers struggle to find a place for prevention. 
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1Hoofdstuk


Inleiding


1.1 Opzet van dit jaarbericht 


De wetenschappelijke ontwikkelingen in het vroeg opsporen van ziekten gaan 
snel.2-4 De groei in kennis op het gebied van de moleculaire biologie en beeld-
vormende technieken biedt steeds ruimere mogelijkheden voor screening en 
diagnostiek. Onderzoek van het erfelijk materiaal (DNA) wordt vergemakkelijkt 
door het beschikbaar komen van hulpmiddelen als DNA-chips en nu ook eiwit-
chips. Enabling technologies als nanotechnologie kunnen de ontwikkelingen in 
een stroomversnelling brengen.5,6


Ook maatschappelijke ontwikkelingen hebben hun impact op het screenings-
aanbod. Screenen gebeurt inmiddels op veel meer manieren dan via door de 
overheid gefinancierde programma’s. Zorgverzekeraars, dokterende bedrijven en 
centra voor alternatieve behandelwijzen verruimen het aanbod. Naast centra voor 
check-ups en body scans zijn er speciale centra voor vrouwen, ‘mannenklinie-
ken’ en consultatiebureus voor senioren.


Het aantal vrij verkrijgbare tests, via apotheker, drogist en het internet, groeit 
snel. Naast de cholesteroltest en de PSA-test dienen zich speekseltests aan voor 
screening op mondkanker en op erfelijke aanleg voor ziekten als coeliakie (glu-
tenallergie). De medische doe-het-zelfmarkt kent een spectaculaire omzetgroei.


Thuistests worden steeds vaker toegepast, voor commercieel gebruik en in 
wetenschappelijk onderzoek. Via de post te versturen testmateriaal voor self sam-
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pling wordt gebruikt bij screening op darmkanker, baarmoederhalskanker en 
genitale infectie met Chlamydia trachomatis.


Al deze ontwikkelingen kunnen aanleiding geven om na te denken over het 
gebruik van nieuwe vormen van vroege opsporing. Genoeg reden om de rele-
vante wetenschappelijke informatie up to date te houden en hier jaarlijks of 
tweejaarlijks over te rapporteren. Dat is dan ook het doel van het Jaarbericht 
bevolkingsonderzoek, dat de Gezondheidsraad met ingang van 2006 uitbrengt om 
in die informatiebehoefte te voorzien.


Dat wetenschappelijke informatie en reflectie geen overbodige luxe zijn, 
leert al een korte terugblik op het verleden. Decennialang is maandelijks zelfon-
derzoek van de borsten gepropageerd en is massaal gescreend op ziekten als 
tuberculose en neuroblastoom (een vorm van kanker bij kinderen die ontstaat 
vanuit het perifere zenuwstelsel), zonder van te voren het nut ervan te onderzoe-
ken. Achteraf wees onderzoek uit dat deze inspanningen geen gezondheidswinst 
opleverden en juist schade berokkenden.7-11 Kritisch kaf van koren scheiden kan 
helpen deze valkuil te ontlopen.


In dit Jaarbericht bevolkingsonderzoek 2006 geeft de Gezondheidsraad voor het 
eerst een overzicht van wetenschappelijke ontwikkelingen – in de jaren 2002 tot 
en met 2005 – die belangrijk zijn voor evidence based beleid op dit gebied. 
Zeventien thema’s komen aan bod. Ze zijn verdeeld over drie groepen:
• Aandoeningen waarop wordt gescreend in bestaande screeningspro-


gramma’s: borstkanker; baarmoederhalskanker; prenatale screening op 
downsyndroom en neuralebuisdefecten; neonatale screening op stofwisse-
lingsziekten


• Aandoeningen waarvoor bevolkingsonderzoek wordt overwogen en waarvan 
de effectiviteit of haalbaarheid van vroege opsporing wordt onderzocht 
(proefbevolkingsonderzoek, haalbaarheidsonderzoek): chlamydia; darmkan-
ker; longkanker; prostaatkanker; diabetes; de coronaire kalkscore als risico-
factor voor hart- en vaatziekten; het aneurysma van de aorta


• Nieuwe vormen van vroege opsporing: een test op slokdarmkanker; een test 
op genetische aanleg voor coeliakie; periodiek onderzoek van werknemers; 
een test voor werknemers op dreigende overspanning; de full-body-scan; een 
harttest voor wedstrijdsporters.


Per aandoening of techniek worden steeds de volgende vragen beantwoord:
1 Welke nieuwe ontwikkelingen hebben zich voorgedaan op het gebied van 


screening? Voor zover relevant voor de effectiviteit, doelmatigheid en veilig-
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heid van het screeningsprogramma geldt deze vraag ook voor de diagnostiek 
en therapie die uit de screening kunnen voortvloeien.


2 Voor welke van die ontwikkelingen bestaat op dit moment voldoende weten-
schappelijk bewijs voor de werkzaamheid, doelmatigheid en veiligheid?


3 Welke beleidsaanbevelingen kunnen gegeven worden?


Op deze manier wordt per onderdeel een overzicht geboden van wat nieuw is, 
wordt beoordeeld wat de wetenschappelijke toets kan doorstaan, en wordt beke-
ken welke stappen gewenst zijn om op termijn nieuwe inzichten te kunnen toe-
passen. Elk onderdeel wordt ingeleid met, voor zover beschikbaar, 
achtergrondgegevens over de ziektelast en de specifieke uitgaven aan de gezond-
heidszorg, om zo een indruk te krijgen van het potentiële belang van screenen.


Het Jaarbericht bevolkingsonderzoek 2006 is opgesteld door een commissie, 
waarvan de samenstelling staat vermeld in bijlage A.


1.2 Selectie van onderwerpen


Met het initiatief om in jaarberichten nieuwe ontwikkelingen te signaleren, hun 
wetenschappelijke basis te beoordelen en eventueel beleidsaanbevelingen te 
doen, geeft de Gezondheidsraad gestalte aan zijn wettelijke taak. Die voorziet 
niet alleen in het beantwoorden van adviesvragen van bewindslieden, maar ook 
in het signaleren van nieuwe ontwikkelingen.


Op welke gronden wordt besloten welke ontwikkelingen het waard zijn om 
onder de aandacht te brengen van beleidsmakers bij de overheid en in de gezond-
heidszorg? Aansluitend op het advies Signalering van betekenisvolle ontwikke-
lingen in de zorg ziet de commissie als criteria voor signalering.12


• nieuwe uitkomsten in wetenschappelijk onderzoek
• vormen van screening die binnen drie tot vijf jaar op de markt komen
• bewaking van ethische grenzen
• publiek belang
• indicatieverruiming
• variatie in zorg
• ingrijpende organisatorische of financiële gevolgen van screenen
• hoge verwachtingen.


Voor alle onderwerpen die in dit jaarbericht aan bod komen geldt dat verschei-
dene van deze criteria tegelijk van toepassing zijn. Hoge verwachtingen spelen 
vrijwel altijd een rol, zowel bij bestaand bevolkingsonderzoek als wanneer zich 
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een nieuwe mogelijkheid voor zinvol bevolkingsonderzoek lijkt voor te doen. 
Sommige vormen van screening hebben een duidelijk publiek belang (denk aan 
de grote bevolkingsonderzoeken), terwijl andere vormen juist bekeken worden 
omdat zij op de markt worden gebracht zonder dat altijd een duidelijke weten-
schappelijke toetsing heeft plaatsgehad (zoals bij de full-body-scan). Ongecoör-
dineerd screenen is minder effectief en doelmatig dan een goed georganiseerd 
screeningsprogramma.13,14 Bovendien is de kans op gezondheidsschade dan gro-
ter. En daarmee komt het publiek belang weer in beeld.


Bij de selectie van onderwerpen is niet bepalend of het gaat om een krachtens 
de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO, bijlage C) vergunningplichtige cate-
gorie. En tot slot kunnen er redenen zijn om een onderwerp juist níet te kiezen, 
bijvoorbeeld omdat een andere commissie van de raad daarover zal adviseren. 
Dit geldt voor preconceptionele screening op dragerschap voor cystische fibrose 
en hemoglobinopathieën.


1.3 Leeswijzer


In het volgende hoofdstuk worden kernbegrippen toegelicht en wordt besproken 
hoe de commissie het nut van screenen beoordeelt. Het jaarbericht is verder 
opgedeeld in drie delen: bestaande bevolkingsonderzoeken; haalbaarheidsonder-
zoek en proefbevolkingsonderzoek; nieuwe technieken. Daaronder worden per 
hoofdstuk steeds de relevante aandoeningen en technieken besproken.
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2Hoofdstuk


Informatie over screenen en beoorde-
len van onderzoek


2.1 Vormen van screening


Screening in het algemeen


Onder screenen (ook wel ‘bevolkingsonderzoek’) wordt verstaan: het testen van 
op het oog gezonde personen, om hen te scheiden in een subgroep met een grote 
en een subgroep met een kleine kans op het hebben of krijgen van een bepaalde 
ziekte. Screenen heeft over het algemeen niet de pretentie die ziekte (of een voor-
stadium ervan) te diagnosticeren of uit te sluiten. Mensen met een positieve 
(ongunstige) testuitslag worden voor diagnostiek verwezen naar hun behande-
lend arts. Screenen heeft tot doel door vroege opsporing de behandelingsresulta-
ten te verbeteren of de handelingsopties te verruimen.


Screening neemt een aparte plaats in. Algemene uitgangspunten in de 
gezondheidszorg zijn dat zorg verleend wordt op basis van klachten en dat het 
initiatief bij de patiënt ligt. Als de diagnostiek schadelijke gevolgen kan hebben 
voor de hulpvrager, dan wordt dit risico afgewogen tegen de voordelen van dat 
onderzoek. Het achterwege laten van het onderzoek kan tot grotere schade lei-
den.


Bij screening ligt deze afweging principieel anders. Nu gaat het om personen 
die in beginsel geen gezondheidsklachten hebben. Bovendien ligt het initiatief bij 
de screenende persoon of instantie. De risico’s van de screening voor de deelne-
mers moeten worden afgewogen tegen de voordelen. Omdat alle deelnemers de 
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screening ondergaan en slechts enkelen er profijt van kunnen verwachten (zij 
zijn immers klachtenvrij), kunnen de nadelen van screening al gauw zwaarder 
wegen dan de voordelen. Het ongevraagd aanbieden van screening houdt echter 
een belofte van gezondheidswinst in. Om mensen te beschermen tegen bevol-
kingsonderzoeken die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, kent 
Nederland een Wet op het bevolkingsonderzoek (bijlage C).


Genetische screening


Als definitie van genetische screening houdt de commissie aan: screening op een 
erfelijke ziekte, de aanleg daarvoor of dragerschap van een aanleg die bij het 
nageslacht tot een erfelijke ziekte kan leiden, ongeacht het type onderzoek waar-
mee dit wordt vastgesteld.15


Genetische screening kan op verschillende tijdstippen in het leven worden 
uitgevoerd: preconceptioneel (vóór de conceptie), prenataal (tijdens de zwanger-
schap), neonataal (bij pasgeborenen) of op latere leeftijd. Bij preconceptionele en 
prenatale screening gaat het vooral om niet of slecht behandelbare aandoeningen 
die de kwaliteit van leven sterk kunnen aantasten, zoals cystische fibrose (CF, 
taaislijmziekte), chromosoomafwijkingen en neuralebuisdefecten. Bij prenatale 
screening zijn de handelingsopties beperkt tot het wel of niet voortzetten van de 
zwangerschap. Bij preconceptionele screening kunnen (echt)paren kiezen uit een 
groter aantal opties: donorschap, adoptie, afzien van zwangerschap, bewust 
risico aanvaarden.


Screenen van pasgeboren kinderen is gericht op tijdige opsporing van behan-
delbare aandoeningen, zoals fenylketonurie (PKU). Op latere leeftijd betreft het 
vooral het vaststellen van de door preventieve maatregelen te beïnvloeden kans 
op het krijgen van een aandoening.


Screening op erfelijke ziekten op volwassen leeftijd


In 2002 bracht de Raad voor Gezondheidsonderzoek advies uit over screenen op 
‘erfelijke ziekten op volwassen leeftijd’.4 In het rapport worden als voorbeeld 
vier aandoeningen besproken die Mendeliaans overerven (monogenetisch zijn), 
betrekkelijk vaak voorkomen en zich lenen voor preventie of behandeling. Het 
gaat om hereditaire hemochromotose (HH, ijzerstapelingsziekte), familiaire 
hypercholesterolemie (FH), factor V Leiden en familiaire mediterrane koorts. De 
RGO concludeert dat voor géén van deze monogenetische aandoeningen scree-
ning op bevolkingsniveau aangewezen is. Wel kan in een aantal gevallen familie-
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onderzoek zinvol blijken te zijn (voor FH) of kan het lonen om dat te 
onderzoeken (voor HH). Voor factor V Leiden en familiaire mediterrane koorts is 
ook familieonderzoek niet aangewezen. 


De minister heeft de conclusie van de RGO overgenomen en het College 
voor zorgverzekeringen op 16 april 2002 verzocht een expert meeting te organi-
seren over familieonderzoek naar HH, naar het model van het familieonderzoek 
naar FH. Verder is het UMC St Radboud in 2003 een onderzoek begonnen naar 
de haalbaarheid en kosteneffectiviteit van familieonderzoek naar HH. De eind-
rapportage wordt in 2006 verwacht.


De RGO-conclusie dat op bevolkingsniveau geen screening aangewezen is, 
geldt ook voor erfelijke vormen van kanker. Net als de Stichting Opsporing Erfe-
lijke Hypercholesterolemie (StOEH) dat doet voor FH, is de Stichting Opsporing 
Erfelijke Tumoren (StOET) al vroeg begonnen erfelijk belaste families in kaart te 
brengen, nog voordat in het begin van de jaren negentig de meeste genen ontdekt 
werden die verantwoordelijk zijn voor erfelijke vormen van kanker. Het gaat om 
erfelijke borst- en eierstokkanker (HBOC), Li-Fraumenisyndroom, erfelijke vor-
men van dikkedarmkanker (FAP, HNPCC), Peutz-Jegherssyndroom, erfelijk dys-
plastisch nevus syndroom (FAMM), erfelijke prostaatkanker en multipele 
endocriene neoplasie (MEN-) syndroom type II. 


In 2001 hebben de Vereniging voor Klinische Genetica en de StOET afspra-
ken gemaakt om de activiteiten op elkaar af te stemmen. De poliklinieken voor 
erfelijke tumoren doen het familieonderzoek, de StOET coördineert het perio-
dieke preventieve onderzoek. De effectiviteit hiervan is cruciaal, want dragers 
van gendefecten hebben een sterk vergrote kans op kanker. In de meeste gevallen 
is de doeltreffendheid van periodiek screenen echter niet bekend. Momenteel 
wordt onderzocht welke waarde op langere termijn screeningsprogramma’s heb-
ben voor families die belast zijn met HBOC en erfelijke prostaatkanker. Verder 
wordt landelijk de waarde onderzocht van screening in families met familiaire 
darmkanker en in families met een vergrote kans op alvleesklierkanker.


2.2 Belangrijke beeldvormende technieken 2


Welke technieken worden gebruikt bij de verschillende vormen van screening? 
Voor een goed begrip worden de belangrijkste beeldvormende technieken hier 
kort besproken.


Conventionele radiologie maakt gebruik van een stilstaande röntgenbuis en een 
fotoplaat. De patiënt wordt daartussen geplaatst. Bij screening speelt de conven-
tionele radiologie een primaire rol bij het afbeelden van de borsten; ‘mammogra-
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fie’. Deze techniek is nu zo ver voortgeschreden dat bij een relatief lage 
stralingsdosis schaduwen en uiterst kleine verkalkingen af te beelden zijn die op 
microscopische tumorgroei kunnen wijzen. Naarmate vrouwen ouder worden, 
neemt de hoeveelheid klierweefsel in de borsten af. Tumorweefsel zal daardoor 
steeds beter contrasteren met het omliggende weefsel.


Computertomografie (CT) werkt met een rondom de cliënt draaiende röntgen-
buis en ontvanger. De buis en ontvanger zijn vast tegenover elkaar in een draai-
ende ring gemonteerd. De cliënt wordt hier tijdens het onderzoek doorgeschoven. 
Zodoende wordt een ‘plak’ die loodrecht staat op de lengteas van de cliënt (een 
dwarsdoorsnede) van alle richtingen doorstraald. Door sterke computercapaciteit 
kan uiterst snel voor elk punt van die plak uitgerekend worden hoeveel stralen 
daar geabsorbeerd zijn, waardoor een beeld in bijpassende grijstinten kan worden 
gereconstrueerd.


Nieuwere technieken maken het mogelijk de onderzochte persoon heel lang-
zaam maar continu door de ring te schuiven terwijl de röntgenbuis met de ont-
vanger steeds maar door blijft draaien (‘spiraal-CT’). De computer wordt nu ook 
geïnformeerd over de positie die de onderzochte persoon inneemt ten opzichte 
van de stralenbundel en over de hoeveelheid straling die hij op dat moment van-
uit elke invalshoek absorbeert. Zo kan niet alleen een plak, maar een heel volume 
worden gereconstrueerd. De nieuwste scanners multislice-CT hebben 4, 16, 40 of 
zelfs 64 ontvangers op rij die alle tegelijk worden aangestraald. Daardoor kunnen 
in steeds kortere tijd steeds grotere gebieden per omwenteling worden afgebeeld.


Magnetische resonantiebeeldvorming (MRI). Bij deze techniek ligt de onder-
zochte persoon in een sterk statisch magnetisch veld van een MRI-scanner. De 
kernen van waterstof (protonen) in het lichaam hebben een klein magnetisch veld 
om zich heen. In de tunnel van de scanner zijn spoelen gebouwd, die radiogolven 
uitzenden waardoor de protonen als het ware mee gaan trillen (‘resoneren’). 
Zodra de radiogolfzender gestopt wordt, richten de protonen zich weer naar het 
hoofdveld. Tijdens deze terugval wordt een radiofrequent signaal afgegeven dat 
in antennes wordt opgevangen. Door de kernspins na de zendpuls een codering 
mee te geven, kan de precieze plaats van het signaal worden bepaald. Aan de 
punten van het te scannen vlak door het lichaam worden vervolgens de signaal-
sterktes toegerekend. Deze worden in grijswaarden uitgedrukt. Gebieden waar 
geen water is, zoals lucht of bot, geven geen signaal en zijn zwart op de scan.
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Echografie. Echografie maakt gebruik van hoogfrequent geluid. De echokop 
(transducer) die het geluid uitzendt, wordt ook gebruikt om het geluid weer op te 
vangen. De tijd die het geluid nodig heeft om terug te keren is een maat voor de 
afstand van het reflecterend (weefsel)vlak ten opzichte van de transducer. De 
intensiteit waarmee het geluid terugkomt, geeft informatie over de ‘hardheid’ 
van het scheidingsvlak. Gebieden waar geen geluid geabsorbeerd wordt, vooral 
vochthoudende structuren zoals de galblaas en cysten, geven geen signaal terug 
en verschijnen als zwarte gebieden in het beeld. Als er veel geluid wordt gere-
flecteerd, bijvoorbeeld op het grensvlak van vocht met een (gal)steen, wordt dit 
zichtbaar op het scherm als een echogeen (wit) gebied.


Scintigrafie (nucleair geneeskundig onderzoek). Bij scintigrafie worden licht 
radioactieve stoffen toegediend. Deze tracers zenden elektromagnetische stra-
ling uit, die uitwendig gedetecteerd kan worden. In de conventionele, planaire 
diagnostiek (in een plat vlak) maakt men afbeeldingen met een gammacamera. 
Bij single photon emissie computertomografie (SPECT) gebeurt dit veelal met 
een meerkops gammacamera, en bij positron emissie tomografie (PET) met een 
speciale PET-camera.


Moleculaire beeldvorming. De ontwikkelingen in het beeldvormend onderzoek 
komen deels voort uit technische verbeteringen om de anatomie en functie in 
beeld te brengen, deels uit ontwikkelingen op moleculair biologisch terrein. Voor 
molecular imaging staat een scala aan technieken ter beschikking, zoals SPECT, 
PET, (f)MRI en optische technieken.


Stralingsdosis. De werking van een deel van de beeldvormende technieken (con-
ventionele radiologie, CT, scintigrafie) berust op het toepassen van ioniserende 
straling. Men neemt aan dat het gebruik van ioniserende straling gepaard gaat 
met een kans op inductie van genetische schade en daardoor van kanker. Er zijn 
onvoldoende gegevens om het risico van de straling die wordt gebruikt bij beeld-
vormende technieken met zekerheid te bepalen. Bij berekeningen van het risico 
wordt uitgegaan van de schattingen van de International Commission on Radio-
logical Protection (IRCP). Het risico wordt geschat per eenheid van effectieve 
dosis (Sievert, Sv). De kans op het ontwikkelen van een dodelijke vorm van kan-
ker wordt voor een gemiddelde bevolking geschat op vijf procent per Sv. Met het 
stijgen van de leeftijd vermindert die kans vrij sterk.
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2.3 Afbakening van screening in dit jaarbericht


Screening doet zich in vele vormen voor. De commissie rekent niet alles tot haar 
domein. Wel binnen haar domein vallen:


• de bestaande landelijke bevolkingsonderzoeken (naar baarmoederhals-
kanker, borstkanker, contactonderzoek naar tuberculose, prenatale en neo-
natale screening, screening in de jeugdgezondheidszorg, familieonderzoek 
naar familiaire hypercholesterolemie)


• bevolkingsonderzoek in een experimentele fase (proefbevolkingsonder-
zoek naar prostaatkanker en longkanker, kalkmeting in de kransvaten, 
familieonderzoek naar ijzerstapelingsziekte en erfelijke of familiaire vor-
men van kanker) 


• haalbaarheidsonderzoek van aangetoond effectief bevolkingsonderzoek 
(naar darmkanker)


• min of meer systematisch aanbod van een test door een (huis)arts aan 
groepen (op basis van leeftijd, geslacht) uit de praktijkpopulatie, zonder 
dat klachten of symptomen daartoe aanleiding geven (case finding, antici-
perende geneeskunde, opportunistische screening)


• niet op een specifieke ziekte gericht testaanbod, zoals periodiek genees-
kundig onderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg (PGO, nu PMO) of indi-
vidueel, vaak in de commerciële sfeer (health checks)


• testaanbod gericht op bepaalde ziekten of weinig specifieke symptomen 
als plasklachten


• bevolkingsonderzoek na een calamiteit, zoals de vuurwerkramp in 
Enschede, waarbij individuele onderzoeksbevindingen worden doorgege-
ven aan de onderzochte personen of hun huisarts.


De commissie rekent niet tot haar domein:
• familieonderzoek voortvloeiend uit individuele hulpverlening naar aanlei-


ding van een hulpvraag. Als het familieonderzoek de stamboom echter zo 
ver mogelijk in verticale en horizontale richting traceert (‘collectiefge-
richt’ familieonderzoek, cascade screening) valt het wél binnen het 
domein van bevolkinsonderzoek 


• epidemiologisch bevolkingsonderzoek. Dit heeft immers het vergaren van 
wetenschappelijke kennis tot doel. Dit komt echter anders te liggen als 
onderzoeksgegevens worden doorgegeven aan de onderzochte of diens 
huisarts en hiermee ‘geadverteerd’ wordt om de deelname te verhogen of 
als ‘beloning’ voor deelname. Dan maakt het voor de deelnemers niet 
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meer uit of het onderzoek wel of niet een primair wetenschappelijk doel 
heeft. In dat geval zal er waarschijnlijk ook sprake zijn van bevolkingson-
derzoek in de zin van de wet. Als het dan hoort tot een vergunningplich-
tige categorie bevolkingsonderzoek is de WBO van toepassing, en niet de 
Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)


• medische keuringen bij het afsluiten van een pensioen- of levensverzeke-
ring of een verzekering wegens arbeidsongeschiktheid


• preoperatieve screening
• medische controle (follow up) van mensen bij wie een ziekte, afwijking of 


risicofactor is vastgesteld, bijvoorbeeld de nacontrole van behandelde 
kankerpatiënten, endoscopische controle van patiënten met gediagnosti-
ceerde Barrett-slokdarm of colitis ulcerosa.


2.4 Belangrijke begrippen bij het beoordelen van onderzoek


Voor een goed begrip van de prestaties van een screeningstest is inzicht nodig in 
de betekenis van de volgende termen:


Positieve testuitslag. De screeningsuitkomst geeft aan dat de kans op (het hebben 
of krijgen van) de ziekte verhoogd is. Een positieve testuitslag is dus ongunstig.


Negatieve testuitslag. De screeningsuitkomst geeft aan dat de ziektekans klein is. 
Negatief wil hier dus zeggen: gunstig.


Terecht positief. De diagnostiek naar aanleiding van een positieve testuitslag 
bevestigt de aanwezigheid van de veronderstelde ziekte (of risicofactor).


Foutpositief. De diagnostiek naar aanleiding van een positieve testuitslag wijst 
uit dat de veronderstelde ziekte of risicofactor niet aanwezig is (‘vals alarm’).


Terecht negatief. De veronderstelling op basis van een negatieve testuitslag dat 
de ziekte niet aanwezig was, blijkt juist te zijn.


Foutnegatief. De veronderstelling op basis van een negatieve testuitslag dat de 
ziekte niet aanwezig was, blijkt niet juist te zijn. Hierbij gaat het nadrukkelijk 
niet om een waardeoordeel. Tot de categorie ‘foutnegatief’ horen niet alleen 
‘gemiste’ afwijkingen, dit wil zeggen ziekten die tijdens de screening (in een 
voorstadium) onmiskenbaar aanwezig waren en over het hoofd gezien werden. 
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Het kan ook zijn dat de ziekte toen al wel aanwezig, maar niet te detecteren was, 
of zelfs dat de ziekte naderhand is ontstaan.


Sensitiviteit (gevoeligheid) of het vermogen van een test om alle personen met de 
betrokken ziekte te identificeren. De sensitiviteit kan worden berekend door het 
aantal terecht positieve testuitslagen te delen door het totale aantal personen met 
de betrokken ziekte (terecht positieven plus foutnegatieven). Een test met een 
grote gevoeligheid leidt tot weinig foutnegatieve uitkomsten.


Specificiteit of het vermogen van een test om alle niet-zieke personen als zodanig 
te identificeren. De specificiteit van een test kan worden berekend door het aantal 
terecht negatieve testuitslagen te delen door het aantal personen zonder de 
betrokken ziekte (terecht negatieven plus foutpositieven). Een test met een grote 
specificiteit leidt tot weinig foutpositieve uitkomsten.


Vormen van vertekening (bias)


Als er bijvoorbeeld op prostaatkanker gescreend wordt en vervolgens blijkt dat 
sterfte aan deze ziekte kleiner is onder mannen bij wie prostaatkanker via scree-
ning ontdekt is, dan onder mannen bij wie deze ziekte niet via screening ontdekt 
is, dan is dit nog geen bewijs voor de effectiviteit van screening. Bij zo’n verge-
lijking van overlevingscijfers moet men rekening houden met vier bronnen van 
vertekening:
a Lead-time bias. Door actief opsporen van ziekte vervroegt men het moment 


van diagnosestelling. Zo is prostaatkanker twaalf jaar eerder te ontdekken 
met PSA-screening.16 Als dit het tijdstip van overlijden niet verandert, ver-
lengt men het interval tussen diagnose en overlijden en is de overleving 
schijnbaar langer. Dan kan men niet spreken van ‘gewonnen levensjaren’. De 
betrokken man weet dan twaalf jaar langer dat hij prostaatkanker heeft.


b Duurvertekening (length-time bias). Langzaam verlopende ziekteprocessen 
hebben een grotere kans aan het licht te komen bij screening dan snel verlo-
pende, biologisch agressieve ziekteprocessen.


c Selectiebias. Deelnemers aan een screeningsprogramma kunnen een selectie 
uit de bevolking vormen (bijvoorbeeld met een relatief hoge sociaaleconomi-
sche status, meer geneigd tot preventief gedrag), waardoor zij ongeacht het 
screeningsprogramma al in het voordeel zijn. Ook dan is de overleving 
schijnbaar langer.
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d Overdiagnose. Er kunnen afwijkingen worden ontdekt die zonder screening 
nooit tot ziekte geleid zouden hebben. Dit kan door lead-time het geval zijn, 
als bijvoorbeeld een vrouw bij wie via screening borstkanker is vastgesteld, 
overlijdt aan iets anders voordat borstkanker aan het licht gekomen zou zijn 
in een situatie zonder bevolkingsonderzoek. Een tweede mogelijkheid is dat 
een afwijking als een vroeg ziektestadium wordt beschouwd, maar dat niet is. 
Bij vroege diagnostiek van kanker is de grens tussen goedaardig en kwaad-
aardig niet altijd scherp. Een derde mogelijkheid is dat de via screening vast-
gestelde afwijking (bijvoorbeeld een carcinoma in situ of een poliep met 
hooggradige dysplasie) wél als een vroeg stadium of voorstadium mag wor-
den beschouwd, maar nooit tot ziekte geleid zou hebben in een situatie zon-
der bevolkingsonderzoek.


2.5 Beoordelingskader


2.5.1 Wetenschappelijk toetsen op effectiviteit en doelmatigheid


Hoe wordt beoordeeld welke nieuwe ontwikkelingen de moeite waard zijn om 
beleidsmakers op te attenderen? Zij worden in dit jaarbericht beoordeeld op twee 
punten: effectiviteit en doelmatigheid. Dit zijn algemene eisen, die aan vrijwel 
elke nieuwe maatregel gesteld kunnen worden. Ze vormen ook hier een goed 
kader.17


Effectiviteit wordt in het kader van dit jaarbericht opgevat in termen van 
netto gezondheidseffect. Dit is nihil als de gewenste effecten van screening op 
ziektelast en sterfte (de gezondheidswinst, het nut) tenietgedaan worden door 
onbedoelde effecten (de gezonsheidsschade, het risico). Gezondheidseffecten 
van screening zijn alleen op groepsniveau vast te stellen. Deze kunnen vervol-
gens worden uitgedrukt in kansen op gezondheidswinst en gezondheidsschade 
voor individuele deelnemers.


Doelmatigheid heeft te maken met een optimaal gebruik van middelen in 
relatie tot de mogelijke gezondheidswinst. 


De commissie geeft steeds een beoordeling van het wetenschappelijk bewijs 
dat voorhanden is voor effectiviteit en doelmatigheid. Pas als er op die terreinen 
enige evidence is, kunnen immers wetenschappelijk verantwoorde stappen vol-
gen. In die gevallen zal de commissie bijvoorbeeld nader onderzoek voorstellen 
of een grondige weging in de vorm van een advies aanbevelen.


Meer dan een halve eeuw werd het nut van screening alleen ontleend aan het 
aantal opgespoorde ziekten of afwijkingen. Niet de screeningsopbrengst is echter 
het doel, maar de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld een effectievere therapie. De 
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evaluatie moet het gehele traject omvatten, met inbegrip van diagnostiek en the-
rapie. Perfecte screening met inadequate follow-up schiet het doel voorbij. Dat 
kan het geval zijn als een screeningsprogramma overhaast ingevoerd wordt en er 
capaciteitsproblemen in de reguliere zorg ontstaan.


Bij preconceptionele en prenatale screening ligt de beoordeling overigens 
anders. Daarbij gaat het niet om effectiviteit, maar om het bieden van hande-
lingsopties door paren die daar prijs op stellen tijdig te informeren over (kans op) 
de aanwezigheid van ziekten als hemoglobinopathieën, taaislijmziekte, down-
syndroom en neuralebuisdefecten.


2.5.2 Wegen van wetenschappelijk bewijs


Hoe wordt het wetenschappelijk bewijs beoordeeld op zijn zeggingskracht? De 
bewijskracht hangt allereerst af van het type onderzoek waarmee het nut van 
screenen onderzocht is. Dit dient bij voorkeur te zijn gedaan met experimenteel 
interventieonderzoek, met een controlegroep op basis van randomisatie (proefbe-
volkingsonderzoek, screeningstrial). Dit geeft de beste waarborg tegen verteke-
ning van de uitkomsten door lead-time bias, duurvertekening, selectiebias en 
overdiagnose.


Vergelijkend testonderzoek met een rescreen design wordt hier buiten 
beschouwing gelaten.18 Daarbij worden bijvoorbeeld gearchiveerde uitstrijken of 
mammogrammen opnieuw beoordeeld met een nieuwe test. De uitkomsten kun-
nen vertekend zijn, waardoor de nieuwe test gunstiger uit de bus komt. Verteke-
ning kan komen doordat de uitslag in zo’n laboratoriumsituatie geen gevolgen 
heeft voor het beleid van de behandelende arts (omdat het onderzoek er juist op 
gericht is om te achterhalen of de nieuwe test beter presteert dan de bestaande 
test, worden de nieuwe testuitslagen niet meegedeeld). Een tweede bron van ver-
tekening kan verhoogde alertheid zijn, vooral bij een verrijkte steekproef van uit-
strijken of mammogrammen.


Ook de onderzoekspopulatie is van belang. De uitkomsten kunnen alleen gel-
den voor bevolkingsonderzoek wanneer de deelnemers aan het onderzoek een 
goede afspiegeling zijn van de algemene bevolking. Een test die goed presteert 
bij een reeks patiënten met een vaak al ver voortgeschreden ziekteproces, zal 
hoogstwaarschijnlijk voor vroege diagnostiek minder bruikbaar zijn.


Is een individueel screeningsadvies op basis van een persoonlijk risicoprofiel 
bij voorbaat beter dan bevolkingsonderzoek louter op basis van gegevens over 
leeftijd en geslacht? Risicoselectie, met bijvoorbeeld digitale vragenlijsten, 
wordt vaak als argument gebruikt om screening aan te prijzen. Een in de alge-
mene bevolking niet effectief bevolkingsonderzoek wordt echter niet zomaar 
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effectief door het te beperken tot een risicogroep, ook al zal de positief voorspel-
lende waarde van de test beter uit de bus komen.


De effectiviteit van screenen (plus eventuele behandeling) hangt sterk af van 
de testparameters. De bedoelde effecten moeten ruim opwegen tegen de onbe-
doelde effecten. Hierbij zijn ook aspecten aan de orde als de veiligheid van de 
screening en de daaruit voortvloeiende diagnostiek en therapie. Als de bedoelde 
en onbedoelde effecten elkaar in balans houden, is er geen sprake van effectief 
bevolkingsonderzoek en zou van een screeningsaanbod ten onrechte een belofte 
van gezondheidswinst uitgaan. Vaak is er onvoldoende bewijsmateriaal om 
screening te beoordelen als effectief, niet effectief of schadelijk.


De uitgaven voor screening worden zelden geheel ‘terugverdiend’ door besparin-
gen op behandelingskosten. In die zin ‘loont’ screening niet. Het gaat er echter 
om of de te behalen gezondheidswinst de kosten rechtvaardigt.


De kosten van screening per vroeg opgespoord ziektegeval geven een eerste 
indicatie van de doelmatigheid. Goedkope tests kunnen echter hoge kosten gene-
reren. Ook de kosten van diagnostiek en behandeling zijn dus van belang. Ver-
schillen deze met de kosten in een situatie zonder screening, bijvoorbeeld 
doordat er minder behandelingskosten zijn voor patiënten met ver voortgeschre-
den ziekte? Hoe verhouden zich de (netto verschil)kosten tot de effecten? Bij 
voorkeur dient er een diepgaande economische evaluatie van kosten en effecten 
beschikbaar te zijn, met uitkomsten in termen van kosten per gewonnen levens-
jaar, gecorrigeerd voor kwaliteit van leven (quality adjusted life year, QALY). Het 
is dan ook noodzakelijk de test te evalueren in de feitelijke klinische context, dus 
in samenhang met de diagnostiek en therapie die uit de screening kunnen voort-
vloeien.
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Borstkanker


Baarmoederhalskanker


Prenatale screening op downsyndroom en neuralebuisdefecten


Neonatale screening op stofwisselingsziekten en perceptief gehoorverlies

Bestaand bevolkingsonderzoek
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3Hoofdstuk


Borstkanker


3.1 Achtergrond


In 2003 werd in Nederland bij bijna 11 700 vrouwen borstkanker vastgesteld. In 
2005 overleden 3 300 vrouwen aan deze ziekte (www.ikc.nl, www.cbs.nl). De 
kosten van de gezondheidszorg voor borstkanker in 1999 werden geraamd op 
138 miljoen euro.19 Voor Nederlandse vrouwen is de kans om borstkanker te krij-
gen (cumulatief risico) tien procent, als zij niet voor hun 75ste jaar aan iets anders 
doodgaan. De leeftijd waarop borstkanker aan het licht komt is gemiddeld 60 
jaar. Een op de vier vrouwen is op het moment van diagnosestelling jonger dan 
50 jaar, twee procent jonger dan 35 jaar (www.ikc.nl).


Onderzoek heeft uitgewezen dat sterfte aan borstkanker met 25 procent ver-
mindert wanneer vrouwen van vijftig jaar en ouder screening met mammografie 
krijgen aangeboden (en een groot deel van hen van dit aanbod gebruik maakt). In 
absolute zin betekent dit dat ongeveer 465 vrouwen zich drie keer moeten laten 
screenen gedurende zeven jaar om te voorkomen dat één van hen aan borstkan-
ker sterft.20 Dit komt neer op een aantal van 1500 screeningsonderzoeken. In ver-
schillende landen is bevolkingsonderzoek geïntroduceerd, in Nederland vanaf 
1990.


Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland heeft als doelgroep 
vrouwen tussen de 50 en 75 (aanvankelijk 70) jaar. In 2002 werden ruim een mil-
joen vrouwen uitgenodigd en 830 000 vrouwen gescreend (79 procent). De kos-
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ten van het bevolkingsonderzoek bedroegen 40,7 miljoen euro, bijna 49 euro per 
onderzoek.21


Borstkanker is in vijf tot tien procent van de gevallen erfelijk. In 1994 en 
1995 werden de borstkankergenen BRCA1 en BRCA2 geïdentificeerd. Mutaties 
in deze genen zijn verantwoordelijk voor twee tot drie procent van alle borstkan-
ker.22 Vrouwen met een mutatie in deze genen hebben een grote kans op het krij-
gen van borst- en eierstokkanker. Het cumulatieve risico is voor vrouwen met 
een BRCA1-genmutatie gemiddeld 65 respectievelijk 39 procent en voor vrou-
wen met een BRCA2-genmutatie 45 respectievelijk 11 procent.23 Bij 40 procent 
van de BRCA1-mutatiedraagsters treedt borstkanker op voor het 50ste jaar. Bij 
BRCA2-mutatiedraagsters is dit percentage 20, dus niet vaker dan gemiddeld.


Voor vrouwen met een bewezen erfelijke aanleg of bij wie borstkanker vaak 
in de familie voorkomt, vooral op jonge leeftijd, zijn er verschillende mogelijk-
heden om hun kans op kanker te verminderen. Zij kunnen preventief hun borsten 
en eierstokken laten verwijderen, preventief met hormonen behandeld worden of 
zich intensief laten screenen. De eerste optie wordt overigens niet meer standaard 
besproken met vrouwen bij wie geen mutatie is aangetoond. Chemopreventie 
met tamoxifen wordt in Nederland weinig toegepast.24


3.2 Nieuwe bevindingen over effectiviteit


Voorafgaand aan de invoering ervan (ex ante) is screening op borstkanker op 
haar waarde beproefd in verschillende landen. In het najaar van 2001 hebben 
twee Deense auteurs de resultaten gepubliceerd van een door hen verrichte 
samenvattende beoordeling (meta-analyse) van dit experimentele onderzoek naar 
het nut van screening. Zij vonden zes van de acht beschikbare studies onder de 
maat, wezen borstkankersterfte af als beoordelingscriterium voor de effectiviteit 
van bevolkingsonderzoek en concludeerden dat screening geen voordeel biedt in 
termen van gewonnen levensjaren.


Deze publicatie gaf veel ophef. Op verzoek van de minister heeft de Gezond-
heidsraad met spoed de oorspronkelijke experimenten, de kritiek daarop en het 
weerwoord van de onderzoekers zelf bestudeerd.25 De conclusie luidde dat er 
geen wetenschappelijke reden was om op grond van de Deense kritiek de effecti-
viteit van screening te betwijfelen. Dit oordeel werd bevestigd door buitenlandse 
deskundigencommissies en de uitkomst van een meta-analyse op basis van indi-
viduele onderzoeksgegevens van de screeningstrials in Zweden.13,26-28


Ook ná de invoering van een bevolkingsonderzoek (ex post) is evaluatie nodig. 
In de praktijk van alledag kunnen de prestaties minder zijn dan in een weten-
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schappelijke setting. En met verloop van tijd veranderen de omstandigheden 
(betere screeningstechniek, betere behandeling). Het bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker in Nederland wordt continu gevolgd door een landelijk evaluatie-
team (LETB) aan de hand van gegevens over opkomst, screeningsonderzoeken, 
verwijsadviezen, detectiecijfers, intervalkankers en kosten.


Naast deze continue evaluatie, met jaarlijkse rapportages, worden er van tijd 
tot tijd diepgaandere analyses gedaan waarbij gegevens over screening, behande-
ling en sterfte aan elkaar gekoppeld worden.29 Sterfte aan borstkanker is rond 
1990 in landen als de VS, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en een aantal 
andere Europese landen gaan dalen, na een decennialang stabiel verloop of – in 
het VK – na een forse stijging.30,31 De effectiviteit van mammografische scree-
ning is niet rechtstreeks af te leiden van de ontwikkeling van landelijke sterftecij-
fers. Behalve de introductie van het bevolkingsonderzoek veranderen andere 
zaken die borstkankersterfte kunnen beïnvloeden. Een belangrijke factor is een 
betere behandeling – ruimere toepassing, al sinds de jaren tachtig, van adjuvante 
therapie met tamoxifen en chemotherapie, en verbeteringen in de radiotherapie 
en de chirurgie.29


In een gemeenschappelijk project is met zeven rekenmodellen, zes Ameri-
kaanse en het Rotterdamse MISCAN-model, berekend welke bijdrage screening 
en betere behandeling leveren aan de daling in borstkankersterfte in de VS, die 
24 procent bedroeg tussen 1990 en 2000. Alle zeven groepen concludeerden dat 
beide hebben bijgedragen in dezelfde mate. Het aandeel van screening loopt vol-
gens de berekeningen uiteen van 28 tot 65 procent, met een mediane uitkomst 
van 46 procent.32


3.3 Nieuwe bevindingen over doelmatigheid


Voordat werd besloten tot invoering van het bevolkingsonderzoek is de doelma-
tigheid ervan onderzocht. De te verwachten kosten kwamen uit op rond de 3400 
euro per gewonnen levensjaar.33 Nadien zijn nieuwe modelberekeningen uitge-
voerd op basis van betere informatie, maar deze hebben de kosteneffectiviteits-
verhouding niet belangrijk veranderd.13 De uitkomst komt goed overeen met 
becijferingen voor het Verenigd Koninkrijk (2900 euro) en is belangrijk gunsti-
ger dan voor Duitsland (9600 euro), waar de screening niet centraal georgani-
seerd is.13


Zijn de leeftijdsgrenzen voor de doelgroep nog adequaat? Screenen van vrouwen 
onder de 50 jaar is een controversieel onderwerp. Een gunstig effect op sterfte 
aan borstkanker is (nog) niet overtuigend aangetoond.13 Een in 1991 begonnen 
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trial in het Verenigd Koninkrijk kan hierover meer duidelijkheid geven.34 Dit 
onderzoek omvat 161 000 vrouwen van 40 of 41 jaar. Eenderde van de vrouwen 
kreeg op basis van randomisatie jaarlijks screening aangeboden. De overige 
vrouwen vormen de controlegroep. Er zijn nog geen definitieve sterftecijfers 
gepubliceerd. Overigens zou het verlagen van de leeftijdsgrens van 50 jaar min-
der kosteneffectief zijn dan het vaker gaan screenen van de huidige doelgroep 
(nu om de twee jaar).33


De bovengrens van 75 jaar staat wetenschappelijk niet ter discussie. De eer-
ste resultaten van screening onder vrouwen tussen 70 en 75 jaar lijken verhoging 
van de bovengrens niet te rechtvaardigen.35


3.4 Nieuwe bevindingen over alternatieve screeningstechnieken


Zelfonderzoek


Decennialang is maandelijks zelfonderzoek van de borsten gepropageerd. De 
veronderstelling was dat dit sterfte aan borstkanker vermindert, of althans geen 
kwaad kan. Ruim dertig niet-gerandomiseerde studies, met tegenstrijdige uit-
komsten, hebben lang de hoop in stand gehouden dat zelfonderzoek een weten-
schappelijke basis heeft.13 Uiteindelijk wees experimenteel onderzoek echter uit 
dat instructie in zelfonderzoek sterfte aan borstkanker niet vermindert en vooral 
bij jonge vrouwen vaak tot foutpositieve bevindingen leidt, met een verdubbeling 
van de kans op invasieve ingrepen (punctie, biopsie).7,8


Zelfonderzoek is op zich kosteloos, maar wel een kostenaanjager die niets 
oplevert. Het is niet bekend of het wél zin heeft vrouwen in hoogrisicogroepen 
instructie in zelfonderzoek te geven.


Klinisch borstonderzoek


Het aanbieden van klinisch borstonderzoek (inspectie, palpatie) van de borsten 
door een arts of paramedicus is nooit experimenteel, op basis van randomisatie, 
onderzocht op zijn merites in vergelijking met géén screening. Uit het beschik-
bare onderzoek komt naar voren dat met klinisch onderzoek borstkanker over het 
algemeen wat eerder ontdekt wordt dan het geval zou zijn zónder klinisch onder-
zoek 13. Of dit voldoende is voor een gunstig effect op borstkankersterfte, is niet 
duidelijk. Daarbij komt dat klinisch borstonderzoek in de praktijk een kleinere 
sensitiviteit heeft dan in de setting van een wetenschappelijk onderzoek.36


Klinisch borstonderzoek heeft weinig aanvullende waarde naast mammogra-
fische screening. In combinatie met mammografie is de sensitiviteit twee tot 
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zeven procentpunt groter dan van mammografie alleen, afhankelijk van de dicht-
heid van het borstweefsel en de leeftijd van de vrouw, maar er zijn dan ook meer 
foutpositieve uitkomsten.37,38


De bijdrage van (halfjaarlijks) klinisch borstonderzoek bij intensieve scree-
ning van vrouwen in hoogrisicogroepen is nog onduidelijk.39


Echografie


Echografie kan bijdragen aan de diagnostiek van borstkanker.40 Er zijn echter 
geen onderzoeksgegevens over het gebruik van echografie als screeningstest in 
de algemene bevolking. Dit ligt ook wel voor de hand, gezien de beperkingen 
van deze test. De sensitiviteit hangt sterk af van de echoscopist, de test is bewer-
kelijker en duurder dan mammografie en heeft vaak foutpositieve uitkomsten.


Echografie lijkt als aanvullende screeningstest van waarde voor hoogrisico-
groepen, waarin de sensitiviteit van mammografie lager is dan gewoon.13,40 Als 
dan echografie wordt toegevoegd aan mammografie draagt dit bij aan de opspo-
ring van borstkanker, maar zijn er ook meer foutpositieve screeningsuitsla-
gen.39,41 Bovendien heeft echografie, zelfs in combinatie met mammografie, een 
veel kleinere sensitiviteit in hoogrisicogroepen dan MRI.39,42


MRI


Voor vrouwen met een bewezen erfelijke aanleg of bij wie borstkanker vaak in 
de familie voorkomt, vooral op jonge leeftijd, is intensieve screening een optie. 
Deze bestaat uit halfjaarlijks lichamelijk borstonderzoek, jaarlijks mammografie 
en eventueel MRI. In Nederland gebeurt dit in een van de kankercentra of univer-
sitaire medische centra. Het screeningsprogramma berust echter op het oordeel 
van deskundigen. Wat de beste screeningsmethode is en wie daarvoor in aanmer-
king komt, staat nog niet vast. Mammografie is niet optimaal, onder meer omdat 
bij deze groep jongere vrouwen, met dichter borstklierweefsel, de test minder 
gevoelig is dan bij vrouwen boven de 50 jaar. Bij MRI, met toediening van een 
contrastmiddel via een ader, is deze dichtheid geen probleem maar zijn er weer 
andere belemmeringen, zoals de tienmaal zo hoge kosten en de lagere specifici-
teit.


In de Nederlandse Magnetic Resonance Imaging Screening (MRISC)-studie 
worden sinds eind 1999 mammografie en MRI vergeleken op hun waarde bij 
vrouwen met erfelijke of familiaire borstkanker (cumulatief risico van vijftien 
procent of meer). De eerste resultaten wijzen uit dat MRI een duidelijk grotere 
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sensitiviteit voor invasieve borstkanker heeft (80 procent) dan mammografie (33 
procent), maar een lagere specificiteit: 90 respectievelijk 95 procent.43 Modelbe-
rekeningen op basis van MRISC-gegevens duiden erop dat het gebruik van MRI 
bij de surveillance van mutatiedraagsters een gunstige kosteneffectiviteitsver-
houding heeft, in de orde van 4300 euro per gewonnen levensjaar. Hoe dit ligt bij 
familiaire borstkanker met een cumulatief risico van 30 tot 50 procent is nog niet 
duidelijk.44


Een langere observatieperiode dan de nu beschikbare drie jaar, en gegevens 
van andere onderzoeken zijn nodig om het effect van intensieve screening op 
sterfte en het optimale screeningsschema voor de verschillende risicogroepen 
vast te stellen. Behalve in Nederland lopen er grote onderzoeken in Canada, 
Duitsland en Engeland.39,42,45


Computerondersteunde detectie (CAD)


Geautomatiseerde patroonherkenning moet de sensitiviteit van mammografie 
verder verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van de specificiteit. De Ameri-
kaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft verscheidene CAD-systemen 
toegelaten op basis van onderzoeksresultaten die erop duidden dat mèt CAD de 
sensitiviteit twintig procentpunt zou stijgen, zonder noemenswaardige stijging 
van het aantal foutpositieve uitkomsten. De betrokken studies hadden echter een 
rescreen design, waardoor de uitkomsten vertekend kunnen zijn, zoals in 2.4 is 
toegelicht. 


Prospectieve onderzoeken zijn nog beperkt in aantal en laten veel minder 
gunstige resultaten zien.46-49


Digitale mammografie


Het gebruik van digitale beeldvormende technieken neemt sterk toe. Veel zieken-
huizen werken al volledig digitaal. Screeningsmammografie blijkt echter lastig te 
digitaliseren. In de VS is nog maar acht procent van de mammografiesystemen 
digitaal.50


Digitale mammografie zou belangrijke voordelen kunnen hebben voor de 
kwaliteit van het screenen. Het kan een protocolaire werkwijze met onafhanke-
lijke double reading garanderen, de administratie vereenvoudigen en daarmee 
samenhangende fouten verminderen, en individuele feedback aan radiologen en 
laborantes vergemakkelijken. Bovendien kan een CAD-systeem in het werksta-
tion worden ingebouwd. Verder zijn besparingen te verwachten op transport- en 
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archiveringskosten van mammogrammen (in Nederland jaarlijks 850 000 onder-
zoeken). Het is nog niet duidelijk of de veronderstelde voordelen opwegen tegen 
de hogere aanschafkosten.


De eerste onderzoeksresultaten duidden ofwel op meer foutnegatieve uit-
komsten van digitale mammografie ofwel meer foutpositieve dan met analoge 
mammografie. In een groot Amerikaans onderzoek op gerandomiseerde basis, de 
DMIST, was er gemiddeld genomen geen verschil in prestaties. In bepaalde sub-
groepen kwam digitale mammografie beter uit de bus, namelijk bij vrouwen 
onder de 50 jaar, vrouwen met radiologisch dicht borstklierweefsel en vrouwen 
vóór of rond de menopauze.51


Toevoeging van een CAD-systeem zou de sensitiviteit kunnen vergroten, 
maar hierover zijn nog geen onderzoeksgegevens op bevolkingsniveau. Of digi-
tale mammografie, wel of niet met CAD, borstkankersterfte helpt verminderen is 
niet bekend.


Eind 2003 is in Nederland begonnen met het digitaliseren van de screenings-
mammografie. Er worden verschillende voorbereidingsprojecten uitgevoerd om 
de voordelen van digitalisatie en computerondersteunde detectiesystemen goed 
te benutten en problemen bij de invoering te vermijden.52 De minister van VWS 
zal in 2006 de Gezondheidsraad advies vragen over een vergunningaanvraag 
voor de overstap van analoge op digitale mammografie in het bevolkingsonder-
zoek.


Overige technieken


Er zijn nog vele andere technieken voor mammascreening in ontwikkeling, zoals 
optische mammografie (optical breast imaging, near-infrared fluorescence ima-
ging), digitale tomosynthese, moleculaire beeldvorming (scintimammografie) en 
combinaties van technieken, zoals digitale mammografie en semi-automatische 
3D-echografie. Resultaten van onderzoek op bevolkingsniveau zijn nog niet 
beschikbaar.


3.5 Conclusie


Er is volgens de commissie geen aanleiding om de opzet van het lopende bevol-
kingsonderzoek naar borstkanker te wijzigen. Wel zijn er nieuwe screeningstech-
nieken in ontwikkeling, zoals digitale mammografie en MRI, die vooral voor 
vrouwen onder de 50 jaar en leden van hoogrisicogroepen van belang zijn. Als 
bovendien het in Engeland lopende proefbevolkingsonderzoek uitwijst dat scree-
nen van vrouwen jonger dan 50 jaar sterfte aan borstkanker vermindert, is de 
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vraag hoe de nieuwe kennis het best kan worden toegepast. De commissie stelt 
de minister voor de Gezondheidsraad te vragen over dit onderwerp advies uit te 
brengen, zodra de resultaten van de Engelse trial beschikbaar zijn.
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4Hoofdstuk


Baarmoederhalskanker


4.1 Achtergrond


Mondiaal is baarmoederhalskanker de op een na grootste doodsoorzaak aan kan-
ker onder vrouwen, na borstkanker. Elk jaar krijgen ongeveer 500 000 vrouwen 
baarmoederhalskanker en overlijden 250 000 eraan, van wie 80 procent in ont-
wikkelingslanden. In Nederland is al vanaf 1962 de sterfte aan baarmoederhals-
kanker gaan dalen, veertien jaar voordat hier in drie proefregio’s screenings-
programma’s begonnen.53 De sterftedaling bedraagt ruim 60 procent en is waar-
schijnlijk voor de helft toe te schrijven aan screening (www.cbs.nl).54 Jaarlijks 
wordt nu bij ongeveer 600 vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld en ster-
ven er 200 tot 250 vrouwen aan deze ziekte (www.ikc.nl, www.cbs.nl).


Voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in Nederland 
worden vrouwen tussen de 30 en 60 jaar eens per vijf jaar uitgenodigd. De uitga-
ven in 2001 voor de screening bedroegen 32 miljoen euro (met inbegrip van her-
halingsuitstrijken en uitstrijken buiten het bevolkingsonderzoek om). Er zijn 
twaalf regionale organisaties voor de uitvoering van dit bevolkingsonderzoek. 
Het overheidsbeleid is erop gericht de doelmatigheid en herkenbaarheid van de 
organisatie te verbeteren door deze te integreren met de uitvoeringsorganisatie 
voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.


Van de 480 000 vrouwen die aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoeder-
halskanker deelnamen, kreeg 2,7 procent een positieve uitslag. Dat betekende 
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voor tienduizend van hen een advies om de uitstrijk na zes maanden te herhalen 
en voor bijna drieduizend vrouwen verwijzing naar een gynaecoloog voor col-
poscopie.55


Een aantal laboratoria past al nieuwe technieken toe, zoals dunnelaagcytolo-
gie en een test op humaan papillomavirus (HPV), die hun waarde nog niet bewe-
zen hebben. Dit gebeurt deels binnen het kader van wetenschappelijk onderzoek, 
met vergunning, deels daarbuiten, zonder vergunning. Zo biedt een GGD naast 
de reguliere uitstrijk voor screening op baarmoederhalskanker een hrHPV-virus-
test aan – op de gemeentelijke website en zonder vergunning – voor 80 euro, met 
de mededeling dat de ziektekostenverzekeraar dit bijna altijd dekt.


4.2 Nieuwe bevindingen over effectiviteit


Het nut van bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker is nergens nage-
gaan met experimenteel onderzoek op basis van randomisatie. Besluitvorming is 
gebaseerd op onder meer modellering van effectiviteit en doelmatigheid op basis 
van data uit observationeel onderzoek.


Inmiddels zijn er sterke aanwijzingen voor de effectiviteit van screening op 
baarmoederhalskanker. Deze komen uit allerlei vormen van onderzoek: 
patiëntcontroleonderzoek, cohortanalyses, prospectief onderzoek naar het optre-
den van baarmoederhalskanker na een negatieve uitstrijk en onderzoek naar de 
cytologische voorgeschiedenis van vrouwen die deze ziekte kregen of daaraan 
overleden.14,26,53,56-62 Uit studies van het laatstgenoemde type bijvoorbeeld blijkt 
dat het krijgen van baarmoederhalskanker meestal samenhangt met niet deelne-
men aan screening (ongeveer 60 procent).63-67 en veel minder vaak met een fout-
negatieve screeningsuitslag: 9 procent in Nederlands onderzoek.67 Dit betekent 
dat de effectiviteit van bevolkingsonderzoek vooral afhangt van het bereiken van 
de doelgroep.68


In 2001 lag de opkomst landelijk tussen 62 en 65 procent.55 Met inbegrip van 
opportunistiche screening, buiten het bevolkinsonderzoek om, wordt 77 procent 
van de doelgroep eens per vijf jaar bereikt.69 De response is lager onder niet-wes-
terse allochtone vrouwen, vrouwen onder de 40 jaar en vrouwen in stedelijke 
gebieden of met een lage sociaal-economische status. Sommige van deze groe-
pen (zoals vrouwen die geboren zijn in Suriname of Marokko) hebben juist een 
vergrote kans op baarmoederhalskanker.70,71


In het landelijk bevolkingsonderzoek worden vrouwen in de doelgroep ofwel 
uitgenodigd door de GGD ofwel door de eigen huisarts. In het laatste geval is de 
opkomst ten minste 8 tot 13 procent groter dan bij uitnodiging door de GGD.72 
Dit verschil kan oplopen tot ruim 20 procent als de huisarts vrouwen die niet 
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hebben gereageerd op de uitnodiging een herinnering stuurt.73 Het effect van een 
uitnodiging door de eigen huisarts op de response is groter dan gemiddeld bij 
subgroepen met een lage opkomst, vooral bij niet-westerse vrouwen.72


De kabinetsnota Langer gezond leven geeft als doelstelling aan om de 
opkomst in het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker (dus zónder 
opportunistische screening) te vergroten tot 75 procent.74 Dit lijkt haalbaar door 
bijvoorbeeld meer huisartsen te betrekken bij het uitnodigen. De screeningsorga-
nisaties zouden op dit punt een actiever beleid kunnen voeren. Afgaande op 
gegevens uit Zuid-West Nederland en van jaarverslagen van acht andere regio’s 
(er zijn geen landelijke cijfers bekend) wordt nu minder dan de helft van de vrou-
wen uitgenodigd door de huisarts.72


Er is echter onzekerheid over de benodigde tijdsinvestering en kosten van de 
verschillende uitnodigingsvarianten voor huisartsen en screeningsorganisaties.75 
Nader onderzoek is nodig om de meest efficiënte werkwijze te bepalen en na te 
gaan of er nog steeds draagvlak is voor deze preventieve taken onder huisartsen.


Zijn er nog andere mogelijkheden om de deelnamegraad te vergroten? Vrou-
wen die niet reageren op de uitnodiging (en een herinneringsuitnodiging) voor 
het bevolkingsonderzoek, zijn moeilijk alsnog te bereiken. Alternatieven voor de 
gebruikelijke uitnodigingsbrief, zoals opbellen of een publiekscampagne, hebben 
doorgaans weinig effect.76,77 Het in een antwoordenvelop toesturen van materiaal 
waarmee vrouwen zelf een vaginale uitstrijk kunnen afnemen, heeft weinig zin 
als de uitstrijk op de gebruikelijke wijze (cytologisch) beoordeeld wordt. Met 
zo’n zogenoemde thuistest worden veel afwijkingen over het hoofd gezien.


Wél succes valt te verwachten van een thuistest als het daarmee verkregen 
monster getest wordt op hoogrisicotypen van het humaan papillomavirus. De 
gevoeligheid van een hrHPV-thuistest is ten minste even groot als die van een 
conventionele cervixuitstrijk.78-81 Bovendien is voor veel vrouwen van uiteenlo-
pende culturele achtergrond een thuistest een welkom alternatief voor inwendig 
onderzoek met een eendebekspeculum.78,79,82,83 In een op stapel staand (vergun-
ningplichtig) experiment onder vrouwen die niet hebben deelgenomen aan het 
bevolkingsonderzoek in Noord-Holland en Flevoland, wordt onderzocht of het 
aanbieden van een thuistest hen alsnog kan bewegen mee te doen aan de scree-
ning.80,84,85


4.3 Nieuwe bevindingen over doelmatigheid


De kosteneffectiviteit van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker 
was in 1993, met 15 500 euro per gewonnen levensjaar, ongunstig vergeleken 
met bijvoorbeeld borstkanker, en is dat nog steeds.54,55 De effectiviteit is wel gro-
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ter geworden doordat meer vrouwen deelnemen aan de screening dan in 1993, en 
in 1996 de leeftijdsgrenzen van de doelgroep verruimd zijn. Ook worden er veel 
minder herhalingsuitstrijken en uitstrijken buiten het bevolkingsonderzoek om 
gemaakt. Daar staat tegenover dat de organisatiekosten aanzienlijk hoger zijn 
dan eerder geschat en dat de laboratoriumkosten sterker stijgen dan de inflatie.55 
In 2006 wordt een nieuwe kosteneffectiviteitsanalyse afgerond.


4.4 Nieuwe technieken


Dunnelaagcytologie 


Het screenen gebeurt vanouds door morfologisch abnormale cellen op te sporen 
in een uitstrijk van cellen uit de baarmoedermond. Door monsterbewerking met 
zogeheten dunnelaagcytologie (DLC) hoopt men de sensitiviteit van de scree-
ning te vergroten zonder afbreuk te doen aan de specificiteit. Een ander voordeel 
zou zijn een vermindering van het percentage uitstrijken die herhaald moeten 
worden omdat zij door onvoldoende kwaliteit niet te beoordelen zijn. Dit voor-
deel is voor Nederland van weinig betekenis, omdat het hier om minder dan een 
procent van de uitstrijken gaat.55 Tegenover de verhoopte voordelen staan gro-
tere uitgaven, die bij landelijke toepassing geraamd worden op vijf miljoen euro 
per jaar.86


In Nijmegen en Eindhoven is in 2003 een onderzoek begonnen waarin op 
basis van randomisatie conventionele cytologie wordt vergeleken met een DLC-
systeem (ThinPrep) maar ook met een combinatie van dunnelaagcytologie en 
computerondersteunde screening. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag 
voor deze trial concludeerde de Commissie WBO dat de uitkomsten van syste-
matisch literatuuronderzoek geen uitsluitsel gaven over de veronderstelde meer-
waarde van dunnelaagcytologie.26,87-92 Het enige onderzoek naar de (echte) 
sensitiviteit en specificiteit onder een aselecte groep vrouwen wees uit dat de 
conventionele uitstrijk juist beter presteerde dan dunnelaagcytologie.93


De uitkomsten van de meest recente meta-analyse geven evenmin bewijs dat 
dunnelaagcytologie de sensitiviteit van de screening verbetert, zonder het aantal 
foutpositieve uitkomsten te vergroten.94 Ook was er geen vermindering van het 
percentage uitstrijken die herhaald moeten worden omdat zij door onvoldoende 
kwaliteit niet te beoordelen zijn.94 In het begeleidend commentaar bij het onder-
zoeksverslag wordt de vraag waarom desondanks in sommige landen dunnelaag-
cytologie wordt ingevoerd, als volgt beantwoord:
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‘Clearly, … the incentive is partly monetary …in a market-driven health-care system. 
After FDA approval, insurance companies were ready to pay considerably higher fees for 
liquid-based smears than for conventional smears’.68


Computerondersteunde beoordeling


De enige publicatie over computerondersteunde screening van dunnelaagprepa-
raten met het ThinPrep Imaging System wijst op even goede testprestaties als bij 
handmatige beoordeling van dunnelaagpreparaten, met winst in screentijd, maar 
heeft weinig bewijskracht.95 Het onderzoek betrof namelijk deels hoogrisicopa-
tiënten, gaf geen informatie over de uitslagen van histologisch onderzoek en had 
als referentiestandaard de uitkomst van herbeoordeling van afwijkende uitstrij-
ken. Twee recente onderzoeken, een groot in Finland en een kleiner in Australië, 
betroffen de conventionele uitstrijk en PAPNET (een systeem dat niet meer op de 
markt is).96


HPV-screening


DNA van hoogrisicotypen van het humaan papillomavirus (hrHPV) is vrijwel 
altijd aantoonbaar in het kwaadaardige tumorweefsel van de baarmoederhals.97 
HrHPV is ook vaak aanwezig in voorstadia van baarmoederkalskanker (cervicale 
intraepitheliale neoplasie, CIN). Algemeen wordt hrHPV beschouwd als noodza-
kelijke, maar niet voldoende oorzaak van deze ziekte. Baarmoederkalskanker 
zou dan ook misschien beter op te sporen zijn met een test op hrHPV, of door 
zo’n test toe te voegen aan de conventionele, cytologische screening. Het is ech-
ter nog maar de vraag of een hrHPV-test een beter onderscheidend vermogen 
heeft dan een gewone uitstrijk.26,92,93


De meeste seksueel actieve mannen en vrouwen lopen ooit een of meer infec-
ties met HPV op. De piek van de besmetting bij vrouwen ligt tussen twintig en 
dertig jaar.98 Meestal leidt infectie niet tot celafwijkingen en kan het afweersy-
steem het virus opruimen.


Soms persisteert het virus. Vrouwen met een hrHPV-infectie hebben een ver-
grote kans op (voorloperafwijkingen van) baarmoederkalskanker. De meeste 
lichte tot matig ernstige afwijkingen (CIN1 of CIN2) verdwijnen spontaan. Als 
dat niet het geval is, volstaat een kleine ingreep meestal om het ontstaan van kan-
ker te voorkomen. Als CIN niet ontdekt wordt en niet spontaan verdwijnt, duurt 
het over het algemeen nog jaren voordat zich kanker ontwikkelt.

Baarmoederhalskanker 45







De grote verspreiding van het virus, de snelheid waarmee het wordt opge-
ruimd en waarmee vrouwen met weer andere typen worden besmet, beperken de 
bruikbaarheid van hrHPV-screening. Na veel onderzoek is nog niet duidelijk hoe 
een hrHPV-test het best zou kunnen worden ingepast in het bevolkingsonderzoek 
naar baarmoederhalskanker. De uitkomsten van modelberekeningen zijn bemoe-
digend maar laten nog geen conclusies toe.99


In 1999 is een proefbevolkingsonderzoek (POBASCAM) begonnen onder 44 
000 vrouwen in de regio’s Amstelland/De Meerlanden en Midden- en Zuidken-
nemerland.100 Hierbij wordt de kosteneffectiviteit van alleen de conventionele 
uitstrijk vergeleken met die van de combinatie van de uitstrijk met de hr-HPV-
test. De eindresultaten worden in 2007 verwacht. Binnenkort verschijnen ook de 
resultaten van modelberekeningen op basis van alle beschikbare Europese onder-
zoeksgegevens.101


4.5 Nieuwe bevindingen over vaccinatie 


Net als bij andere infecties zou een vaccin tegen het virus ziekte kunnen voorko-
men. De ontwikkeling van zulke preventieve vaccins was eind 2005 zo ver dat 
bij het Europees bureau voor geneesmiddelenbeoordeling een eerste registratie-
aanvraag werd ingediend. Onderzoeken naar de veiligheid en werkzaamheid 
hadden uitgewezen dat de vaccins, die driemaal werden toegediend aan gezonde 
vrouwen van 16 tot 26 jaar, geen bijwerkingen hadden. Incidentele en persiste-
rende infecties en CIN traden veel minder vaak op dan in de controlegroepen.102-


104 Dit is een doorbraak maar er staan nog veel vragen open.105,106 
De trials hadden een observatieperiode van twee tot drie jaar. Gezien het 


natuurlijk beloop van de ziekte zou het nog tientallen jaren duren voordat – met 
grotere trials – een beschermend effect tegen kanker vast te stellen zou zijn. 
Daarbij is het de vraag hoe lang de bescherming van virusneutraliserende anti-
stoffen blijft bestaan. 


Een tweede punt is dat vaccinatie niet iedereen kan beschermen. Voor een 
optimale werking zal waarschijnlijk een groot deel van de doelgroep gevacci-
neerd moeten zijn voordat zij seksueel actief worden, dus liefst voor het twaalfde 
jaar. Het bereiken van een voldoende hoge vaccinatiegraad zal veel inspanning 
vergen.


Verder zijn de huidige vaccins gericht tegen hrHPV type 16 en 18. Deze 
types zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer 70 procent van de kankergeval-
len.107 Is er kruisbescherming tegen de niet in het vaccin opgenomen hrHPV-
types? Of gaan infecties met deze types juist een groter gevaar vormen bij uit-
banning van type 16 en 18? Op welke hrHPV-types moet het vaccin gericht 
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zijn?107 Zijn er belangrijke regionale verschillen? Er zijn grote verschillen in het 
vóórkomen van baarmoederhalskanker, van hrHPV-infecties en van de verschil-
lende oncogene types tussen landen.70,98,108,109 Welke bescherming is er voor 
immuungecompromiteerde mensen en voor degenen die het vaccinatieschema 
van drie injecties verspreid over zes maanden niet afronden? 


Een andere vraag, tot slot, is of vaccinatie ook zinvol is nadat een vrouw een 
hrHPV-infectie heeft gehad en die intussen genezen is. In een nieuwe trial, 
begonnen in maart 2006, wordt nagegaan of het vaccin in staat is bij vrouwen 
vanaf 26 jaar baarmoederhalskanker en de voorloperstadia ervan te voorkomen.


Naast preventieve vaccins worden ook therapeutische vaccins ontwikkeld. Deze 
benadering van immunotherapie heeft tot doel – via het stimuleren van de cellu-
laire immuniteit en het bevorderen van herkenning van met het virus geïnfec-
teerde cellen door het immuunsysteem – maligne ontaarding te voorkomen en 
cellen die al kwaadaardig zijn, op te ruimen.105


4.6 Conclusie


Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker kan aanzienlijk effectiever 
worden door de response te vergroten. De commissie adviseert dat het Centrum 
voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM de (marginale) kosteneffectiviteit laat 
onderzoeken van opkomstverhogende strategieën, door ofwel meer huisartsen te 
betrekken bij het uitnodigen van de vrouwen in de doelgroep, ofwel aan de thuis-
blijfsters een thuistest aan te bieden.


De toch al problematische kosteneffectiviteit van dit bevolkingsonderzoek 
kan nog verslechteren door overhaaste invoering van nieuwe technieken als dun-
nelaagcytologie en HPV-screening. Toepassing hiervan buiten een onderzoekset-
ting is wetenschappelijk gezien voorbarig, en krachtens de WBO verboden 
zonder vergunning. Het lopende onderzoek moet worden afgewacht.


De resultaten met vaccinatie tegen baarmoederhalskanker zijn veelbelovend, 
maar laten nog veel vragen open. De commissie stelt de minister voor de 
Gezondheidsraad te vragen dit onderwerp onder de loep te nemen.
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5Hoofdstuk


Prenatale screening op down-
syndroom en neuralebuisdefecten


5.1 Achtergrond


In november 2003 en juni 2004 maakte de staatssecretaris van VWS haar stand-
punt over prenatale screening op downsyndroom bekend. Het standpunt houdt in 
dat alle zwangere vrouwen geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheid 
van screenen op downsyndroom met de zogeheten combinatietest. Deze test 
omvat een echoscopische ‘nekplooimeting’ van de foetus en een bloedtest tussen 
de elfde en veertiende week van de zwangerschap. Alleen vrouwen van 36 jaar 
en ouder krijgen de combinatietest vergoed.


In september 2005 volgde een brief aan de Kamer over de organisatie van 
prenataal testen, met een voorstel hiervoor van de betrokken beroepsgroepen en 
het RIVM op basis van adviezen van de Gezondheidsraad. Dit voorstel wordt per 
regio uitgewerkt in vergunningaanvragen krachtens de WBO, met het streven dat 
per 1 januari 2007 alle in de brief genoemde punten zijn geregeld.


Op 24 oktober 2005 volgde een brief van de minister van VWS over prena-
tale screening op neuralebuisdefecten (open rug, anencefalie) met een echo later 
in de zwangerschap, bij twintig weken.110 Daarin deelde hij mee dat de 20-
wekenecho in het kader van de nieuwe zorgverzekeringswet deel gaat uitmaken 
van het basispakket. Dit betekent dat alle zwangere vrouwen per 1 januari 2006 
aanspraak kunnen maken op de test. Begin 2006 zijn capaciteitsproblemen ont-
staan.
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De keus voor echografische screening op neuralebuisdefecten houdt in dat 
ook andere ernstige (zogenoemde structurele) aandoeningen gevonden kunnen 
worden. Goed vast te stellen zijn bijvoorbeeld nier- en urinewegafwijkingen en 
hernia diafragmatica. Minder goed of slecht vast te stellen zijn hartafwijkingen 
en chromosoomafwijkingen. De vraag is waar zinvolle echoscreening haar grens 
bereikt en hoe men de ouders over de 20-wekenecho voorlicht. Een oordeel daar-
over zal gegeven kunnen worden in het kader van de vergunningprocedure vol-
gens de WBO.


5.2 Nieuwe bevindingen over effectiviteit en doelmatigheid


De resultaten van nieuwe onderzoeken op grote schaal bevestigen dat de combi-
natietest accuraat is, mits er voldoende kwaliteitsborging is, met nekplooimetin-
gen van hoge kwaliteit. Van de bijna 40 000 deelneemsters aan de Amerikaanse 
FASTER-trial had vijf procent een foutpositieve screeningsuitkomst, terwijl bij 
15 procent van de vrouwen die in verwachting bleken te zijn van een kind met 
downsyndroom de screening foutnegatief was.111 Britse onderzoeken van gelijke 
omvang laten ten minste even goede testprestaties zien.112,113


De aanwijzingen worden sterker dat de combinatietest nog verder te verbete-
ren is door bij de echoscopie behalve de nekplooi te meten ook de aanwezigheid 
van neusbot bij de foetus te beoordelen.113,114 Verder onderzoek naar de betrouw-
baarheid van deze aanvullende test, en de daarmee samenhangende kwaliteits-
borging, moet worden afgewacht.


De uitkomsten van een onderzoek onder 170 000 zwangere vrouwen in Cali-
fornië bevestigen dat de 20-wekenecho een grotere sensitiviteit voor neuralebuis-
defecten heeft dan de AFP-test, een van de drie onderdelen van de tripeltest. De 
sensitiviteit was 100 respectievelijk 92 procent voor anencephalie, 93 respectie-
velijk 62 procent voor spina bifida, en 94 respectievelijk 33 procent voor ence-
phalocele.115


Een recent onderzoek in Nederland wees uit dat bij de meeste echoscopisten die 
betrokken zijn bij de prenatale screening op downsyndroom nog geen interne 
kwaliteitscontrole plaatshad en dat de nekplooimetingen vaak van slechte kwali-
teit waren. Ruim de helft van de echoscopisten was niet gecertificeerd.116


Een onderzoek naar de besluitvorming over prenatale screening op downsyn-
droom en neuralebuisdefecten liet zien dat er vaak niet gesproken kon worden 
van een goedgeïnformeerde beslissing. Slechts de helft van de zwangere vrou-
wen nam een weloverwogen, geïnformeerde, consistente beslissing.116-118 Beslis-
singsondersteunende middelen helpen bij het afwegen van verschillende 
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alternatieven en leiden tot meer geïnformeerde beslissingen.119 Delen van de 
voorlichting kunnen eventueel ook voorafgaand aan de conceptie gegeven wor-
den. De Commissie Preconceptiezorg van de Gezondheidsraad zal dit onderwerp 
betrekken bij haar advies.


5.3 Nieuwe technieken voor prenatale diagnostiek


Het vervolgonderzoek na een afwijkende uitkomst van screening op downsyn-
droom bestaat uit chromosoomonderzoek. Dit onderzoek (karyotypering) is al 
ruim dertig jaar de goudstandaard in de prenatale diagnostiek. Na het kweken 
van foetale cellen, verkregen uit placentaweefsel (in het geval van een vlokken-
test) of uit vruchtwater, worden delende cellen met een lichtmicroscoop onder-
zocht. Bij dit onderzoek komen behalve downsyndroom onvermijdelijk ook 
andere chromosoomafwijkingen aan het licht.


Er zijn verschillende nieuwe vormen van prenatale diagnostiek in ontwikke-
ling. In de eerste plaats is tegenwoordig met moleculaire tests – fluorescentie in 
situ hybridisatie (FISH), kwantitatieve fluorescentie PCR (QF-PCR), multiplex 
ligation-dependent probe amplification (MLPA) – sneller en gerichter chromo-
soomonderzoek mogelijk. De uitkomst is binnen twee dagen bekend in plaats 
van na twee of drie weken. Het laboratoriumonderzoek is minder arbeidsinten-
sief en goedkoper. Behalve met FISH kunnen zo grote aantallen monsters tegelij-
kertijd bewerkt worden.


Deze methoden zijn ontworpen voor gericht chromosoomonderzoek, niet 
voor volledige karyotypering. De gevoeligheid en specificiteit voor downsyn-
droom en andere autosomale trisomieën zijn nagenoeg 100 procent.120-123 Van de 
overige chromosoomafwijkingen wordt 15 tot 30 procent echter niet ontdekt.124 
Dit kan een voordeel zijn, als het gaat om een milde, bijvoorbeeld geslachtschro-
mosomale aandoening. Maar het kan ook een nadeel zijn, bij ernstige structurele 
chromosoomafwijkingen.


De situatie wordt nog ingewikkelder door de introductie van tweedetrimeste-
rechoscopie. Een Engels onderzoek had als uitkomst dat met de 20-wekenecho 
70 procent van de afwijkingen aan het licht komt die met moleculaire tests niet 
op te sporen zijn.125 Met een beleid waarbij een moleculaire test volledige karyo-
typering geheel vervangt, zou 82 procent van de klinisch belangrijke chromo-
soomafwijkingen zijn op te sporen. Met een moleculaire test in combinatie met 
een 20-wekenecho, en volledige karyotypering bij echoscopische afwijkingen, 
zou dit percentage oplopen tot 95.


Een zojuist gepubliceerd onderzoek naar QF-PCR wees uit dat met een min-
der ingewikkelde benadering 99 procent van de klinisch belangrijke chromo-
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soomafwijkingen zijn op te sporen.126 Deze benadering bespaart 60 procent van 
de kosten en houdt in dat alle gevallen met een afwijkende nekplooimeting in 
aanmerking komen voor een QF-PCR-test en alleen degenen met een nekplooi-
dikte van 4 mm of groter voor volledige karyotypering.


Naast snelle, beperktere tests zijn er nieuwe vormen van prenatale diagnos-
tiek in ontwikkeling die ook snel maar juist uitgebreider zijn dan klassieke kary-
otypering. Het gaat hier om tests als array-CGH: microarray based comparative 
genomic hybridisation. Hiermee is het mogelijk het gehele menselijk genoom te 
scannen op chromosoomafwijkingen (deleties en duplicaties van 1 kb tot 10 Mb) 
die met een microscoop niet te zien zijn. Het betreft bijna 15 procent van de 
mutaties die monogeen erfelijke ziekten veroorzaken.127 De eerste ervaringen 
met de toepassing van array-CGH voor prenatale diagnostiek zijn positief.128,129


Deze nieuwe mogelijkheden maken de vraag actueel op welke chromosoomaf-
wijkingen screening ‘op downsyndroom’ het best gericht kan zijn: alleen op 
downsyndroom, ook op andere doorgaans ernstige chromosoomafwijkingen, of 
op alle aandoeningen die te detecteren zijn, ook als de levensvatbaarheid en het 
klinisch beloop niet bekend zijn of sterk uiteen kunnen lopen?


Om de aanvaardbaarheid van de toepassing van moleculaire tests te kunnen 
beoordelen moeten ook de gevolgen voor voorlichting, acceptatiegraad en logis-
tiek bekend zijn en gekwantificeerd kunnen worden. Daarom wordt overwogen 
in Nederland een tijdlang MLPA naast de conventionele volledige karyotypering 
toe te passen om te bezien hoe het beste gebruikgemaakt kan worden van MLPA. 
In een Amsterdamse studie naar onverwachte bevindingen, getiteld Is niet-
gezocht ook niet gewenst, worden ook de psychische en ethische kanten van de 
toepassing van moleculaire tests bezien.130


5.4 Conclusie


De commissie maakt zich zorgen over het vaak ontbreken van kwaliteitsborging 
en over de capaciteitsproblemen bij de prenatale screening op downsyndroom en 
neuralebuisdefecten. Het is noodzakelijk meer aandacht aan de voorlichting van 
zwangere vrouwen te besteden. Het ontwikkelen en implementeren van beslis-
singsondersteunende middelen verdient prioriteit. Aan de eis van certificering 
van echoscopisten voor de nekplooimeting en de 20-wekenecho dient strikt de 
hand gehouden te worden.


Het is nog te vroeg voor uitbreiding van de combinatietest met het bepalen 
van de aanwezigheid van foetaal neusbot.
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Er dienen zich verschillende nieuwe, snelle methoden aan voor prenatale 
diagnostiek. Net als de al ruim dertig jaar bestaande standaarddiagnostiek, volle-
dige karyotypering, hebben zij voor- en nadelen. Deze zijn nog niet goed in kaart 
gebracht. Discussie daarover is gaande binnen de betrokken beroepsgroepen. 
Gezien de complexiteit van moderne prenatale diagnostiek, zeker in samenhang 
met prenatale screening als vervolgonderzoek, verdient dit onderwerp een plaats 
op het werkprogramma van de Gezondheidsraad.
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6Hoofdstuk


Neonatale screening op stof-
wisselingsziekten en perceptief 
gehoorverlies


6.1 Achtergrond


Pasgeboren kinderen worden in Nederland gescreend op fenylketonurie (PKU, 
sinds 1974), congenitale hypothyreoïdie (1981) en het adrenogenitaal syndroom 
(2000). Bij deze betrekkelijk zeldzame stofwisselingsziekten zijn vroege diagno-
sestelling en behandeling nodig om onherstelbare gezondheidsschade te voorko-
men. Verder kunnen de ouders tijdig worden ingelicht over de kans op herhaling 
bij een volgend kind. In 2002 werd 99,5 procent van de bijna 203 000 levendge-
borenen onderzocht. Er werden 405 kinderen voor nader onderzoek verwezen 
naar een universitaire afdeling voor kindergeneeskunde en bij 93 kinderen werd 
een van de drie zojuist genoemde ziekten vastgesteld. Bij twee kinderen werd de 
diagnose door de screening gemist.


6.2 Nieuwe gegevens over effectiviteit en doelmatigheid


Hielprik


Ontwikkelingen in de diagnostiek, vooral tandemmassaspectrometrie, en in de 
behandelingsmogelijkheden, alsook de toename van sikkelcelziekte door migra-
tie hebben in verscheidene landen geleid tot discussie over de criteria waaraan 
neonatale screening moet voldoen en tot uitbreiding van het screeningspro-
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gramma.131 In augustus 2005 heeft de Gezondheidsraad hierover advies uitge-
bracht.132 Met als centraal uitgangspunt de voor het kind te behalen 
gezondheidswinst adviseert de raad het hielprikonderzoek uit te breiden met 
middenketen-acyl-co-enzym-A-dehydrogenase (MCAD)-deficiëntie, sikkelcel-
ziekte en twaalf zeldzamere aandoeningen.


Cystische fibrose (CF, taaislijmziekte) noemt de raad een grensgeval. Er is 
geen consensus over de bijdrage van screening aan de gezondheidswinst die bij 
CF te bereiken is. Dat neonatale screening op CF toch voorwaardelijk groen licht 
krijgt, hangt samen met de indirecte voordelen hiervan voor het kind zelf (korter 
diagnostisch traject) en het gezin (tijdige erfelijkheidsadvisering). Voor neona-
tale screening op CF dient wel eerst een betere methode ontwikkeld te worden, 
met minder foutpositieve uitkomsten. Ook adviseert de raad om meer aandacht te 
geven aan voorlichting over het screeningsprogramma en om die in het derde tri-
mester van de zwangerschap te geven.


Na de uitbreiding (zonder CF) zouden jaarlijks in totaal ongeveer 180 kinde-
ren met een aangeboren aandoening opgespoord worden: twee keer zoveel als in 
het huidige programma (GR05). De toename betreft vooral sikkelcelziekte (ten 
minste 40 kinderen) en MCAD-deficiëntie (14 tot 18 kinderen). De sensitiviteit 
van neonatale screening met tandemmassaspectrometrie zou vrijwel honderd 
procent zijn. Ook de specificiteit is hoog. Het aantal kinderen met een foutposi-
tieve screeningsuitslag zou bij uitbreiding stijgen met ongeveer 200.132


Een mogelijk nadeel is dat met neonatale screening, bijvoorbeeld op biotini-
dasedeficiëntie, onbedoeld soms ook een kind met een niet-behandelbare ziekte 
gevonden zal worden. De commissie heeft dit, alles afwegende, aanvaard. Deze 
afweging dient opnieuw te gebeuren als de toekomstige evaluatie een betere cij-
fermatige specificatie van de onbedoelde bevindingen mogelijk maakt.133


De beschikbare economische evaluaties geven, onder meer door verschillen 
in methodologie en cijfers voor de geboorteprevalentie van de betrokken ziekten, 
geen precieze uitkomsten die onderling goed te vergelijken zijn. Het gaat om 
indicaties. De laboratoriumkosten van de huidige neonatale screening, exclusief 
vervolgonderzoek, bedragen 13,50 euro per kind.134 Voor 200 000 pasgeborenen 
per jaar komt dit uit op 2,7 miljoen euro, of 29 000 euro per opgespoord ziekte-
geval. De uitgaven voor uitbreiding van het screeningsprogramma (zonder CF) 
worden geraamd op 2,1 miljoen euro. Dit wordt 2,7 tot 3,4 miljoen euro met 
inbegrip van het vervolgonderzoek.132 


Hier staan besparingen en in de eerste plaats het voorkómen van onherstel-
bare gezondheidsschade tegenover. Schattingen in de literatuur van de kostenuti-
liteit komen voor MCAD-deficiëntie, sikkelcelziekte of een reeks onderzochte 
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aandoeningen uit op 6 000 tot 13 000 euro per QALY.132,135 Dit verhoudt zich 
gunstig tot de 13 000 dollar per QALY (prijspeil 2001) voor PKU-screening.135


Eind november 2005 heeft de staatssecretaris van VWS de Tweede Kamer 
laten weten dat zij het advies overneemt. Het RIVM, dat per 1 januari 2006 de 
centrale regisseur is van de landelijke preventieprogramma’s, zal een voorstel 
doen voor een zorgvuldige invoering. Daarbij verdient de capaciteit in mankracht 
bij de metabole centra (gespecialiseerde kinderdiëtisten) en de screeningslabora-
toria de aandacht.136 Het streven is om de uitbreiding uiterlijk per 1 januari 2007 
te realiseren.


Gehoorscreening


November 2005 besloot de staatssecretaris eveneens om de hielprik vanaf 1 janu-
ari 2007 te combineren met een gehoortest, in één huisbezoek. De gehoortest, 
met de oto-akoestische emissie (OAE)-methode als eerste screening, is gericht 
op perceptieve gehoorstoornissen. Vroege opsporing en behandeling van aange-
dane kinderen zou volgens de staatssecretaris hun ontwikkeling verbeteren.


Perceptief gehoorverlies is blijvend. Een verlies van ten minste 40 dB aan het 
beste oor komt voor bij 1 tot 2 promille van de kinderen.137 Behandeling is 
mogelijk met voorlichting aan de ouders, een gehoorapparaat, ondersteuning van 
de taal- en spraakontwikkeling met eventueel gebarentaal en een cochleair 
implantaat.137,138 


De OAE-test vervangt de arbeidsintensieve Infant Distraction Test (IDT, 
Ewing- of Capasscreening) voor kinderen van negen maanden. De IDT heeft 
slechte testprestaties. Voordat in Engeland neonatale gehoorscreening werd inge-
voerd, eind 2001, werd minder dan 30 procent van de kinderen met gehoorpro-
blemen opgespoord met de Ewing-test.138,139 Steeds meer kinderen, tot meer dan 
7 procent, werden achteraf bezien ten onrechte verwezen, vooral door tijdelijk 
geleidingsverlies (door otitis media met effusie). Evaluatie van de neonatale 
gehoorscreening in Engeland wees uit dat bij ruim 8 procent van de gescreende 
zuigelingen de testuitslag onduidelijk was en herhaald moest worden, en dat uit-
eindelijk 1,6 procent van alle babies naar een audiologisch centrum verwezen 
werd.140


In Nederland is de invoering van neonatale gehoorscreening in 2002 begon-
nen. Uit de eerste resultaten bleek onder meer dat het aantal verwijzingen daalde 
tot onder een half procent. De screening bleek het meest efficiënt in combinatie 
met de hielprik. In 2006 verschijnt het eindrapport over het implementatieonder-
zoek.
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In de Engelse Wessex-trial, het enige experimentele onderzoek naar neona-
tale gehoorscreening in de wereld, had de gehoortest een sensitiviteit van 92 pro-
cent en een specificiteit van 98 procent. Door de screening was het percentage 
kinderen met een gehoorverlies van ten minste 40 dB aan het beste oor die vroeg 
verwezen waren (voor de leeftijd van zes maanden), aanzienlijk hoger (74 pro-
cent) dan in de controlegroep die de gebruikelijke Ewing-test kreeg.139,141 Vroe-
gere verwijzing leidde echter (nog) niet tot vroegere behandeling dan in de 
controlegroep. De helft van de aangedane kinderen was op een leeftijd van acht-
tien maanden nog niet in behandeling.142 Dit is overigens in Engeland aanzienlijk 
verbeterd na de landelijke invoering van neonatale gehoorscreening.143 Of door 
te screenen de ontwikkeling van de kinderen daadwerkelijk verbetert, is nog niet 
goed onderzocht.26,143


De nadelen van screenen, zoals overdiagnose, problemen van de ouders om 
de aandoening van het kind te aanvaarden, stigmatisering, zijn eveneens slecht 
onderzocht. De maatschappelijke kosten van neonatale gehoorscreening per kind 
met vastgesteld perceptief gehoorverlies zijn in Engeland geraamd op 19 000 tot 
31 000 pond sterling. Voor de Ewing-test kwam dit uit op 70 000 tot 100 000 
pond.139,144 Neonatale gehoorscreening lijkt doelmatiger in hoogrisicogroepen, 
maar met die benadering wordt meer dan de helft van de gevallen gemist.


6.3 Conclusie


In 2007 wordt de screening van pasgeborenen uitgebreid tot achttien behandel-
bare, meest zeldzame ziekten. Dit hielprikonderzoek wordt dan tevens gecombi-
neerd met gehoorscreening. Deze vormen van neonatale screening zijn niet 
vergunningplichtig.


Het is nog niet aangetoond dat neonatale gehoorscreening, gevolgd door 
vroege behandeling, de taal- en spraakontwikkeling bevordert van kinderen met 
perceptief gehoorverlies. Nu er geen nieuwe experimentele trials meer zijn te 
verwachten (neonatale gehoorscreening is bijvoorbeeld al in meer dan dertig 
Amerikaanse staten verplicht), valt het nut van het in Nederland ingevoerde 
screeningsprogramma alleen aannemelijk te maken door een rigoureuze evalua-
tie ervan, waarbij gegevens over screening, behandeling en ontwikkeling op indi-
vidueel niveau gekoppeld kunnen worden.
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7Hoofdstuk


Chlamydia trachomatis


7.1 Achtergrond


Infectie met Chlamydia trachomatis is de meest voorkomende bacteriële seksu-
eel overdraagbare aandoening (soa) in Nederland. Er is de laatste jaren een toe-
name van het aantal besmettingen te constateren. Van 2000 tot en met 2005 nam 
het aantal infecties toe met 76 procent.145,146 In 2004 waren er volgens de 
Gezondheidsraad nog niet voldoende argumenten voor een landelijk screenings-
programma.147 Nieuwe cijfers over het vóórkomen van chlamydia-infecties nodi-
gen uit tot een heroverweging.


Cijfers over het voorkomen van chlamydia-infecties waren tot dusver voor-
namelijk gebaseerd op gegevens van het soa-surveillancenetwerk.145 Inmiddels 
zijn de resultaten bekend geworden van een onderzoek onder 21 000 personen uit 
de algemene bevolking in de leeftijdsgroep van 15 tot 30 jaar.148 Het werd uitge-
voerd in de regio’s Rotterdam, Groningen, Oostelijk Zuid-Limburg en Hart van 
Brabant 


Uit dit onderzoek bleek dat 2 procent van de deelnemers besmet was (vrou-
wen 2,5 en mannen 1,5 procent). Dit percentage was duidelijk lager op het platte-
land (0,6 procent) en het hoogst in zeer sterk verstedelijkte gebieden (3,2 
procent). De hoogste percentages werden in die laatste gebieden gevonden bij 
vrouwen van 15 tot 20 jaar (4,3 procent) en mannen van 25 tot 30 jaar (4,1 pro-
cent). Onder Surinaamse of Antilliaanse vrouwen was 12 procent geïnfecteerd. 
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Onafhankelijke risicofactoren voor het krijgen van een chlamydia-infectie ble-
ken te zijn: zeer sterke verstedelijking, jeugdige leeftijd, etniciteit (met name 
Surinaams of Antilliaans), lage opleiding, symptomen (voor vrouwen contact-
bloedingen, voor mannen frequent urineren), geen condoomgebruik, verschei-
dene sekspartners en recente partnerwisseling.148 Het aantal nieuwe chlamydia-
infecties wordt op grond van dit bevolkingsonderzoek geschat op 60 000 per jaar 
(35 000 vrouwen en 25 000 mannen).


Naar schatting is bij vrouwen 70 procent en bij mannen 25 tot 50 procent van 
de geïnfecteerden zich niet bewust van een infectie.149-151 En als er symptomen 
zijn, zijn deze soms aspecifiek of mild, waardoor geen medische hulp gezocht 
wordt. Bij een onderzoek in Amsterdam werd gevonden dat slechts een op de 
tien geïnfecteerden naar de dokter ging en behandeld werd.152 Niet ontdekken en 
dus niet behandelen leidt tot een reservoir van dragers die ongemerkt hun seksu-
ele partner(s) besmetten.


Bij vrouwen kan een onbehandelde besmetting door uitbreiding naar de baar-
moeder, eileiders en eierstokken verwikkelingen geven: endometritis, pelvic 
inflammatory disease (PID) en zelfs peritonitis. Een dergelijke ‘opstijgende’ 
infectie kan de eileiders en overige structuren in het kleine bekken blijvend 
beschadigen, met als gevolg buitenbaarmoederlijke zwangerschap, verminderde 
vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid en chronische pijn onder in de buik.


7.2 Nieuwe techniek voor screening


De traditionele tests (op cervix- en urethramateriaal) zijn te vervangen door 
gebruiksvriendelijke urinetests door middel van nucleïnezuuramplificatietech-
nieken. Een literatuuronderzoek wijst uit dat urinetests een vrijwel even grote 
sensitiviteit en specificiteit hebben als de traditionele tests.153 Bij vrouwen is de 
urinetest waarschijnlijk minder gevoelig dan de test op materiaal dat van de cer-
vix is afgenomen of dat door de vrouw zelf is afgenomen met een vaginale 
wat.154


7.3 Nieuwe bevindingen over effectiviteit en doelmatigheid


Opportunistische screening, waarbij alleen bezoekers van een bepaalde gezond-
heidszorgvoorziening een test aangeboden krijgen, vermindert de kans op com-
plicaties bij geïnfecteerden, maar niet het aantal chlamydia-infecties in de 
bevolking.155,156 Dan daalt de kans op nieuwe infecties ook niet. De enige manier 
om dit wél te bewerkstelligen is periodieke screening van de risicopopulatie, 
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waarbij iedereen die hoort tot een bepaalde leeftijdsgroep periodiek een test aan-
geboden krijgt.156


Aan de meeste voorwaarden voor verantwoorde screening wordt voldaan. Zo 
is er een betrouwbare, voor de bevolking aanvaardbare screeningstest en er 
bestaat een doeltreffende behandeling (met azithromycine of doxycycline). De 
ervaringen in Zweden onderstrepen dat eenmalige screening niet effectief is.155 
Screening zou met een interval van een jaar herhaald moeten worden.157 Over 
drie van de criteria waaraan een screeningsprogramma moet voldoen, is echter 
nog discussie.


Is er voldoende bekend over het natuurlijk beloop?


Er is weinig bekend over de duur van chlamydia-infecties en hoe vaak deze 
spontaan genezen. Voor vrouwen wordt een gemiddelde infectieduur van een jaar 
aangehouden, maar er zijn gevallen bekend waarin Chlamydia trachomatis lan-
ger aantoonbaar bleef.158 De uitkomsten van een Amsterdams en een Ameri-
kaans onderzoek gaven aan dat bijna de helft van de vrouwen zonder klachten de 
bacterie spontaan kwijtraakt.159,161 Geen van de vrouwen die een via urineonder-
zoek aangetoonde chlamydia-infectie hadden, kreeg een (symptomatische) 
PID.159


Is het een belangrijk gezondheidsprobleem?


Schattingen over het jaarlijks aantal aan chlamydia-infecties toe te schrijven ver-
wikkelingen bij vrouwen komen uit op 5000 nieuwe gevallen van PID, 200 tot 
300 buitenbaarmoederlijke zwangerschappen en 1000 gevallen van verminderde 
vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid. De helft van de gevallen van verminderde 
vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid door verkleving of verstopping van de eilei-
ders wordt geweten aan chlamydia-infecties.


Er is onzekerheid over de kans op complicaties na een chlamydia-infectie. De 
vraag is of het percentage ‘opstijgende’ infecties bij vrouwen mét of zonder 
klachten gelijk is. De meeste gegevens over verwikkelingen zijn afkomstig uit 
onderzoek bij personen met klachten of in hoogrisicogroepen. Een literatuuron-
derzoek naar de kans op PID bij chlamydia-infecties liet zien dat deze kans sterk 
uiteenliep en samenhing met het hebben van klachten en de a-priorikans op een 
soa.162


Dit zou betekenen dat de gezondheidswinst van een screeningsprogramma 
lager is dan verwacht op basis van de tot dusver gehanteerde cijfers over compli-
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caties. Wel zijn er experimenten gedaan waarin is aangetoond dat het screenen 
van vrouwen zonder klachten het aantal gevallen van PID vermindert.163,164


Is de verhouding tussen kosten en effecten gunstig?


In de modellen die gebruikt zijn bij het berekenen van de kosteneffectiviteit van 
chlamydia-screening zijn de cijfers over complicaties van chlamydia-infecties 
ontleend aan onderzoeken in hoogrisicogroepen en aan patiëntcontroleonderzoe-
ken. Op basis van deze aannames is berekend dat screening een gunstige kosten-
effectiviteitsverhouding heeft als ten minste drie procent van de doelgroep een 
chlamydia-infectie heeft. Het gebruiken van gegevens uit hoogrisicogroepen kan 
echter leiden tot overschatting van het aantal complicaties bij vrouwen zonder 
klachten of met een gemiddeld risico en dus ook tot overschatting van de kosten-
besparingen bij screening op chlamydia.165


7.4 Conclusie


Gezien de lage frequentie van chlamydia-infecties in niet-stedelijke gebieden is 
systematische screening in heel Nederland niet aangewezen. De frequentie in de 
grote steden is echter hoog genoeg om daar proefbevolkingsonderzoek onder 
personen van vijftien tot dertig jaar te overwegen. Zo is meer inzicht te krijgen in 
de effecten en kosten van screening en het optimale screeningsinterval. Om 
effect op het optreden van PID te kunnen meten, moet er een goede registratie 
van deze aandoening komen, ook in een regio zonder screening. Bij de opzet van 
proefbevolkingsonderzoek(en) kan de ervaring die in Nederland en het buiten-
land is opgedaan met screening nuttig zijn.155,156,166,167 

64 Jaarbericht bevolkingsonderzoek 2006







8Hoofdstuk


Darmkanker


8.1 Achtergrond


Kanker van de dikke darm (colon) of endeldarm (rectum) – hier kortweg aange-
duid als darmkanker – werd in 2003 in Nederland bij 10 000 mensen vastgesteld 
(www.ikc.nl). Ruim 60 procent van hen was jonger dan 75 jaar. In 2005 zijn 
bijna 4 600 mensen aan darmkanker overleden (www.cbs.nl). De kosten van de 
gezondheidszorg voor darmkanker in 1999 werden geraamd op 124 miljoen 
euro.19 Met experimenteel bevolkingsonderzoek op basis van randomisatie is 
aangetoond dat sterfte aan darmkanker met vijftien tot twintig procent kan wor-
den verminderd door screening op onzichtbare sporen bloed in ontlasting met 
een feces-occultbloedtest: de zogenoemde FOBT-screening. Het ging daarbij om 
een tweejaarlijks screeningsaanbod waarvan de helft van de doelgroep gebruik-
maakte.


Andere screeningsmethoden zijn waarschijnlijk effectiever, zoals immuno-
chemische varianten van FOBT-screening, sigmoïdoscopie en colonoscopie 
(kijkonderzoeken met een endoscoop die via de anus wordt ingebracht). Dit is 
echter nog niet goed aangetoond met experimenteel onderzoek.


Vele commissies en deskundigen, ook in Nederland, bevelen aan om een lan-
delijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker geleidelijk in te voeren voor men-
sen van 50 of 55 jaar en ouder, op geleide van de uitkomsten van 
haalbaarheidsonderzoek.168-171 Deze uitkomsten komen in 2007/2008 beschik-
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baar. FOBT is de aanbevolen screeningstechniek om mee te starten. FOBT-scree-
ning heeft een sensitiviteit van 50 tot 60 procent. De kosten van tweejaarlijks 
bevolkingsonderzoek met de standaardtest zijn op grond van screeningstrials in 
Engeland en Denemarken becijferd op 1600 pond sterling per gewonnen levens-
jaar.172,173


Geadviseerd wordt om daarnaast de haalbaarheid van screenen met sigmoï-
doscopie te onderzoeken en bij gunstige resultaten in een gerandomiseerde trial 
de kosten en effecten van screenen met sigmoïdoscopie te vergelijken met 
FOBT-screening. Ook zouden colonoscopie en nieuwere tests op hun bruikbaar-
heid moeten worden onderzocht.168


8.2 Haalbaarheidsonderzoek in Nederland


Er worden drie haalbaarheidsonderzoeken voorbereid. Het eerste is voorjaar 
2006 in Maastricht begonnen. Dit project is vooral gericht op alternatieven voor 
FOBT. De doelgroep bestaat uit werknemers van 50 jaar en ouder van vier grote 
bedrijven en instellingen in Limburg. De deelnemers krijgen colonoscopie en, als 
zij daarin toestemmen, ook onderzoek van bloed en ontlasting. Als ‘sigmoïdos-
copie’ gelden de bevindingen in het laatste deel van de dikke darm (60 centime-
ter tot de anus) bij het terugtrekken van de colonoscoop. Er zijn twee centrale 
onderzoeksvragen. Wat zijn de resultaten en kosten van screenen met colonosco-
pie, sigmoïdoscopie of FOBT? Kunnen er screeningstests ontwikkeld worden die 
zich richten op DNA of eiwitten in bloed of ontlasting?


Het tweede proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt uitgevoerd 
door het UMC St Radboud te Nijmegen en het AMC te Amsterdam in samen-
werking met de integrale kankercentra IKO en IKA. Dit onderzoek moet voor 
Nederland representatieve gegevens opleveren. Er wordt een representatieve 
steekproef getrokken van in totaal 32 500 personen tussen 50 en 75 jaar die 
wonen in Nijmegen of Amsterdam en omgeving. Zij worden in een gerandomi-
seerde opzet uitgenodigd voor FOBT-screening, waarbij twee varianten worden 
vergeleken (de standaardtest en een immunochemische FOBT) en twee uitnodi-
gingsmodaliteiten (een brief ondertekend door de onderzoekers of een uitnodi-
gingsbrief van de eigen huisarts). De centrale onderzoeksvraag is hoe groot de 
deelnamegraad is bij de vier verschillende combinatiemogelijkheden.


Het derde proefbevolkingsonderzoek wordt voorbereid door het Erasmus 
MC te Rotterdam. Ook hierin staan de response en uitvoerbaarheid centraal. Op 
basis van randomisatie worden drie screeningstests vergeleken: sigmoïdoscopie, 
de standaard FOBT en een immunochemische FOBT-variant. Deze trial zou deel 
kunnen uitmaken van het geleidelijk invoeren van een landelijk bevolkingson-

66 Jaarbericht bevolkingsonderzoek 2006







derzoek naar darmkanker, als daartoe besloten wordt.174 Als de trial nog in 2006 
kan beginnen, kunnen de eerste resultaten beschikbaar zijn op het moment dat 
ook de uitkomst wordt verwacht van het in Engeland en Italië lopende onderzoek 
naar de effectiviteit van sigmoïdoscopische screening.174


8.3 Nieuwe bevindingen over effectiviteit en doelmatigheid


Immunochemische FOBT


Immunochemische varianten, zoals OC-Sensor, zouden op twee manieren de 
effectiviteit van FOBT-screening kunnen vergroten. Zij lijken gevoeliger te zijn 
dan de standaardtest, die gebruikt werd in de buitenlandse screeningstrials waar-
mee een sterftevermindering van15 tot 20 procent werd aangetoond. De sensiti-
viteit is in de orde van 70 tot 80 procent in plaats van 50 tot 60 procent.175,176 In 
de tweede plaats is een grotere opkomst te verwachten met een immunochemi-
sche test die minder omslachtig is dan de standaardtest (doordat een eenmalig 
fecesmonster volstaat in plaats van telkens twee monsters op drie verschillende 
dagen), doordat geen dieetbeperking vereist, en doordat deze test gebruiksvrien-
delijker en hygiënischer is.177,178


Aan de andere kant zijn immunochemische tests duurder dan de standaardtest 
en kunnen zij een groter aantal foutpositieve uitkomsten hebben. De proefbevol-
kingsonderzoeken in Nederland moeten meer zicht geven op de voor- en nade-
len. Omdat immunochemische FOBTs, zoal OC-Sensor, kwantitatieve tests zijn, 
kan daarbij onderzocht worden bij welke grenswaarde voor een positieve test de 
verhouding tussen voordelen en nadelen optimaal is.


Sigmoïdoscopie


De uitkomsten van observationeel onderzoek en modelberekeningen doen ver-
wachten dat screenen met sigmoïdoscopie doeltreffender is dan met FOBT. Of 
dit inderdaad zo is, moet nog blijken uit experimenteel onderzoek. In de lopende 
experimenten − in de Verenigde Staten, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en 
Italië − kan sigmoïdoscopie echter niet vergeleken worden met FOBT-screening, 
omdat de proefpersonen in de controlegroep geen screening en dus ook geen 
FOBT aangeboden krijgen.179-181 


Behalve effectiever is screenen met sigmoïdoscopie mogelijk ook doelmati-
ger. Via FOBT-screening wordt darmkanker vaak in een vroeg stadium vastge-
steld, maar met sigmoïdoscopie kunnen ook poliepen opgespoord en verwijderd 
worden, waardoor de ontwikkeling van kanker wordt voorkómen. Als er een 
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nieuwe poliep ontstaat, duurt het over het algemeen nog vele jaren voordat deze 
ontaardt in kanker. Daarom hoeft er minder vaak gescreend te worden dan met 
FOBT, bijvoorbeeld om de vijf jaar. Mogelijk kan worden volstaan met een inter-
val van tien jaar of zelfs met eenmalige screening, mits aan hoge kwaliteitseisen 
wordt voldaan. Het optimale screeningsinterval staat echter nog niet vast.


Colonoscopie


Er zijn nog geen resultaten van gerandomiseerd onderzoek die aantonen dat de 
ziektelast en sterfte aan darmkanker verminderd kunnen worden via colonosco-
pische screening. Wel zijn er sterke aanwijzingen dat colonoscopie een zeer doel-
treffende screeningstest is. Voor zover bekend, vooral uit onderzoek buiten 
screeningssituaties, heeft colonoscopie een grote gevoeligheid. Met colonosco-
pie wordt de gehele dikke darm onderzocht en zijn dus meer afwijkingen op te 
sporen dan met sigmoïdoscopie. Een belangrijke vraag is of dit voordeel opweegt 
tegen de grotere nadelen van colonoscopie, zoals de kans op (soms ernstige) ver-
wikkelingen, zoals darmperforatie.


De frequentie van screening zou beperkt kunnen blijven tot eens per tien jaar. 
Ook kan overwogen worden te volstaan met eenmalig onderzoek. Dat zou een 
groot voordeel zijn en de doelmatigheid van screenen op darmkanker zeer ten 
goede komen. Colonoscopisch screenen lijkt veilig en effectief gedelegeerd te 
kunnen worden aan goed opgeleide niet-MDL-artsen en verpleegkundig endos-
copisten, maar hier is nog weinig onderzoek naar gedaan. 


Het National Cancer Institute onderzoekt de haalbaarheid van een groot 
proefbevolkingsonderzoek in de Verenigde Staten. 


Virtuele colonoscopie


Sinds 1994 is virtuele colonoscopie (CT- of MR-colonografie) in ontwikkeling. 
De meeste ervaring is opgedaan met CT-colonografie. Na het inblazen van lucht 
of kooldioxide in de darmen worden de darmplooien zichtbaar voor de CT-scan-
ner. Deze scant binnen een minuut de gehele dikke darm als een reeks ‘plakjes’ 
(multislice CT). Na beeldverwerking kunnen de CT-beelden twee- of driedimen-
sionaal (virtueel, als een film, 3D-navigatie) worden beoordeeld.


Virtuele colonoscopie zou ofwel als primaire screeningsmethode kunnen die-
nen ofwel als eerste stap in de diagnostiek na een positieve FOBT-uitslag. Er is 
geen onderzoek bekend naar het effect van screenen met virtuele colonoscopie 
op sterfte aan darmkanker. Meestal gaat het om vergelijkend onderzoek bij kleine 
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aantallen patiënten, bij wie achtereenvolgens CT-colonografie en conventionele 
colonoscopie werd gedaan.182 Meta-analyses hadden als uitkomst dat CT-colono-
grafie voor poliepen met een doorsnee van tien millimeter en groter een gevoe-
ligheid van 88 tot 93 procent heeft en een specificiteit van 95 tot 97 procent.183-


185


De ervaring met CT-colonografie buiten patiëntengroepen is nog beperkt. De 
onderzoeksuitkomsten wijzen op een vrij grote specificiteit voor poliepen van 
tien millimeter en groter (rond 95 procent), maar laten sterke verschillen in 
gevoeligheid zien, uiteenlopend van 55 tot 94 procent.181,186-190 Voor deze wisse-
lende resultaten worden uiteenlopende verklaringen aangedragen, betrekking 
hebbend op de darmvoorbereiding (stool tagging), de CT-scanner (slice-dikte), 
beeldverwerking (electronic cleansing), beoordelingstechniek (tweedimensio-
naal en zo nodig driedimensionaal, of primair driedimensionaal) en ervaring. Wel 
duidelijk is dát er een grote gevoeligheid bereikbaar is met behoud van een speci-
ficiteit van 95 tot 97 procent.190-193


Het onderzoek is bijna altijd pijnloos en duurt tien tot vijftien minuten. Dat is 
de helft van de tijd die nodig is voor conventionele colonoscopie, maar beoorde-
ling van de beelden vergt nog eens tien minuten.182 De verwachting was dat CT-
colonografie op veel grotere schaal zou worden geaccepteerd dan conventionele 
colonoscopie. Dit is nog niet duidelijk aangetoond, maar dat kan veranderen door 
ontwikkeling van een minder belastende darmvoorbereiding voor CT-colonogra-
fie. De literatuur meldt geen ernstige complicaties van CT-colonografie.188,194 
Tot slot kan als voordeel worden genoemd dat deze techniek als eventuele scree-
ningsmethode waarschijnlijk gemakkelijker te delegeren is aan een laborant dan 
conventionele colonoscopie.


Er zijn ook nadelen. Net als conventionele colonoscopie vergt CT-colonogra-
fie een belastende darmvoorbereiding. Onderzocht wordt of kan worden volstaan 
met een dieet en stool tagging.195. Daarbij wordt enige tijd voor het onderzoek 
een contrastmiddel in lage dosering ingenomen voor het ‘aankleuren’ van feces. 
Verder was de stralingsbelasting tot voor kort groot, met een effectieve dosis van 
ongeveer acht millisievert per onderzoek (in rug- en buikligging). Verwacht 
wordt dat nieuwe ontwikkelingen, zoals automatische aanpassing van de buis-
stroom, de stralingsbelasting verder zullen verminderen. Bij een lage dosis geeft 
CT-colonografie weinig informatie over het omliggende weefsel. Dit vermijdt 
het probleem hoe om te gaan met toevalsbevindingen buiten de dikke darm.


Er moeten nog belangrijke vragen worden beantwoord. Wanneer moet de uit-
komst van CT-screening als ‘positief’ worden beschouwd?196 Als de grens-
waarde een poliepdoorsnee van tien millimeter is, kan het aantal deelnemers dat 
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alsnog in aanmerking voor colonoscopie komt, beperkt blijven tot ongeveer vijf 
procent. Dit percentage neemt snel toe bij een lagere grenswaarde. Biedt CT-
screening dan nog wel voordelen? Er is algemene overeenstemming over het 
belang van het verwijderen van poliepen van tien millimeter en groter. Maar hoe 
verhouden zich het nut en risico van colonoscopie voor het verwijderen van klei-
nere poliepen?


8.4 Nieuwe technieken


DNA-tests op fecesmonsters 


Van darmtumoren schilferen continu cellen af die terechtkomen in de ontlasting. 
De cellen worden afgebroken, maar het DNA van tumorcellen is stabiel in feces. 
Van deze DNA-tests op fecesmonsters wordt veel verwacht. Zij zijn niet ingrij-
pend, vereisen geen bezoek aan een screeningscentrum, geen darmvoorbereiding 
en waarschijnlijk geen dieetbeperking, en ze betreffen de gehele dikke darm. 
Omdat cellen continu afschilferen, is te verwachten dat de test gevoeliger is voor 
darmkanker en hoogrisico-adenomen dan FOBT en dat kan worden volstaan met 
één fecesmonster. Verder is de hoop gevestigd op een hogere deelnamegraad en 
minder foutpositieve uitkomsten. Darmkanker wordt veroorzaakt door verande-
ringen in het DNA van cellen van het darmslijmvlies. Dit leidt ertoe dat tumor-
remmende genen worden uitgeschakeld en tumorstimulerende genen worden 
aangezet.


Sinds 1992 wordt geëxperimenteerd met tests op DNA-mutaties , zoals K-
ras-oncogenen, die karakteristiek zijn voor darmkanker en adenomen.197 Met K-
ras–mutaties was de gevoeligheid bijna 50 procent, met mutaties in het APC-gen 
iets meer. Omdat met een test op één marker lang niet alle gevallen van darmkan-
ker zijn op te sporen (darmkanker is genetisch heterogeen), worden combinatie-
tests ontwikkeld. Deze kunnen bovendien op chromosoomveranderingen gericht 
zijn. Het kwaadaardig worden van adenomen gaat namelijk vrijwel altijd gepaard 
met verlies of toename van bepaalde stukken van chromosomen.


Onderzoek op kleine schaal met combinatietests onder darmkankerpatiënten 
toont een gevoeligheid van 70 tot 90 procent voor kanker. Dit biedt perspectief 
voor praktische toepassing, als zelfstandige screeningstest of in combinatie met 
sigmoïdoscopie, vooral sinds de ontdekking van nieuwe (epi-)genetische mar-
kers.198-200 De eerste studie in een aselect gekozen populatie had echter een min-
der grote gevoeligheid als uitkomst, zij het dat de DNA-test gevoeliger was dan 
FOBT.201 Ook de specificiteit voldeed nog niet. De resultaten van een tweede, 
eveneens Amerikaans onderzoek op grote schaal worden spoedig verwacht.202
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Feces- en bloedtests op eiwit


Behalve DNA-tests met fecesmonsters zijn er ook feces- en bloedtests die op 
eiwitten onderzoeken (CEA, CA 19-9, MCSF, TATI). Deze enkelvoudige tests 
zijn niet geschikt voor screening op darmkanker. Ontwikkelingen in microarray-
technologie (‘biochips’), massaspectroscopie en bioinformatica maken het echter 
mogelijk grote aantallen eiwitten tegelijkertijd zeer nauwkeurig te meten en 
direct te identificeren. Toepassing daarvan kan eiwitprofielen in bloed of ontlas-
ting definiëren die specifiek zijn voor darmkanker en hoogrisico-adenomen. 
Deze patronen kunnen worden gebruikt om nieuwe kandidaatgenen te identifice-
ren en die te onderzoeken op hun bruikbaarheid als marker. Een andere mogelijk-
heid is de eiwitprofielen zelf op hun bruikbaarheid als marker te beproeven.203


Van bijvoorbeeld prostaat-, eierstok-, borst- en longkanker zijn al specifieke 
afwijkende eiwitprofielen geclaimd. Er zijn echter nog grote vragen over de 
betrouwbaarheid (reproduceerbaarheid) van deze ‘vingerafdrukken’.204 Dit luis-
tert extra nauw bij observationeel onderzoek, omdat daarbij randomisatie ont-
breekt en kans op vertekening de geldigheid van de uitkomsten bedreigt.


8.5 Conclusie


Nu in (buitenlandse) proefbevolkingsonderzoeken is aangetoond dat sterfte aan 
darmkanker verminderd kan worden via FOBT-screening, wordt de haalbaarheid 
van bevolkingsonderzoek naar darmkanker in Nederland onderzocht. In de drie 
geplande haalbaarheidsstudies wordt de bewezen effectieve standaardtest verge-
leken met mogelijk betere alternatieven (immunochemische FOBT, sigmoïdos-
copie, colonoscopie). Ook worden tests op DNA en eiwitten ontwikkeld en op 
hun bruikbaarheid onderzocht.


FOBT is de aangewezen screeningstest om mee te starten. Aanbevolen wordt 
om een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker geleidelijk in te voeren, 
op geleide van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudies. Deze resultaten 
komen in 2007 of 2008 beschikbaar. 


Screening op darmkanker is vergunningplichtig.
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9Hoofdstuk


Longkanker


9.1 Achtergrond


In 2003 werd bij ruim 9 000 mensen in Nederland longkanker vastgesteld 
(www.ikc.nl). In 2005 overleden 9 400 mensen hieraan (www.cbs.nl). De kosten 
van de gezondheidszorg in 1999 werden geraamd op 104 miljoen euro.19 Negen 
van de tien gevallen van longkanker zijn door primaire preventie (niet roken) te 
voorkomen.205 In de praktijk blijkt dat niet meteen in die mate te lukken. Effect 
van preventie op sterfte laat lang op zich wachten. Als het jonge mensen lukt om 
niet te gaan roken, heeft dit pas na tientallen jaren invloed op landelijke sterfte-
cijfers. Effect op bevolkingsniveau valt sneller te verwachten als mensen die al 
roken daarmee stoppen.205,206 Dit halveert iemands kans op longkanker al na 
ongeveer tien jaar.


De vraag of screenen op longkanker een zinvolle plaats kan hebben naast pri-
maire preventie is na decennialang onderzoek nog niet met ja te beantwoorden. 
De uitkomsten van vijf proefbevolkingsonderzoeken met thoraxfoto’s (wel of 
niet aangevuld met sputumcytologie), waarvan het eerste begon in 1960, lieten 
geen vermindering in sterfte aan longkanker zien. Door te screenen werden wel 
twee keer zo veel gevallen van longkanker in een ‘vroeg’ stadium vastgesteld, 
maar het aantal mensen met een vergevorderd ziektestadium werd niet kleiner. 
Vermindering in sterfte werd dan ook niet vastgesteld, ook niet na verlenging van 
de observatieperiode tot ruim twintig jaar.207 De uitkomsten van een zesde inter-
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ventiestudie, de Amerikaanse PLCO-trial, zijn binnen enkele jaren te verwach-
ten.205


9.2 Nieuwe technieken voor screening


Sinds 1993 worden, vooral in de VS en Japan maar nu ook in Europese landen, 
CT-technieken als multislice computertomografie gebruikt voor screening op 
longkanker. Ook worden nieuwe endoscopische technieken en sputum- en bloed-
onderzoek naar vroege markers van longkanker onderzocht op hun bruikbaar-
heid.


CT heeft een veel grotere gevoeligheid voor longkanker dan thoraxfoto’s en 
sputumcytologie. Er zijn nog alleen uitkomsten van observationeel onderzoek 
beschikbaar. Zij laten zien dat met CT-screening veel kleine tumoren op te spo-
ren zijn onder leden van hoogrisicogroepen, zoals (ex-)rokers.208-210 Dit aantal is 
veel hoger dan bij conventionele screening. Bovendien gaat het nu in de meeste 
gevallen om een vroeg ziektestadium waarin de tumor langs operatieve weg te 
verwijderen is. Sommigen achtten deze bevindingen zo overtuigend dat zij con-
cludeerden dat CT-screening zal leiden tot vermindering van sterfte aan longkan-
ker. Zij vonden het niet nodig dit nog aan te tonen met gerandomiseerd 
interventieonderzoek.208


Uitkomsten van observationeel onderzoek kunnen echter vertekend zijn. Is 
vroege opsporing wel vroeg genoeg om uitzaaiing te voorkomen en de levens-
verwachting te verbeteren? Zijn de opgespoorde afwijkingen inderdaad biolo-
gisch agressief? Zullen zij de gezondheid ooit kunnen bedreigen? Of is er sprake 
van overdiagnose? 


9.3 Nieuwe bevindingen over effectiviteit


De hoofdvraag, of CT-screening daadwerkelijk sterfte aan longkanker vermin-
dert, is alleen met gecontroleerd interventieonderzoek te beantwoorden. Daarvan 
zijn er twee gaande. De eerste is de National Lung Screening Trial van het Natio-
nal Cancer Institute in de VS. Dit experiment omvat ruim 50 000 vrijwilligers die 
willekeurig in twee groepen verdeeld zijn. De experimentele groep krijgt CT-
screening aangeboden, de controlegroep screening met thoraxfoto’s, in beide 
gevallen jaarlijks en drie jaar lang. De uitkomst van de National Lung Screening 
Trial wordt in 2010 verwacht.


Het tweede proefbevolkingsonderzoek, het Nederlands Leuvens Longkanker 
Screenings Onderzoek (NELSON), begon in 2004. Anders dan in de Ameri-
kaanse trial is de onderzoeksgroep samengesteld op grond van gegevens van de 
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bevolkingsregistatie (GBA). Het is een samenwerkingsverband tussen centra in 
Rotterdam, Leuven, Haarlem, Utrecht en Groningen. NELSON gaat volgens 
plan in totaal 16 000 rokers en ex-rokers tussen 50 en 75 jaar omvatten. Voor de 
8 000 leden van de experimentele groep volgt na drie jaar CT-screening zeven 
jaar observatie. De even grote controlegroep krijgt geen screening aangeboden 
en wordt tien jaar vervolgd.


9.4 Nieuwe bevindingen over doelmatigheid


Als screenen een gunstig effect op longkankersterfte heeft, moet dit opwegen 
tegen de ongunstige effecten en kosten.


Screenen op longkanker heeft vaak foutpositieve uitkomsten. Dit genereert 
veel achteraf onnodig blijkende angst en kosten. Na enkele screeningsronden 
onder hoogrisicogroepen zijn bij drie op de vier deelnemers niet-verkalkte (dus 
niet zeker goedaardige) longhaarden te vinden.210 Lang niet altijd gaat het dan 
om kanker. Maar dat valt vaak pas uit te maken door ofwel het onderzoek drie of 
zes maanden na de screening te herhalen om te controleren of de afwijking 
groeit, ofwel door direct nadere diagnostiek te doen.


Aanvankelijk kreeg een op de vier deelnemers bij eerste screening een uitslag 
die achteraf foutpositief bleek te zijn. Intussen heeft onderzoek uitgewezen dat 
longhaarden met een diameter van minder dan vijf millimeter zonder bezwaar 
met rust gelaten kunnen worden tot de volgende screeningsronde. Zo kan zonder 
het opsporen van longkanker te benadelen het aantal foutpositieve uitkomsten 
worden gehalveerd, maar dit aantal blijft relatief groot.209,211-213 Behalve de dia-
meter worden ook andere karakteristieken van longhaarden, zoals vorm en opaci-
teit, onderzocht op hun belang voor het onderscheid tussen goed- en 
kwaadaardig.213,214 


Een tot twee procent van alle deelnemers heeft bij screening of bij CT-con-
trole een voor kanker verdachte afwijking die noodzaakt tot invasieve nadere 
diagnostiek.209 In vier van de vijf gevallen wordt dan longkanker geconstateerd. 
Er worden verschillende protocollen (met PET-scanning of transthoracale naald-
biopsie) onderzocht op hun voor- en nadelen om de belasting van de diagnostiek 
zo veel mogelijk te beperken.215


Naast de kans op foutpositieve screeningsuitslagen bestaat het risico van 
overdiagnose en overbehandeling. Aanwijzingen voor overdiagnose kwamen al 
uit de gerandomiseerde onderzoeken van de jaren 1970 naar het nut van screenen 
op longkanker met röntgen- en sputumonderzoek. Daarbij kwamen vooral lang-
zaam groeiende tumoren aan het licht waarvan een deel nooit klachten zou heb-
ben gegeven in situaties zonder screening. Via CT-screening wordt longkanker 
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zes keer zo vaak in een vroeg stadium ontdekt als destijds.208 Juist door de gro-
tere gevoeligheid van CT is te verwachten – in nog sterkere mate dan werd aan-
getoond bij screenen met thoraxfoto’s en sputumcytologie – dat screenen vooral 
langzaam groeiende tumoren aan het licht brengt die nooit klachten zouden heb-
ben gegeven in een situatie zònder screening (pseudo-disease).


Een derde nadeel kan het constateren van toevalsbevindingen zijn. Bij ten 
minste de helft van de deelnemers zijn andere afwijkingen dan longkanker te 
zien op de scan, zoals nierstenen, vergrote lymklieren en kanker van de alvlees-
klier.212,216 Het nut van dergelijke toevalsbevindingen is niet duidelijk.


Overigens is comorbiditeit naar verwachting een belangrijk probleem. 
Behalve voor longkanker is roken een grote risicofactor voor andere ernstige 
aandoeningen, zoals chronische obstructieve longziekten en hart- en vaatziekten. 
Dit vermindert de kans dat iemand met longkanker operatief behandeld kan wor-
den.


9.5 Conclusie


In twee proefbevolkingsonderzoeken (Nederland/België, VS) wordt onderzocht 
of CT-screening sterfte aan longkanker vermindert. De eventuele gezondheids-
winst moet duidelijk opwegen tegen de gezondheidsschade van screenen, vooral 
door de grote kans op foutpositieve resultaten en mogelijk ook op overdiagnose 
en overbehandeling. Zolang dit niet vaststaat moet screenen buiten het kader van 
wetenschappelijk onderzoek ontraden worden. Screening op longkanker is ook 
vergunningplichtig.

76 Jaarbericht bevolkingsonderzoek 2006







10Hoofdstuk


Prostaatkanker


10.1 Achtergrond


In 2003 werd in Nederland bij 7 900 mannen prostaatkanker vastgesteld en in 
2005 werd deze ziekte in 2 370 gevallen als doodsoorzaak geregistreerd 
(www.ikc.nl, www.cbs.nl). De kosten van de zorg in 1999 voor prostaatkanker in 
Nederland werden geraamd op 65 miljoen euro.19 Het natuurlijk beloop van 
prostaatkanker is grillig en niet goed te voorspellen. Veel mannen worden er oud 
mee en sterven aan iets anders. Anderen overlijden al korte tijd nadat de ziekte 
werd vastgesteld.


Prostaatkanker komt in bepaalde families vaker voor dan in de algemene 
bevolking. Als dit bijvoorbeeld het geval is bij drie of meer eerstegraads familie-
leden wordt gesproken van erfelijke prostaatkanker (hereditary prostate cancer, 
HPC). Hier speelt autosomaal dominante overerving een rol, waarbij verschei-
dene genen betrokken zijn. Er zijn in Nederland naar schatting 450 HPC-fami-
lies.


Ongeorganiseerde screening op prostaatkanker heeft een hoge vlucht geno-
men sinds het beschikbaar komen van een bloedtest op prostaatspecifiek anti-
geen (PSA) eind jaren tachtig van de vorige eeuw. Bijvoorbeeld in de Verenigde 
Staten laat 75 procent van de mannen boven de vijftig jaar zich weleens testen, 
en 54 procent laat dit regelmatig doen.217 Het is echter niet bekend of vroeg 
opsporen van prostaatkanker gezondheidsvoordelen heeft, terwijl wel vaststaat 

Prostaatkanker 77



http://www.ikc.nl

http://www.ikc.nl

http://www.ikc.nl





dat het schadelijk kan zijn door de grote kans op foutpositieve resultaten en over-
diagnose, en door de ongunstige effecten van behandeling, zoals incontinentie en 
impotentie.218


Ook in Nederland ontstaat wildgroei.219 PSA-tests en varianten daarvan zijn 
ruim toegankelijk. Internetsites bieden zelftests aan. Prostaatzelftests zijn ook in 
alle apotheken verkrijgbaar. Zorgverzekeraars bieden hun verzekerden zelfs jaar-
lijkse of tweejaarlijkse screening op prostaatkanker aan, wat alleen al gezien de 
lead time van twaalf jaar (de tijdsduur waarmee het moment van diagnosestelling 
vervroegd wordt) bedenkelijk is.16 Verder hebben in verschillende plaatsen man-
nenklinieken (of prostaatcentra) hun deuren geopend voor de ouder wordende 
man.


Het gaat hierbij doorgaans om een open aanbod, met als enige restrictie een 
leeftijd van 50 jaar of ouder, of het hebben van plasklachten. Overigens zijn der-
gelijke klachten geen reden om te screenen op prostaatkanker. Een op de vier 
mannen op deze leeftijd heeft er last van. De kans prostaatkanker te hebben is 
gelijk voor mannen met en zonder plasklachten.220,221 PSA-bepaling als routine-
test bij plasklachten komt dan ook neer op screenen in een ongeselecteerde popu-
latie, met alle bezwaren van dien, zoals ook professionele richtlijnen in 
Nederland aangeven.222 Bovendien zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar 
over de toegevoegde waarde van PSA-bepaling voor de behandelingskeuze van 
mannen met mictieklachten.


De PSA-test is wel erg gevoelig maar weinig specifiek.16 Het zoeken is naar 
kenmerken waarmee biologisch agressieve, snelgroeiende tumoren kunnen wor-
den onderscheiden van de veel minder kwaadaardige varianten.


10.2 Nieuwe technieken voor screening


Autoantistofprofielen


Enkele jaren geleden werd ontdekt dat mannen met prostaatkanker antistoffen 
vormen tegen een bepaald enzym dat in prostaatkankercellen in verhoogde mate 
tot expressie komt. Deze autoantistof bleek een matige gevoeligheid te hebben 
voor het aantonen van prostaatkanker. Geprobeerd wordt met chips andere auto-
antistoffen te identificeren om daarmee een betere screeningstest te ontwikkelen. 
De uitkomsten van een onderzoek met zo’n autoantistofprofiel (een 22-faag-pep-
tide detector) op bewaarde bloedmonsters wijzen op betere resultaten dan met 
een PSA-test.223 Er is echter nog niet onderzocht hoe de test presteert bij andere 
aandoeningen van de prostaat dan kanker, en bij toepassing als screeningstest, 
dus bij mannen uit de algemene bevolking.
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PCA3 


In Nijmegen wordt een nieuwe test op prostaatkanker ontwikkeld.224 Deze urine-
test bepaalt de hoeveelheid mRNA-kopieën van een prostaatkanker-specifiek 
gen, PCA3, in urinesedimenten verkregen na prostaatmassage (uitgebreid rectaal 
toucher). Onderzocht wordt of met deze bepaling de screening verbeterd kan 
worden. Bij een verhoogde PSA-waarde wordt namelijk met prostaatpuncties 
(sextantbiopsie) vastgesteld of er wel of niet sprake is van kanker. Door de lage 
specificiteit van de PSA-test zijn prostaatpuncties achteraf bezien vaak onnodig. 
De vraag is of prostaatpunctie achterwege kan blijven als bij mannen met een 
verhoogde PSA-waarde de urinetest een normale uitkomst heeft. Een andere 
vraag is welk type prostaatkanker ‘gemist’ wordt bij deze aanvullende diagnos-
tiek. Als dit de minder agressieve tumoren zijn, vermindert de urinetest de kans 
op overdiagnose.224 


10.3 Nieuwe bevindingen over effectiviteit


De therapie bij prostaatkanker is een netelige zaak. Screenen kan alleen leiden tot 
minder sterfte aan prostaatkanker als er een effectieve behandeling is voor man-
nen bij wie prostaatkanker wordt vastgesteld. Het was tot voor kort niet duidelijk 
of operatief ingrijpen bij niet-uitgezaaide prostaatkanker (radicale prostatecto-
mie) levensreddend is en of voorlopig nietsdoen en afwachten met (meestal hor-
monale) therapie tot er klachten komen, niet het beste was. Een recent onderzoek 
waarbij op gerandomiseerde basis opereren werd vergeleken met een afwachtend 
beleid, wees uit dat opereren de kans op sterfte aan prostaatkanker met 46 pro-
cent verminderde: RR= 0,56 (0,36-0,88). Na tien jaar was deze sterfte 8,6 pro-
cent in plaats van 14,4 procent.225


In een nieuw (patiëntcontrole)onderzoek kon geen lagere sterfte aan prostaatkan-
ker aangetoond worden bij mannen die waren gescreend met een PSA-test of een 
rectaal toucher.226


Er zijn twee gerandomiseerde trials gaande naar het effect van screenen op 
sterfte aan prostaatkanker. De Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) 
trial van het National Cancer Institute in de Verenigde Staten omvat 74 000 
mannen van 60 tot 75 jaar van wie de helft jaarlijks screening met de PSA-test en 
een rectaal toucher krijgt aangeboden en de andere helft alleen de gebruikelijke 
gezondheidszorg krijgt. Begin 2005 werden de bevindingen bij de eerste scree-
ningsronde gepubliceerd.227
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De eveneens in 1994 begonnen European Randomized Study of Screening for 
Prostate Cancer (ERSPC) wordt uitgevoerd in acht Europese landen en gecoör-
dineerd vanuit Rotterdam.228,229 Het onderzoek omvat bijna 200 000 mannen, 
voornamelijk in de leeftijdsgroep 55-69 jaar. De mannen in de experimentele 
groep krijgen eens per vier jaar een PSA-test aangeboden. Bij een PSA-waarde 
van 3 ng/ml of hoger volgt een verwijsadvies. In de meeste centra zijn twee of 
drie screeningsronden voltooid. De onderzoekers verwachten dat ERSPC groot 
genoeg is om een eventueel gunstig effect van ten minste 25 procent van scree-
nen op sterfte aan prostaatkanker aan te tonen.228 Behalve het effect van screenen 
op sterfte worden de gevolgen voor kwaliteit van leven onderzocht.230,231


Erfelijke prostaatkanker


Het is niet bekend of screenen op prostaatkanker in HPC-families sterfte aan 
deze ziekte kan verminderen. Sinds 2002 evalueren het UMC St Radboud te Nij-
megen en de StOET te Leiden PSA-screening in HPC-families. Per 1 april 2006 
waren 288 families aangemeld, waarvan er 153 voldoen aan de criteria voor erfe-
lijke prostaatkanker. In deze families bevinden zich 751 mannen at risk voor 
prostaatkanker. Van de 207 mannen tussen de 50 en 75 die in aanmerking komen 
voor het onderzoek, hebben 169 ingestemd met deelname. Zij krijgen elke twee 
jaar een PSA-test aangeboden.


Het in Nederland te verwachten aantal deelnemers is niet toereikend om de 
effectiviteit van screening te bepalen. Het project heeft een beperkter doel: het 
aanbieden en evalueren van periodieke PSA-screening in HPC-families, met uit-
komstmaten als deelnamegraad, testkarakteristieken en kwaliteit van leven. 
Daarnaast worden het ontstaan, de pathologische kenmerken en het verloop van 
erfelijke prostaatkanker onderzocht. De uitkomsten worden vergeleken met die 
van het Rotterdamse deelproject van de ERSPC en komen in de loop van 2006 
beschikbaar.


10.4 Conclusie


De uitkomsten van het Europese proefbevolkingsonderzoek naar prostaatkanker 
worden tussen 2007 en 2010 verwacht. ‘Wilde’ screening met de PSA-test dreigt 
intussen ook in Nederland een hoge vlucht te nemen, mede door toedoen van 
zorgverzekeraars en mannenklinieken. Dat is bedenkelijk. Gezien de grote kans 
op een foutpositieve screeningsuitslag, overdiagnose en overbehandeling moet 
screening buiten wetenschappelijk onderzoek om ernstig ontraden worden. 
Screening op prostaatkanker is vergunningplichtig.

80 Jaarbericht bevolkingsonderzoek 2006







11Hoofdstuk


Diabetes mellitus


11.1 Achtergrond


Diabetes is een ernstige ziekte die veel voorkomt. Op basis van huisartsenregi-
straties werd geschat dat in Nederland ruim 600 000 mensen diabetes hadden in 
2003, van wie 90 procent type 2 (http://www.nationaalkompas.nl). De kosten van 
de Nederlandse gezondheidszorg voor diabetes werden geraamd op 431 miljoen 
euro in 1999.19 


Wordt diabetes door te screenen eerder ontdekt en behandeld, dan kan wel-
licht gezondheidswinst geboekt worden. Wetenschappelijke gegevens over de 
effectiviteit van die aanpak ontbreken echter. Voor landelijk screenen is het 
daarom te vroeg.232 


Een goed startpunt voor onderzoek is screenen in risicogroepen: mensen van 
ongeveer 40 jaar en ouder met overgewicht. Zij hebben vaak ook andere risico-
factoren voor hart- en vaatziekten. Daarom valt te overwegen om bij mensen met 
overgewicht niet alleen het glucosegehalte te bepalen, en zo diabetes op te spo-
ren, maar ook risicofactoren voor hart- en vaatziekten te meten, zoals cholesterol 
en bloeddruk. De gezondheidswinst door vervroegde behandeling zou in dat 
geval nog groter kunnen zijn. De uitkomst van proefbevolkingsonderzoek in risi-
cogroepen zou ook meer duidelijkheid kunnen geven over de waarde van scree-
nen van de algemene bevolking.
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De minister onderschreef het advies en stelde via ZonMw geld beschikbaar 
voor het aanbevolen onderzoek.


11.2 Nieuwe bevindingen over effectiviteit en doelmatigheid


Intussen is in de regio Rijnmond rond de jaarwisseling 2005/2006 een scree-
ningstrial begonnen met als belangrijkste doel na te gaan of systematisch scree-
nen op diabetes de kans op hart- en vaatziekten en sterfte daaraan verkleint. 
Conform de aanbevelingen van de Gezondheidsraad bestaat de onderzoeksgroep 
uit mannen en vrouwen tussen 40 en 75 jaar met een grote buikomvang. Deze 
vorm van overgewicht voorspelt de kans beter dan overgewicht vastgesteld vol-
gens de body mass index. Met behulp van een meetlint en een vragenlijst wordt 
het risico van de respondenten geschat. De groep met een vergroot risico wordt 
willekeurig verdeeld in een screeningsgroep en een controlegroep. De scree-
ningsgroep krijgt een uitnodiging om nuchter de glucose- en lipidenwaarden in 
het bloed te laten meten. Deelnemers die vermoedelijk diabetes blijken te hebben 
worden verwezen naar hun huisarts voor verdere diagnostiek en eventuele 
behandeling. De controlegroep krijgt alleen leefstijladviezen. Het onderzoek 
duurt tien jaar, met inbegrip van een haalbaarheidsonderzoek. Het zal uiteindelijk 
62 000 personen omvatten, gelijk verdeeld over de screeningsgroep en de contro-
legroep.


De uitkomsten van recente onderzoeken bevestigen het belang van de bui-
komvang als risicofactor.233,234 Zweedse onderzoekers concludeerden dat bij het 
hanteren van een uniseks grenswaarde van 100 centimeter voor de buikomvang 
de testeigenschappen beter zijn dan bij de vanouds aanbevolen grenswaarden van 
88 centimeter voor vrouwen en 102 centimeter voor mannen.233


11.3 Conclusie


Er zijn geen resultaten beschikbaar van onderzoek naar het nut van screenen op 
diabetes in de algemene bevolking of in een risicogroep. Het is niet bekend of de 
eventuele gezondheidswinst opweegt tegen de nadelen van screenen, zoals het 
vijf jaar eerder weet hebben van de diagnose ‘diabetes’. Om dit te onderzoeken is 
onlangs een proefbevolkingsonderzoek begonnen in de regio Rijnmond.


Screening buiten het kader van wetenschappelijk onderzoek, zoals het aan-
bieden van de diabetes risicotest in het kader van de op 6 april 2006 begonnen 
publiekscampagne ‘Kijk op diabetes’, vindt de commissie niet aangewezen. Het 
is voorbarig en kan bovendien het beoordelen van de uitkomsten van het proef-
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bevolkingsonderzoek bemoeilijken (door zogeheten ‘contaminatie’ van de con-
trolegroep).
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12Hoofdstuk


Coronaire kalkscore als risicofactor 
voor hart- en vaatziekten


12.1 Achtergrond


Hart- en vaatziekten zijn nog altijd een grote categorie doodsoorzaken in Neder-
land, met 43 000 sterfgevallen in 2005 (ruim een derde van de totale sterfte, 
www.cbs.nl). De kosten van de Nederlandse gezondheidszorg voor hart- en vaat-
ziekten worden geraamd op 3,6 miljard euro in 1999.19 Veel mensen hebben een 
matig verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Ongeveer 40 procent van de vol-
wassenen uit de algemene bevolking hoort tot deze risicogroep, met een kans van 
tien tot twintig procent op het ontstaan van hart- en vaatziekten in de volgende 
tien jaar.236 Uit deze middengroep komt een groot deel van de ziektelast en 
sterfte aan hart- en vaatziekten voort.


Een mogelijkheid is om hen preventief medicatie voor te schrijven. Maar is 
dat wel doelmatig? Op dit punt lopen de richtlijnen voor preventie uiteen.237,238 
De doelmatigheid van preventie zou wellicht vergroot kunnen worden als 
iemands kans op hart- en vaatziekten beter te voorspellen is dan nu.


Voor het schatten van die kans zijn risicoscoresystemen beschikbaar. Meestal 
wordt hiervoor de SCORE-risicofunctie (systematic coronary risk evaluation) of 
de Framingham-risicoscore (FRS) gebruikt. De kwaliteit van de scoresystemen is 
echter matig.239,240 Er wordt dan ook gezocht naar mogelijkheden voor doelmati-
ger preventie door een betere risicoselectie. Dit kan in de eerste plaats door de 
weging van de gebruikte conventionele risicofactoren verder te verfijnen, en het 
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bijvoorbeeld niet te laten bij de tweedeling ‘roker’ of ‘niet-roker’.239 Zo kan bij 
rokers gedifferentieerd worden naar het aantal ‘pakjaren’: het aantal jaren dat 
gerookt is, vermenigvuldigd met het aantal pakjes sigaretten per dag. Een tweede 
manier is het meewegen van ‘nieuwe’ risicofactoren. Door aldus risicofactoren te 
combineren lijkt het intuïtief mogelijk de testprestaties sterk te verbeteren. Op 
statistische gronden valt dit echter te betwijfelen.241


12.2 Nieuwe techniek voor screening


Recent onderzoek heeft vele ‘nieuwe’ risicofactoren voor hart- en vaatziekten 
opgeleverd, zoals de kalkscore in de kransslagaderen, de echografisch te meten 
vaatwanddikte van de halsslagader, de vaatwandstijfheid en verschillende bloed-
tests. De commissie bespreekt hier nu alleen de coronaire kalkscore.


Verkalkingen in de kransvaten, een uiting van artherosclerose (‘aderverkal-
king’), kunnen worden gemeten en uitgedrukt als kalkscore. De meting van vaat-
kalk kan worden uitgevoerd met electronbeam-CT (EBCT) of met multislice 
spiraal-CT (MSCT), zonder contrastmiddel. MSCT is goedkoper, heeft een gro-
ter oplossend vermogen en wordt meer toegepast dan EBCT. 


Er zijn steeds meer initiatieven om een kalkscoremeting aan het publiek aan 
te bieden, al dan niet als onderdeel van een totaalpakket (full-body CT scree-
ning). Welke waarde heeft het meten van de kalkscore?


12.3 Nieuwe bevindingen over effectiviteit


Er zijn aanwijzingen dat de kans op hart- en vaatziekten beter te voorspellen is 
wanneer de kalkscore aan conventionele risicofactoren wordt toegevoegd dan 
wanneer dat niet gebeurt. Het tot dusver verrichte onderzoek is echter vaak van 
dubieuze kwaliteit (door een selecte onderzoekspopulatie, een gering aantal 
‘harde eindpunten’ en het ontbreken van objectieve informatie over risicofacto-
ren).


Beter opgezet onderzoek kan meer zekerheid geven over de voorspellende 
waarde – onafhankelijk van klassieke risicofactoren – van de kalkscore in de 
kransslagaderen. Dergelijk onderzoek is gaande in de VS en Nederland, namelijk 
de Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), de Coronary Artery Risk 
Development in Young Adults (CARDIA) study en de Rotterdam Coronary Cal-
cification Study.242,243 De eerste twee zijn gericht op de coronaire kalkscore, het 
Rotterdamse onderzoek betreft bovendien de voorspellende waarde van kalksco-
res in de aortaboog en de halsslagaderen.
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Nu kan het wel zijn dat een bepaald risico beter te voorspellen is, nog belangrij-
ker is het of met deze voorspelling dat risico te verkleinen is. 


Er is nog slechts één onderzoek gepubliceerd waarin nagegaan is of de pre-
ventie van hart- en vaatziekten verbetert met toevoeging van het meten van de 
coronaire kalkscore.244 Het experiment had als uitkomst dat informatie over de 
kalkscore de deelnemers niet extra motiveerde tot gedragsverandering. Dat is om 
verschillende redenen niet verwonderlijk. Het onderzoek had een geringe 
omvang met een korte observatieperiode, de deelnemers waren jong, hadden een 
laag risico (FRS gemiddeld zes procent) en hadden slechts bij uitzondering een 
verhoogde kalkscore. 


Aanbevolen werd het onderzoek te herhalen in beter opgezette experimen-
ten.245 Het UMC Utrecht bereidt een vijf jaar durend proefbevolkingsonderzoek 
op basis van randomisatie voor, gekoppeld aan een screeningsprogramma voor 
werknemers van 45 jaar en ouder. De onderzoeksgroep bestaat uit personen met 
een matig vergrote kans op hart- en vaatziekten (FRS tussen 10 en 20 procent), 
geselecteerd uit 10 000 deelnemers aan het screeningsprogramma.


12.4 Nieuwe bevindingen over doelmatigheid


Er zijn nog wel vragen over de beste doelgroep. Vanwege de kosten en stralings-
belasting lijkt de test niet geschikt voor universele screening. Bovendien biedt 
kalkscreening hoogstwaarschijnlijk geen gezondheidswinst bij personen met een 
laag of juist sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Daarom wordt aanbe-
volen het wel of niet meten van vaatkalk te laten afhangen van de op klassieke 
wijze bepaalde kans op hart- en vaatziekten. Het lijkt het meest doelmatig om, 
zoals in het zojuist genoemde Utrechtse experiment, alleen bij een matig vergrote 
kans vaatkalk te meten. Een probleem is dan wel dat bij nogal wat mensen de 
klassieke risicofactoren niet duiden op een vergroot risico, terwijl de kalkscore 
wél hoog is.246


Een ander probleem is dat de hoogte en betekenis van de kalkscore afhangen 
van leeftijd en geslacht.246,247 De voorspellende waarde van de kalkscore in 
samenhang met leeftijd en geslacht is nog niet goed te kwantificeren. Bij welk 
afkappunt is de nutrisicoverhouding van interventie optimaal?


Schaduwkanten zijn er ook. Het meten van de kalkscore zou een averechts 
effect kunnen hebben en de kwaliteit van leven negatief kunnen beïnvloeden. 
Klassieke risicofactoren zoals hoge bloeddruk geven immers alleen ‘kale’ kan-
sen aan, maar een hoge kalkscore betekent dat de eigenlijke schade al begonnen 
is. Beelden van verkalkte kransslagaderen ontmoedigen misschien eerder dan dat 
ze een extra stimulans bieden voor preventieve actie.
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Een ander nadeel is de stralingsbelasting. Door toepassing van bepaalde tech-
nieken (prospectively triggered in plaats van retrospectively gated) is de stra-
lingsbelasting echter een factor vier lager dan tot voor kort gebruikelijk 
was.248,249 De effectieve dosis bedraagt nu 0,5 tot 1,0 mSv per onderzoek.


In de derde plaats kan informatie over een hoge kalkscore leiden tot nadere 
diagnostiek (zoals coronairangiografie) en coronaire ingrepen.247 Het nut daar-
van voor mensen zonder klachten is niet aangetoond. Invasieve diagnostiek en 
coronaire ingrepen dienen gereserveerd te blijven voor patiënten met hartklach-
ten.245,249.


Een vierde risico vormen overdiagnostiek en overbehandeling vanwege 
nevenbevindingen bij de screening. Op eenvoudige wijze, zonder extra scans, 
kan met de verkregen gegevens een groot deel van de borstkas en de organen in 
de borst- en zelfs de buikholte in beeld gebracht worden. CT-scanning is zo 
gevoelig dat heel kleine afwijkingen al te zien zijn. Het lijkt aantrekkelijk van 
deze mogelijkheid gebruik te maken als iemand toch al aan CT blootgesteld is. 
Het ligt voor de hand dat eventuele verkalking in andere slagaderen, bijvoorbeeld 
in de aortaboog, ook vast te stellen is. De betekenis daarvan is echter nog niet 
bekend en in onderzoek. 


Bij een kwart tot de helft van de onderzochte personen kunnen bovendien 
afwijkingen in de omliggende organen worden gevonden, zoals vergrote lymf-
klieren en niet-verkalkte nodulaire longafwijkingen, waarvan slechts een fractie 
kwaadaardig is.209,250-253 Het nut van het opsporen van longkanker en andere 
afwijkingen staat niet vast, terwijl de psychische belasting en fysieke risico’s van 
de nadere diagnostiek en behandeling aanzienlijk kunnen zijn.254,255 


12.5 Conclusie


De aanvullende waarde van de kalkscore staat nog niet goed vast. Nader onder-
zoek moet uitmaken of de eventuele winst voor de preventie van hart- en vaat-
ziekten opweegt tegen de risico’s. Het is niet verantwoord het meten van de 
kalkscore aan te bieden buiten het kader van wetenschappelijk onderzoek.
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13Hoofdstuk


Aneurysma aortae abdominalis


13.1 Achtergrond


Een aneurysma is een plaatselijke verwijding van een slagader door een zwakke 
plek in de vaatwand. Aneurysmata van de grote lichaamsslagader (aorta) ont-
staan meestal in het deel in de buikholte, onder de aftakking van de slagaderen 
naar de nieren. Als de aorta hier een diameter van drie centimeter of meer heeft, 
spreekt men van een aneurysma van de abdominale aorta (AAA). Roken, hoge 
bloeddruk en een verhoogd gehalte aan cholesterol in het bloed vergroten de 
kans op een aneurysma.


AAA komt vooral op hogere leeftijd voor en gaat vaker dan gemiddeld 
samen met andere hart- en vaatziekten.256-258 Aneurysmata geven meestal geen 
klachten tot ze barsten. Ongeveer 80 procent van deze zogeheten rupturen ver-
loopt fataal.259,260


In 2000 werden in Nederland voor AAA 3 900 ziekenhuisopnamen geregi-
streerd (gemiddelde opnameduur 14 dagen) en 830 sterfgevallen, onder wie 620 
mannen.261 De gemiddelde leeftijd van mannen die aan AAA doodgaan is 72 jaar 
en van vrouwen 82 jaar.261 
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13.2 Nieuwe techniek voor screening


De grootte van de aortadiameter is betrekkelijk eenvoudig en betrouwbaar te 
meten met echografie. Echografisch screenen op AAA lijkt aantrekkelijk. Dit 
biedt gelegenheid voor vaatchirurgische behandeling om te voorkomen dat het 
aneurysma groter wordt en barst. Het verschil in operatiesterfte tussen electieve 
en spoedingrepen is groot. Verschillende instanties bevelen daarom screening 
aan, vooral voor mannen tussen 65 en 75 jaar die roken of ooit gerookt heb-
ben.263,264 Verdient dit pleidooi navolging in Nederland? Daarover wordt ver-
schillend gedacht.


13.3 Nieuwe bevindingen over effectiviteit en doelmatigheid


De uitkomsten van screeningstrials in Australië, Denemarken en het Verenigd 
Koninkrijk lijken sterk te pleiten voor screenen, althans waar het gaat om man-
nen boven de 65 jaar.259,260,265,266 Deze experimenten geven consistent aan dat 
screenen (gevolgd door operatieve behandeling van mannen met een groot aneu-
rysma) AAA-gerelateerde sterfte vermindert. Blijkens een meta-analyse van de 
vier beschikbare proefbevolkingsonderzoeken is deze sterfte in de experimentele 
groepen die echografie van de aorta aangeboden kregen ruim 40 procent lager 
dan in de controlegroepen bij een observatieperiode van vier tot vijf jaar.264 
Bovendien kan worden volstaan met eenmalige screening. Een proefbevolkings-
onderzoek onder vrouwen laat echter geen gunstig effect op sterfte zien.267


In drie van de vier proefbevolkingsonderzoeken met manlijke deelnemers is 
ook gekeken naar het effect van screenen op de totale sterfte, ongeacht de doods-
oorzaak. Deze sterfte verminderde bij mannen die screening aangeboden kregen, 
echter statistisch niet significant.264 Dat is opmerkelijk, gelet op de uitkomst dat 
er slechts tussen de 350 en 700 mannen gescreend hoefden te worden om te voor-
komen dat iemand aan AAA overlijdt.260,265 Aan de andere kant maakte AAA-
sterfte slechts drie procent uit van de totale sterfte in de controlegroepen van de 
screeningstrials.


Screenen ligt echter minder voor de hand dan het lijkt. De winst aan gezonde 
levensjaren kan slechts beperkt zijn, omdat AAA meestal geen klachten veroor-
zaakt, vaak gepaard gaat met andere hart- en vaatziekten, en mensen er op hoge 
leeftijd aan overlijden.


Een deel van de mannen bij wie een groot AAA vastgesteld wordt, is niet fit 
genoeg voor een operatie, overlijdt door de ingreep of ondervindt er ernstige ver-
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wikkelingen van, zoals een hartinfarct, nierfalen, infectie van de prothese en 
amputatie. De operatiesterfte (met inbegrip van sterfte gedurende de eerste dertig 
dagen na de operatie) is ongeveer zeven procent en de kans op andere ernstige 
complicaties tien tot twintig procent.268-271


Onderzocht wordt of de van oudsher toegepaste operatie, waarbij de buik 
opengelegd moet worden, vermeden kan worden door een lichtere ingreep waar-
bij onder plaatselijke verdoving een endoprothese wordt ingebracht via een 
katheter in de lies. Deze endovasculaire benadering heeft een lagere operaties-
terfte, van ongeveer anderhalf procent bij patiënten voor wie het operatierisico 
klein geacht wordt.231,270,271 Dit percentage is overigens negen voor patiënten die 
niet fit genoeg zijn voor een open operatie.272


Op termijn treedt vaak materiaalfalen op. Al een tot vier jaar na een endovas-
culaire ingreep is het aanvankelijke voordeel in overleving verdwenen.256,272 De 
kans op complicaties is veel groter dan werd verwacht, juist bij degenen die 
wegens een groot aneurysma behandeld zijn.273 Na endovasculaire behandeling 
moet jaarlijks bij vijf procent van de patiënten een nieuwe ingreep plaatshebben 
en bij een procent per jaar ruptureert een nieuw aneurysma.274 Deze ruptuurkans 
is even groot als van een onbehandeld aneurysma met een diameter van 4 tot 5,5 
centimeter.269,275 Effecten op langere termijn zijn nog niet in kaart gebracht.276


Ook zijn de kosten van endovasculaire behandeling hoger, althans op middel-
lange termijn.272 De opnameduur voor de primaire ingreep is wel korter, met een 
veel minder groot beslag op de capaciteit voor intensieve bewaking, maar daar 
staan hogere kosten van levenslange controle (vaak met CT) en van complicaties 
tegenover. Een prothese bij een open operatie kost 500 tot 1000 euro, een 
endoprothese 6000 tot 8500 euro. Desondanks wordt de endovasculaire benade-
ring op grote schaal toegepast.270 Dit wordt deels verklaard doordat veel 
gescreende mannen die een groot aneurysma blijken te hebben, niet fit genoeg 
zijn voor een open operatie. Deze mannen hebben overigens geen baat bij endo-
vasculaire behandeling.272


Een ander nadeel van screenen is overbehandeling. Bij vier tot acht procent – 
afhankelijk van de leeftijd van de deelnemers – wordt een AAA vastgesteld. Een 
half procent van de deelnemers (een op de tien met AAA) heeft een aortadiame-
ter van 5,5 centimeter en groter en komt direct in aanmerking voor operatie. Bij 
negen op de tien mannen bij wie een AAA is vastgesteld, is de diameter tussen 3 
en 5,5 centimeter en volgt periodieke controle en zo nodig alsnog een operatie.


Bovendien lijkt een afwachtend controlebeleid moeilijk vol te houden. De 
neiging bestaat om ook al bij een klein aneurysma in te grijpen. De helft van 
degenen die endovasculair behandeld worden, heeft een aortadiameter kleiner 
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dan 5,5 centimeter.273 Met twee gerandomiseerde trials is echter aangetoond dat 
mensen met een aneurysma van deze afmeting geen overlevingsvoordeel hebben 
van direct behandelen boven afwachten onder echografische controle, ook niet 
bij een relatief lage operatiesterfte en ongeacht de leeftijd en de aortadiame-
ter.269,277


Een economische evaluatie op grond van bevindingen in het grootste proef-
bevolkingsonderzoek had als uitkomst dat de nettokosten van screenen 57 000 
euro per QALY bedragen.278 De auteurs schatten dat de uitkomst gunstiger is 
over een langere periode dan de nu beschouwde vier jaar. Voor een vollediger 
beeld dienen echter ook niet-fatale verwikkelingen van electieve ingrepen en 
overbehandeling ingecalculeerd te worden.


Een andere economische evaluatie kwam veel gunstiger uit, op 2 000 tot 
2 500 euro per gewonnen levensjaar. Waarschijnlijk is dit vooral toe te schrijven 
aan de langere periode die beschouwd werd, totdat 99 procent van de mannen 
overleden was.279 Het gaat hier om modelberekeningen uitgaande van eenmalige 
screening van mannen tussen de 60 en 65 jaar. Deze berekeningen zijn echter niet 
gebaseerd op de uitkomsten van de screeningstrials, want die waren nog niet 
beschikbaar. Verondersteld werd dat mannen met een groot aneurysma een open 
operatie ondergingen en dat zij verder geen kans meer hadden op een ruptuur. In 
de praktijk is echter vaak sprake van endovasculaire behandeling en complica-
ties.


13.4 Conclusie


Een landelijk echografisch bevolkingsonderzoek naar AAA voor mannen van 
rond de 65 jaar is volgens de commissie niet aangewezen. Screenen vermindert 
bij hen wel de aan het aneurysma gerelateerde sterfte, maar een gunstig effect op 
de levensverwachting is niet aangetoond. Gelet ook op de comorbiditeit van 
mannen met AAA en de kans op ernstige complicaties van behandeling vindt de 
commissie nader onderzoek nodig naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van 
screenen en behandeling op langere termijn.

92 Jaarbericht bevolkingsonderzoek 2006







Screenen op slokdarmkanker


Screenen op (erfelijke aanleg voor) coeliakie


Periodiek onderzoek van werknemers


Test op dreigende overspanning


Full-body scan


Harttest voor wedstrijdsporters

Nieuwe ontwikkelingen


93







Screening is doorgaans op één ziekte of risicofactor gericht (monophasic scree-
ning).Op het eind van dit laatste hoofdstuk komen ook vormen van screening aan 
de orde die op verscheidene afwijkingen tegelijk gericht zijn (multiphasic scree-
ning, multiple screening). Ze borduren voort op het traditionele idee van preven-
tief geneeskundig onderzoek (PGO). Al in 1861 bepleitte de Engelse arts Horace 
Dobell zo’n algemeen lichamelijk onderzoek van de gehele bevolking om ziekte 
te voorkomen.


In de VS werd in 1914 het Life Extension Institute opgericht waar contribu-
anten zich eenmaal per jaar konden laten onderzoeken en waarmee levensverze-
keringsmaatschappijen een contract afsloten. Het PGO-concept werd in 1922 
omarmd door de American Medical Association. Tot eind jaren zeventig was 
PGO de standaard, toen voor het eerst de wetenschappelijke deugdelijkheid 
ervan bezien werd. Moderniseringen na de Tweede Wereldoorlog veranderden 
multiphasic screening tot een batterij tests, dankzij ontwikkelingen in de bioche-
mie en automatisering, waardoor de uitvoering kon worden gedelegeerd aan niet-
artsen.


Ook Nederland kent oude loten aan de PGO-stam: sinds 1901 consultatiebu-
reaus voor zuigelingen (vanaf de jaren dertig ook voor kleuters) en sinds 1904 
schoolartsendiensten. Later volgden PGO-varianten in de huisartsgeneeskunde 
en de bedrijfsgeneeskunde.


Evaluatie van het uitgebreide programma van jaarlijkse multiphasic scree-
ning dat vanaf 1951 plaatshad in de VS voor leden van het Kaiser Foundation 
Health Plan, wees uit dat de hooggespannen verwachtingen niet waargemaakt 
werden.280 Een onderzoek in Londen leidde tot de conclusie dat multiphasic 
screening niet te verdedigen is op wetenschappelijke, ethische of economische 
gronden.281 In Noord-Amerika werden nieuwe instanties opgetuigd – de Cana-
dian Task Force on the Periodic Health Examination (1976) en de U.S. Preven-
tive Services Task Force (1984) – om alle PGO-onderdelen tegen het licht te 
houden. De conclusie was dat slechts enkele onderdelen wetenschappelijk door 
de beugel konden. Al eerder maakten Wilson en Jungner, in een rapport voor de 
Wereldgezondheidsorganisatie, dezelfde gevolgtrekking.282 De verhouding van 
voor- en nadelen van screenen moet voor elke ziekte afzonderlijk bepaald wor-
den.
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14Hoofdstuk


Screenen op slokdarmkanker


14.1 Achtergrond


In westerse landen komt kanker van de slokdarm steeds vaker voor. Belangrijke 
risicofactoren zijn obesitas en, vooral in combinatie, roken en overmatig alcohol-
gebruik. De kosten van de gezondheidszorg voor slokdarmkanker in 1999 wor-
den geraamd op 23 miljoen euro.19 In 2003 werden in Nederland ruim 1400 
nieuwe ziektegevallen geregistreerd en in 2005 overleden er eveneens ruim 1400 
mensen aan (www.ikc.nl, www.cbs.nl). In 1990 lagen deze aantallen rond de 
800. Dit is een stijging van 75 procent in twaalf jaar. Deze stijging wordt vooral 
veroorzaakt door een toename van het aantal adenocarcinomen in het overgangs-
gebied van slokdarm naar maag, vooral bij mannen. Inmiddels is meer dan 40 
procent van de gevallen van slokdarmkanker een adenocarcinoom.283


Dit type kanker wordt vaak voorafgegaan door veranderingen in de slokdarm 
(metaplasie, dysplasie), meestal door reflux van maaginhoud. Men spreekt bij 
deze afwijkingen van de slokdarmbekleding van Barrett-slokdarm. 
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14.2 Nieuwe technieken


Screenen op refluxklachten


Het ontstaan van adenocarcinomen is in theorie te voorkomen door mensen met 
refluxklachten (zuurbranden en oprispingen) op te sporen en hen medicamen-
teus, chirurgisch of met laser te behandelen om de slijmvliesbeschadiging te 
beëindigen. Dit is echter geen begaanbare weg.283,284 Refluxklachten zijn een 
slechte voorspeller van het risico. Een Zweeds bevolkingsonderzoek wees uit dat 
veertig procent van de patiënten met een adenocarcinoom geen refluxklachten 
had gehad.285 Deze klachten zijn ook verre van specifiek. Tien tot twintig procent 
van de mensen heeft er ten minste wekelijks last van.284 De kans op het krijgen 
van een adenocarcinoom is dan nauwelijks groter dan gemiddeld.286 Er zijn geen 
onderzoeksresultaten die uitwijzen dat behandeling van mensen met refluxklach-
ten het ontstaan van kanker voorkomt.


Endoscopisch screenen


Een andere mogelijkheid voor preventie zou zijn om endoscopisch (met een kijk-
onderzoek) te screenen op Barrett-slokdarm en degenen bij wie deze afwijking 
vastgesteld is, periodiek te controleren. Er zijn echter geen uitkomsten beschik-
baar van gecontroleerd onderzoek naar het nut van endoscopisch screenen van de 
algemene bevolking. 


Minichromosome maintenance 5


Biedt risicostratificatie betere mogelijkheden? Het is nog niet goed gelukt klini-
sche of moleculaire kenmerken te vinden waarmee subgroepen zijn aan te wijzen 
met een sterk vergrote kans op slokdarmkanker. De aandacht gaat nu uit naar een 
test op een bepaald eiwit (MCM5, minichromosome maintenance 5) in maag-
spoelsel. Een onderzoek onder patiënten met klachten en aangetoonde slokdarm-
kanker en een controlegroep zonder deze ziekte had als uitkomst dat de test 75 
procent van de ziektegevallen opspoorde, met een specificiteit van 96 procent 
(wat betekent dat vier procent van de deelnemers een foutpositief testresultaat 
krijgt). De onderzoekers concludeerden dat deze benadering een bruikbare scree-
ningstest zou zijn.160 


Deze conclusie is voorbarig.287 Aantonen dat een test in staat is zieken te 
onderscheiden van niet-zieken is een eerste stap, maar zegt nog niets over de 
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waarde van de test voor het vroeg opsporen van de betrokken ziekte. Het gaat er 
om of de testprestaties ook goed zijn bij screening in een vroeg stadium van de 
ziekte. Bovendien biedt kennis over testeigenschappen nog geen inzicht in de 
gunstige en ongunstige effecten van screening.


14.3 Conclusie


Screenen op slokdarmkanker is prematuur. Het is ook vergunningplichtig. 
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15Hoofdstuk


Screenen op (erfelijke aanleg voor) 
coeliakie


15.1 Achtergrond


Coeliakie of glutengevoelige darmspruw is een chronische spijsverteringsstoor-
nis. De oorzaak is een intolerantie voor zogenoemde gluten: eiwitten die voorko-
men in tarwe, rogge, gerst en mogelijk in haver. Coeliakie is een 
autoimmuunziekte met een belangrijke genetische component. Een Nederlandse 
onderzoeksgroep ontdekte onlangs naast het al bekende HLA-DQ2/DQ8 gen een 
nieuw gen, myosine IXB genaamd, buiten het immuunsysteem dat de kans op het 
krijgen van coeliakie vergroot.288


In Nederland wordt nog steeds vooral het klassieke ziektebeeld gediagnosti-
ceerd.289 Dit wordt gekenmerkt door ondervoeding, diarree met vetontlasting, 
bloedarmoede, vitaminetekorten, groeiachterstand en osteoporose. Het slijmvlies 
van de dunne darm is glad (vlokatrofie). Uitsluiten van gluten uit het dieet leidt 
meestal tot herstel. Het ziektebeeld is steeds vaker minder uitgesproken, met 
klachten als vermoeidheid en aspecifieke buikklachten. Veel mensen met coelia-
kie hebben weinig of geen klachten.289


Recent onderzoek onder personen tussen 20 en 60 jaar uit de algemene 
bevolking in Nederland wees uit dat bij 0,016 procent de diagnose ‘coeliakie’ 
was gesteld.290 Dit zou neerkomen op ruim 2500 patiënten. Veel vaker, namelijk 
bij 0,35 procent, was er sprake van ongediagnosticeerde coeliakie.290 Dit komt 
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uit op 55 000 personen. Zo’n ijsbergfenomeen doet zich ook in andere landen 
voor. Coeliakie komt bij vrouwen tweemaal zo vaak voor als bij mannen.


Serologische diagnostiek van coeliakie werd mogelijk door een bloedtest op 
IgA-anti-endomysiumantistoffen (EmA). Een nieuwere, eenvoudiger test, de 
bepaling van IgA-antiweefseltransglutaminaseantistoffen (tTG), heeft mogelijk 
wat betere testeigenschappen dan EmA, met een gevoeligheid van ongeveer 94 
procent en een specificiteit van 99 procent.291,292 De testgevoeligheid vermindert 
echter sterk naarmate er minder uitgebreide vlokatrofie is.293,294 Als de uitslag 
van de EmA- of de tTG-test positief uitvalt, wordt aanbevolen biopten van de 
dunne darm te nemen om met weefselonderzoek te kunnen uitmaken of er wel of 
niet sprake is van coeliakie.295


15.2 Nieuwe technieken voor screening


Via internet wordt een zelftest voor glutenallergie van nog geen 19 euro aangebo-
den (www.glutentest.nl). Deze berust op een snelle immunochromatografische 
methode voor de detectie van tTG in een bloedmonster.


De resultaten van een recente meta-analyse geven aan det de tTG- en de 
EmA-test een sensitiviteit hebben van ten minste 90 procent en een specificiteit 
van ten minste 97 procent bij de diagnostiek in kinderen en volwassenen.296-298 
Het is echter niet goed bekend hoe goed deze tests presteren bij screening onder 
de algemene bevolking. Verder onderzoek is nodig naar de waarde van deze tests 
voor screening.


Via internet is ook een test op genetische aanleg voor coeliakie verkrijgbaar 
(www.mijnapotheek.nl). Tegen betaling van 335 euro kan men een monster van 
het wangslijmvlies laten onderzoeken en advies krijgen. De test kan op diverse 
locaties in Nederland betrouwbaar worden bepaald voor 77 euro. Te verwachten 
is dat binnenkort HLA-DQ-typering met goedkopere technieken mogelijk zal 
zijn. 


De commissie vond geen bruikbare publicaties over onderzoek naar de 
waarde van tests als de zogeheten HLA-DQ2(α1*0501, β1*02) heterodimeertest, 
als zelfstandige screeningstest in de algemene bevolking. Uit patiëntcontroleon-
derzoeken bleek dat de test een sensitiviteit van 87 tot 90 procent had onder 
patiënten met coeliakie.296-300 Dit zegt echter weinig over de waarde als scree-
ningstest. De test valt namelijk ook positief uit bij 27 tot 30 procent van de con-
trolepersonen zónder coeliakie, en nog veel vaker bij hoogrisicogroepen als 
eerstegraads verwanten en patiënten met downsyndroom of type I diabe-
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tes.296,298-300 De testuitslag is dus bijzonder vaak foutpositief en daardoor niet 
bruikbaar voor screening in de algemene bevolking.


Dit laatste bezwaar laat overigens de waarde onverlet van een negatieve test-
uitslag voor het uitsluiten van de kans op coeliakie in leden van hoogrisicogroe-
pen.


15.3 Nieuwe bevindingen over effectiviteit en doelmatigheid


Belangrijke argumenten voor screening zijn dat coeliakie vaker niet dan wel her-
kend wordt en dat onbehandelde patiënten met coeliakie een vergrote kans op 
kanker hebben, vooral op het kwaadaardige T-cellymfoom van de dunne darm en 
non-Hodgkin lymfoom, en een vergrote kans op osteoporose en botbreuken.


De kans op het krijgen van kanker van de dunne darm is voor coeliakiepa-
tiënten echter lang overschat, met waarden uiteenlopend van drie tot elf pro-
cent.301 Deze schattingen waren gebaseerd op onderzoek in speciale centra. Om 
representatieve gegevens te verkrijgen moet het onderzoek betrekking hebben op 
alle patiënten in een omschreven gebied, zonder selectie. Dergelijke population 
based onderzoeken wijzen uit dat het risico aanzienlijk lager is dan gedacht 
werd, in de orde van een procent of minder.302,303 


Aangenomen wordt dat het strikt naleven van een glutenvrij dieet de kans op 
lymfomen van de dunne darm, die bij coeliakie vergroot is, verkleint. Het is niet 
bekend of een strikt dieet de kans op andere vormen van dunnedarmkanker ver-
kleint. In Nederland worden jaarlijks in totaal minder dan tweehonderd nieuwe 
patiënten met dunnedarmkanker geregistreerd en ongeveer honderd sterfgevallen 
(www.ikc.nl).


Ook de kansen op non-Hodgkin lymfoom en op osteoporotische fracturen 
moeten naar beneden bijgesteld worden.304 Population based onderzoeken kon-
den niet aantonen dat het risico op osteoporotische fracturen vergroot is.305,306


Cruciaal voor het eventuele nut van screenen is of mensen met ongediagnos-
ticeerde coeliakie een vergrote kans op kanker en botbreuken hebben. Daar zijn 
geen aanwijzingen voor gevonden, maar er is ook weinig onderzoek naar 
gedaan.304,307 Onderzoek naar het nut van screenen, eventueel gevolgd door een 
(levenslang) glutenvrij dieet, ontbreekt.


15.4 Conclusie


Serologische screening op coeliakie is van onbewezen waarde. Er is geen 
geschikte test voor screening op erfelijke aanleg voor coeliakie in de algemene 
bevolking.
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16Hoofdstuk


Periodiek onderzoek van werknemers


16.1 Achtergrond


In een aantal beroepen bestaat een duidelijk vergrote kans op bijvoorbeeld 
gehooraandoeningen, huidaandoeningen of klachten van het bewegingsapparaat. 
Volgens een voorzichtige schatting overlijden jaarlijks zo’n 2 500 werknemers 
door gevaarlijk werk of slechte arbeidsomstandigheden, vooral door blootstelling 
aan gevaarlijke stoffen.308 Periodiek preventief gezondheidsonderzoek van werk-
nemers zou dit risico kunnen verkleinen.


Nederland kent een ruim 75 jaar bestaande traditie op dit vlak.309 Er zijn zelfs 
verplichte medische keuringen voor brandweerlieden, piloten, chauffeurs, mili-
tairen en nucleaire werkers. De verplichting is vastgelegd in wet- en regelgeving 
buiten de Arbowet, zoals de Luchtvaartwet, de Wet nucleaire werkers en het 
Besluit personenvervoer. Deze keuringen, die mede gericht zijn op het beperken 
van gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor derden, zijn hier nu niet aan de 
orde.


Daarnaast kent Nederland vrijwillig preventief onderzoek van werknemers 
op basis van de Arbeidsomstandighedenwet. De Arbowet verplicht werkgevers 
een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden. Het 
onderzoek moet erop gericht zijn de risico’s die de arbeid voor de gezondheid 
van de werknemers met zich brengt, zo veel mogelijk te beperken. Draagt dit 
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preventief medisch onderzoek van werknemers hieraan bij? Wat is het preven-
tieve effect op beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen?


16.2 Nieuwe bevindingen over effectiviteit


Er zijn tal van publicaties over gezondheid in relatie tot werk en werkomstandig-
heden. De effectiviteit van PAGO – sinds kort opgevolgd door PMO (Preventief 
Medisch Onderzoek) – is echter niet systematisch onderzocht. Het is niet duide-
lijk of er veel te verwachten valt van deze preventieve benadering, ook met toe-
passing van geavanceerde methoden van genetische screening.310 De 
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde heeft plannen 
voor een evaluatieprogramma.309


16.3 Conclusie


Werkgevers zijn wettelijk verplicht om werknemers Periodiek Arbeidsgezond-
heidskundig Onderzoek (PAGO, nu PMO) aan te bieden. Er zijn echter geen 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek beschikbaar die het gezondheidsbe-
schermend effect aantonen van dit vrijwillig preventief onderzoek op basis van 
de Arbowet.
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17Hoofdstuk


Test op dreigende overspanning


17.1 Achtergrond


De brandweer van Rotterdam en vijf andere bedrijven hebben met een grote 
zorgverzekeraar en de grootste Arbo-dienst contracten afgesloten voor het testen 
van werknemers op dreigende overbelasting.311 De door Florijn en Zwolle ont-
wikkelde test bestaat uit eenmalige metingen aan het hart en de hersenen (ECG, 
EEG) en kost 190 euro. Uit deze metingen worden onder andere de hartslagvari-
abiliteit en fitheid afgeleid. De test zou het totale effect van de dagelijkse belas-
ting meten, niet alleen fysiek maar ook mentaal. Hiermee zou zijn vast te stellen 
of iemand boven zijn kunnen werkt of op het punt staat overbelast te raken. 
Blijkt dat het geval dan kan de werknemer worden verwezen naar bijvoorbeeld 
een bedrijfsarts. Of de ingezette begeleiding helpt, zou vervolgens weer met de 
test te meten zijn.311


17.2 Nieuwe bevindingen over effectiviteit


Volgens de berichtgeving is de test beproefd bij duizenden sporters en 800 men-
sen in verschillende beroepen. Geraadpleegde onderzoekers op het terrein van de 
psychofysiologie, experimentele en arbeidspsychologie en woordvoerders van de 
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde kenden de test 
niet en reageerden sceptisch.311
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De commissie kon geen publicaties achterhalen waarin de test wordt beschre-
ven of wordt aangetoond dat de test betrouwbaar kan bepalen of iemand overbe-
last is of op het punt staat dat te worden. Onderzoek naar het preventieve effect 
van de test ontbreekt eveneens.


Al eerder werd in de dagbladen bericht over een test om burn-out in een 
vroeg stadium te herkennen.312 De test is ontwikkeld door Klappe en bestaat uit 
een vragenlijst over de werkbeleving (66 vragen), klachten (13 klachten zoals 
oververmoeidheid, overspannenheid) en persoonlijkheidskenmerken. Het instru-
ment zou zijn getoetst bij werknemers van een grote Nederlandse bank.312 Ook 
over deze test kon de commissie geen publicaties achterhalen.


17.3 Conclusie


Testen op dreigende overspanning volgens de methode van Florijn/Zwolle of 
Klappe is van onbewezen waarde.
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18Hoofdstuk


Full-body scan


18.1 Achtergrond


Sinds enkele jaren biedt ook in Nederland een toenemend aantal organisaties 
rechtstreeks aan consumenten totaal lichaamsonderzoek als screeningstest aan, 
uitgevoerd met MRI of CT. Geclaimd wordt dat met een total- ofwel full-body 
scan 80 tot 90 procent van alle lichamelijke aandoeningen te traceren is, waar-
mee jaarlijks vele levens te redden zijn.


Genoemd worden aandoeningen als multiple sclerose, dementie, hersentu-
moren, aneurysmata van de hersenvaten, vernauwingen van de halsslagaderen en 
andere aanwijzingen of risicofactoren voor hart- en vaatziekten, longkanker, 
emfyseem en kanker van de lever, alvleesklier, nieren, galblaas, blaas, prostaat, 
baarmoeder, eierstokken en lymfeklieren, endocriene aandoeningen, aneurysma 
van de aorta abdominalis. Alleen bijvoorbeeld een MRI-scan van schedel en her-
senen, een CT-scan van het hart of van de dichtheid van de botstructuur, virtuele 
colonoscopie of een combinatie van scans (wel of niet na toediening van een 
contrastmiddel), ultrageluid- en laboratoriumonderzoek is natuurlijk ook moge-
lijk.


Een full-body scan kost ongeveer 1300 euro, een losstaand onderzoek 300 tot 
700 euro. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de scans, ‘zeker als we tot een 
nieuwe diagnose komen’. De kosten voor vervolgonderzoek komen voor reke-
ning van de zorgverzekeraar.
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Is de geclaimde gezondheidswinst waar te maken? Wegen de veronderstelde 
voordelen op tegen de zekere risico’s en kosten? De bewijslast rust uiteraard op 
hen die preventief scannen promoten. De informatie die zij bieden over het 
belang van dit alles begint met veel nadruk op termen als ‘volksziekte’ en 
‘doodsoorzaak’ en een lijst met fatale en niet-behandelbare aandoeningen. 
Bewijsmateriaal voor hun claims ontbreekt. De overtuigingskracht moet komen 
van ‘de nieuwste MRI- en CT-apparatuur’ die wordt ingezet op geleide van een 
‘persoonlijk risicoprofiel’ en die de cliënt de mogelijkheid biedt van een ‘3D-reis 
door het lichaam’.


18.2 Nieuwe bevindingen over effectiviteit


Het nut van screenen met full-body scans is niet onderzocht. Er zijn slechts 
casuïstische mededelingen beschikbaar van vroege opsporing van levensbedrei-
gende ziekten, bij wel of niet bekende personen, zonder bewijs dat daardoor het 
ziektebeloop gunstig beïnvloed wordt. Onderzoek naar de gezondheidseffecten 
in volle omvang van screenen met full-body scans ontbreekt.


Wel zijn er deelstudies. Zo loopt er wetenschappelijk onderzoek naar het nut 
van screenen op longkanker (met CT) in hoogrisicogroepen, en van screenen op 
darmkanker met virtuele colonoscopie (CT- of MR-colonografie). Maar het 
onderzoek staat nog geen conclusies toe.


Een derde, nog niet eerder besproken voorbeeld betreft aneurysma van een 
slagader in de hersenen. Dit komt voor bij tweeënhalf procent van de bevolking. 
De meeste van deze ruim 400 000 mensen weten dit niet. Bij ruptuur van het 
aneurysma onstaat een (subarachnoïdale) bloeding, waaraan de helft van de 
betrokkenen overlijdt. Van degenen die na een maand nog in leven zijn, blijft een 
op de drie afhankelijk van hulp bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen. 
Om een ruptuur te voorkomen kan het aneurysma worden afgesloten, met neuro-
chirurgisch clippen of – sinds tien jaar – endovasculair met spiraaltjes. Behande-
ling blijft echter altijd risicovol. Langetermijneffecten zijn niet bekend.313 Of 
periodiek screenen, met MR- of CT-angiografie, zin heeft is niet bekend, ook niet 
bij familiaire belasting met twee of meer eerstegraadsverwanten met een sub-
arachnoïdale bloeding.314


Een vierde voorbeeld is (ernstige) vernauwing van de kransslagaderen. 
Resultaten van onderzoek met CT lijken veelbelovend. Een meta-analyse van 
negen onderzoeken wees uit dat 92 procent van de vernauwingen was vast te 
stellen met CT.315 De uitkomst van de CT-scan was echter vaak foutpositief: de 
specificiteit was 51 procent. Recentere onderzoeksresultaten gaven een hogere 
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specificititeit aan, van ten minste 85 procent.316 De eerste ervaringen met de 
modernste (64-slice) CT wijzen op nog betere prestaties.317


Deze veelbelovende resultaten moeten met scepsis worden bezien. Het gaat 
om kleine onderzoeken en patiënten met hartklachten, die in aanmerking kwa-
men voor coronairangiografie. Er zijn geen gegevens over de testeigenschappen 
van CT bij personen uit de algemene bevolking zonder hartklachten. Noch over 
CT als test op de aanwezigheid van kransslagadervernauwingen noch als risico-
factor voor het later krijgen van hart- en vaatziekten. De US Preventive Services 
Task Force ontraadde dan ook CT-screening.318 Overigens moet rekening worden 
gehouden met extra kosten en extra stralingsbelasting (vijf tot acht mSv per 
onderzoek) en een beperkte betrouwbaarheid van de test bij obesitas en verkal-
kingen in de kransvaten.316


Een veel lagere stralingsdosis levert een CT-scan zonder contrastmiddel voor 
het meten van de kalkscore in de kransvaten. Dit al eerder besproken onderzoek 
zou nuttig kunnen zijn voor bepaalde risicogroepen als aanvullende screenings-
test. Of het toevoegen van het meten van de coronaire kalkscore aan de klassieke 
risicofactoren, zoals roken en hoge bloeddruk, de preventie van hart- en vaat-
ziekten verbetert, is echter nog in onderzoek.


Een ander voorbeeld betreft dementie. Een Rotterdams onderzoek wees uit 
dat mensen boven de 60 jaar met bepaalde afwijkingen op een MRI-scan van de 
hersenen (verkleinde hippocampus en amandelkernen) vaker dan anderen 
dementie kregen.319 Zoals de onderzoekers ook zelf benadrukten is er hiermee 
nog geen sprake van een bruikbare screeningstest. De meeste personen met ern-
stige afwijkingen op de MRI-scan (acht op de negen) kregen géén dementie bin-
nen de observatieperiode van gemiddeld zes jaar. Bovendien is er nog geen 
doeltreffende therapie.


De commissie kan kort zijn over onderwerpen als screenen op multiple scle-
rose. Ook dat wordt allerwegen ontraden.26 Het gaat ook hier om een ernstige, 
vrijwel onbehandelbare ziekte waarbij er weinig te bieden valt aan de patiënt. 
Bovendien is MRI van beperkte waarde bij de diagnostiek van MS en leidt de 
toepassing van MRI vaak tot overdiagnose.320


Onderzoekscentra of verzekeraars koppelen het aanbieden van full-body scans 
vaak aan een ‘geïntegreerde’ benadering van vroege diagnostiek op basis van een 
persoonlijk risicoprofiel. Met een cascademethode wordt geprobeerd hoogrisico-
groepen te identificeren via (digitale) vragenlijsten of een telefoongesprek, aan-
gevuld met lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek van bloed, urine en 
ontlasting. Ook van deze vormen van getrapte screening is het nut niet aange-
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toond. Ondanks de suggestie van de aanbieders dat deze benadering effectiever 
en betrouwbaarder is dan ‘ongericht’ bevolkingsonderzoek, voeren zij daarvoor 
geen bewijzen aan.


Een specifieke doelgroep vormen mensen bij wie bepaalde ziekten, zoals 
kanker, in de familie voorkomen. Erfelijkheidsonderzoek en preventieve zorg bij 
gebleken erfelijke aanleg voor een bepaalde ziekte vereisen echter expertise, 
faciliteiten en kwaliteitsgaranties die centra voor totaal lichaamonderzoek ontbe-
ren blijkens de informatie die zij verstrekken.


18.3 Nieuwe bevindingen over doelmatigheid


Is preventief scannen van onbewezen waarde, wel duidelijk is dat het ongunstige 
uitwerkingen heeft. Allereerst is de specificiteit van zo’n ongericht onderzoek 
laag, met als gevolg foutpositieve testuitslagen die ingrijpende gevolgen kunnen 
hebben. Dit geldt al wanneer er slechts op één ziekte, zoals longkanker, 
gescreend wordt.


Hoe vaak full-body scans foutpositieve uitkomsten hebben, is niet goed 
bekend omdat wetenschappelijke publicaties ontbreken. Sommige commentato-
ren gaan ervan uit dat in 90 procent van de gevallen nog een tweede CT-scan, een 
PET-scan of een andere vorm van nadere diagnostiek nodig is.321 In praktijk zou 
het gaan om rond de 50 procent .319,322 Hoe dan ook, preventief scannen gene-
reert veel vervolgonderzoek en kan daardoor een groot beslag op de gezond-
heidszorg leggen. Omdat naar verwachting niet veel meer dan één procent van de 
deelnemers (meestal personen zonder klachten) een ernstige ziekte heeft, zullen 
verreweg de meeste screeningsresultaten foutpositief blijken te zijn. 


Een tweede risico is overdiagnose. Dat de kans hierop groot is, werd al toege-
licht in het hoofdstuk over screenen op longkanker.


Anderzijds kan een negatieve uitkomst schijnzekerheid geven. Afwijkingen 
in de lever, nieren en alvleesklier kunnen over het hoofd gezien worden of niet 
goed te karakteriseren zijn zonder toediening van een contrastmiddel, maar dit 
laatste vormt ook weer een (klein, maar ernstig) risico. Valse geruststelling wordt 
in de hand gewerkt door de wervende informatieverstrekking over het scree-
ningsaanbod, met claims als ‘het uitsluiten van tumoren’ en met weinig aandacht 
voor de beperkingen van scans.323 In de VS heeft dit al tot schadeclaims van cli-
enten en tot faillissementen van scan-centra geleid.


Bij scannen met CT (maar niet met MRI) vormt de stralingsbelasting een 
risico. Berekend als ‘effectieve dosis’ bedraagt de stralingsbelasting 4 tot 24 mil-
lisievert, afhankelijk van onder meer het merk en type scanner, het onder-
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zoeksprotocol en het geslacht van de onderzochte persoon. Daarom worden hart 
en longen meestal gescand met CT en de rest van het lichaam met MRI.


Een modelberekening in de VS geeft aan dat de netto kosten van preventief scan-
nen ‘per gewonnen levensjaar’ 151 000 dollar bedragen.321 Dat is een hoog 
bedrag. Cruciaal is echter dat er geen onderzoek is dat laat zien dat screenen met 
een full-body scan levens verlengt of de ziektelast vermindert.


Instanties als de Food and Drug Administration (FDA) in de VS hebben full-
body scans niet goedgekeurd als screeningsmethode. Niettemin ondergingen in 
drie jaar tijd vijftien miljoen Amerikanen een full-body scan in een van de onge-
veer 400 centra. Strengere regelgeving kent de Australische provincie Nieuw 
Zuid Wales. Daar is scannen verboden zonder schriftelijk verzoek van een onaf-
hankelijke arts, uitleg over de stralingsbelasting en andere risico’s, en schrifte-
lijke toestemming van de patiënt. Op overtreding staat een maximumboete van 
27 500 dollar voor personen, en van 165 000 dollar voor bedrijven en/of een 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar.324 Bedrijven die in Nederland full-
body scans aanbieden, zijn vergunningplichtig krachtens de Wet op het bevol-
kingsonderzoek (WBO), ook als de scans in het buitenland worden gemaakt. De 
minister heeft nog geen vergunningen verleend. 


18.4 Conclusie


Er is geen bewijs voor de claims dat full-body scanning levens redt, 70 tot 80 
procent van alle ziekten opspoort of althans kanker uitsluit van organen als de 
alvleesklier, lever en nieren. Publicaties die uitwijzen dat ‘preventief’ scannen op 
met name genoemde ziekten, zoals multiple sclerose, dementie en hersentumo-
ren, gezondheidswinst levert, ontbreken. Los verkrijgbare deelonderzoeken, 
zoals een CT-scan van de thorax, virtuele colonoscopie of een MRI-scan van het 
bekken zijn evenmin evidence-based. Screening op longkanker, op darmkanker 
met virtuele colonoscopie, of eierstokkanker verkeert hoogstens in het stadium 
van wetenschappelijk onderzoek.


Bovendien is de kans op gezondheidsschade aanzienlijk, door foutpositieve 
en toevalsbevindingen, met vervolgonderzoek van ingrijpende en soms riskante 
aard, en angst en onzekerheid. Doordat preventief scannen vele foutpositieve uit-
komsten genereert kan het bovendien een nadelig effect hebben op de capaciteit 
in de gezondheidszorg. Full-body scanning is verboden zonder vergunning.
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19Hoofdstuk


Harttest voor wedstrijdsporters


19.1 Achtergrond


Om de kans op plotse dood bij sportbeoefening te verkleinen adviseert de Werk-
groep ‘Cardiovasculaire screening en sport’ een verplichte tweejaarlijkse scree-
ning op ‘stille’ hartafwijkingen in te voeren, om te beginnen voor de ongeveer 
25 000 topsporters in Nederland.325 Dit zogeheten ‘Lausanne protocol’ omvat 
een vragenlijst, lichamelijk onderzoek en – anders dan bij de vroegere sportkeu-
ring – een electrocardiogram (twaalfkanaals ECG in rust). De werkgroep is een 
samenwerkingsverband van organisaties als KNVB, NOC*NSF en de Vereni-
ging van Sportgeneeskunde.


Ook de drie miljoen amateursporters wordt aangeraden zich te laten scree-
nen. Als voorbeeld dient Italië, waar alle wedstrijdsporters sinds 1971 wettelijk 
verplicht zijn jaarlijks een sportkeuring te ondergaan. De screening wordt daar 
uitgevoerd door een gecertificeerde sportarts en omvat eveneens een ECG.326,327


Plotse dood van een sporter tijdens een wedstrijd of training is een dramati-
sche gebeurtenis. De vraag of dit voorkomen had kunnen worden plaatst 
(sport)artsen en sportbestuurderen steeds weer in het defensief. Nog in 2004 
drong de Tweede Kamer erop aan de ruim twintig jaar geleden afgeschafte sport-
keuring opnieuw in te voeren.328 In het topjaar 1977 deden meer dan 300 000 
personen mee aan de toen voor veel sporten verplichte jaarlijkse screening. Het 
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nu voorgestelde protocol wordt door velen omarmd, al is het maar om te tonen 
plotse dood te willen voorkomen.329


Plotseling overlijden op jonge leeftijd (onder de 35 jaar) kan zowel bij spor-
ters als bij niet-sporters worden veroorzaakt door tal van aandoeningen, vooral 
erfelijke hartziekten zoals hypertrofische cardiomyopathie (HCM), gedilateerde 
cardiomyopathie (DCM), aritmogene rechterventrikel cardiomyopathie (ARVC), 
anomale oorsprong van de kransvaten (AOCA), primaire erfelijke hartritme-
stoornissen, zoals de lange-QT-intervalsyndromen (LQTS), en premature athe-
rosclerose berustend op bijvoorbeeld familiaire hypercholesterolemie. Met de 
identificatie van de betrokken mutaties blijken de genetische achtergrond en kli-
nische verschijnselen van deze zeldzame hartziekten vaak nog complexer te zijn 
dan al vermoed werd.330


Is er voldoende wetenschappelijke onderbouwing voor de nu aanbevolen 
screening? Is plotse dood bij sport daarmee te voorkomen? Zo ja, waarom dan 
niet een test voor iedereen? Vier van de vijf gevallen van plotseling overlijden op 
jeugdige leeftijd doet zich voor bij niet-sporters.326


19.2 Nieuwe bevindingen over effectiviteit


De bewijskracht voor de waarde van de aanbevolen harttest berust op consen-
sus.327 Niemand weet of de harttest nut heeft.331-333 Hier is nooit experimenteel 
onderzoek naar gedaan. En na decennialang screenen in Italië, een land met zes 
miljoen wedstrijdsporters, zijn er geen onderzoeksresultaten die aannemelijk 
maken dat jaarlijks screenen de kans op plotse dood daar heeft verkleind.


Een onderzoek in de regio Veneto wees wel uit dat ondanks de screening de 
kans op plotse dood voor wedstrijdsporters tweemaal zo groot is als voor niet-
sporters (van hetzelfde geslacht), net als enkele jaren tevoren.326,334 Anderzijds 
wordt plotse dood onder wedstrijdsporters in Veneto bijna nooit veroorzaakt door 
HCM.326 Dit wordt vaak gezien als belangrijke aanwijzing voor de effectiviteit 
van de harttest, althans in het opsporen van HCM.325 In Amerikaans onderzoek is 
HCM namelijk bijna altijd de belangrijkste oorzaak van plotse dood bij sport, 
met een aandeel van rond dertig procent.335 Deze vergelijking gaat echter mank. 
De Amerikaanse gegevens zijn niet population based, maar afkomstig uit een 
tertiair verwijzingscentrum voor HCM-patiënten.


Ook in Japan, waar al meer dan twintig jaar wordt gescreend met een vrijwel 
perfecte deelnamegraad, levert onderzoek geen bewijs voor het nut van scree-
nen.336
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19.3 Nieuwe bevindingen over doelmatigheid


Ook voor doelmatig screenen ogen de condities niet gunstig. Voor wedstrijdspor-
ters onder de 35 jaar is de kans op plotse dood per jaar 2 tot 3 per 
100 000.326,333,334,337 Deze kans is voor vrouwen nog beduidend kleiner. In het 
onderzoek van Dolmans (1978-1980) was zeven procent van de plotse doden een 
vrouw.337 Het potentiële belang van screenen is dus kwantitatief bezien klein. Dit 
wordt nog minder door de toenemende bewustwording van het preventieve 
belang van een andere benadering: cascade-screening met gerichte DNA-diag-
nostiek in aangedane families.336,338,339


Gelet op de kleine kans op plotse dood bij sport is gezondheidswinst alleen te 
verwachten met een uitermate gevoelige test die bovendien een vrijwel perfecte 
specificiteit heeft. De aanbevolen test is echter weinig gevoelig. Een ECG heeft 
als screeningstest veel foutnegatieve uitkomsten.318,331,332 Over het algemeen 
voorspellen risicofactoren als hoge bloeddruk de kans op hartziekten even goed 
onder de 40 jaar als boven die leeftijd. Maar dit geldt niet voor ECG-afwijkin-
gen.340 Sommige aandoeningen die juist relatief vaak de oorzaak van plotse dood 
zijn (ARVC, AOCA), zijn moeilijk op te sporen met screening.330,335,341,342 Bij 
een onderzoek in Rome werden bij 1005 topatleten een ECG en een echocardio-
gram gemaakt, en onafhankelijk van elkaar beoordeeld. In bijna 80 procent ging 
het om de in Italië verplichte keuring, in de overige gevallen om een verwijzing. 
Bij 53 atleten (5,3 procent) werden hart- en vaatziekten vastgesteld. Bij de helft 
van hen was het ECG normaal, dus foutnegatief.343


Anderzijds zijn testuitkomsten vaak foutpositief. Blijkens een onderzoek in 
de Italiaanse provincie Veneto werd tussen 1979 en 1996 negen procent van de 
wedstrijdsporters onder de 35 jaar bij de verplichte screening verwezen voor 
nader onderzoek (echocardiografie, eventueel invasieve diagnostiek).326 


Voor topatleten is de kans op foutpositieve screeningsuitslagen nog groter. 
Bij de jaarlijkse screening in Rome van leden van nationale sportteams had 40 
procent van de bijna achthonderd topatleten ECG-afwijkingen. Bij nadere diag-
nostiek (echocardiografie) bleek het meestal te gaan om onschuldige afwijkingen 
(‘sporthart’) en zelden om potentieel levensbedreigende ziekten, zoals een car-
diomyopathie.343 Andere publicaties komen uit op nog meer dan 40 procent 
ECG-afwijkingen. Bezien tegen de kans op plotse dood van ongeveer 0,002 pro-
cent per jaar is duidelijk dat screening onevenredig vaak foutpositieve uitkom-
sten heeft. 


Bovendien kunnen overdiagnose (pseudodisease) en overbehandeling optre-
den, wanneer bij nader onderzoek na een verdachte screeningsuitkomst een erfe-
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lijke hartziekte wordt vastgesteld bij de keurling zelf of, na familieonderzoek, bij 
eerstegraads verwanten.344 In het Veneto-onderzoek werd bijna twee procent van 
alle wedstrijdsporters gediskwalificeerd.326 De sociaal-maatschappelijke gevol-
gen (diskwalificatie, verzekeringen, werk, familieverhoudingen) en de psychi-
sche belasting van de betrokkenen kunnen groot zijn. De vraag is of de ziekte 
zonder screening aan het licht zou zijn gekomen en gezondheidsproblemen zou 
hebben veroorzaakt.


HCM zou volgens Amerikaans onderzoek de grootste oorzaak zijn van plotse 
dood onder jonge sporters.335 Maar dit betekent niet dat alle jonge mensen met 
HCM een grote kans hebben acuut te overlijden. De meesten hebben weinig of 
geen klachten en een normale levensverwachting.345-347 Dit laatste valt ook af te 
leiden uit de volgende gegevens. HCM komt voor bij twee per duizend personen, 
terwijl de kans dat een sporter plotseling overlijdt klein is (in totaal 2 tot 3 per 
100 000 per jaar).


Erfelijke hartziekten als HCM kunnen zich heel verschillend manifesteren. 
De mogelijkheid de pathogene mutaties van erfelijke hartziekten te vinden (ook 
na de dood) en het inzicht in het belang van het genotype en andere risicofacto-
ren groeien sterk, maar de positief voorspellende waarde van het genotype is 
meestal nog klein.335,338,345,347 Er blijven ook twijfelgevallen.333,338,339,343 In de 
eerste plaats in het grijze gebied tussen normaal geachte aanpassingen van het 
hart aan intensieve training (‘sporthart’) en pathologische veranderingen, pas-
send bij HCM of een andere hartziekte. In de tweede plaats tussen patiënten met 
een gemiddeld en met een hoog risico. En tot slot kan dragerschap niet altijd 
worden uitgesloten bij eerstegraads verwanten van iemand die plotseling overle-
den is.


19.4 Conclusie


De commissie ziet geen wetenschappelijke grond voor de aanbeveling wedstrijd-
sporters periodiek te screenen op ‘stille’ hartproblemen. Screenen is van onbewe-
zen waarde voor de preventie van plotse dood, heeft een risico op foutpositieve 
uitkomsten, overdiagnose en stigmatisering, maar is niet vergunningplichtig 
krachtens de huidige WBO.


Wel beveelt de commissie nader wetenschappelijk onderzoek naar plotse 
dood aan. In dit verband verdienen registratie, sectie en DNA-onderzoek van 
plotse doden bij sport de aandacht.
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20Hoofdstuk


Conclusies en aanbevelingen


Dit Jaarbericht bevolkingsonderzoek 2006 geeft een overzicht van actuele 
wetenschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn, of kunnen worden, voor 
het beleid op dit terrein. Zeventien thema’s passeren de revue, verdeeld over drie 
groepen: aandoeningen waarvoor al bevolkingsonderzoek plaatsheeft; aandoe-
ningen waarvoor dit wordt overwogen en waarvoor de effectiviteit of haalbaar-
heid van vroege opsporing wordt onderzocht; en nieuwe vormen van screening.


20.1 Bestaand bevolkingsonderzoek 


In Nederland komen vrouwen van 50 tot 75 jaar tweejaarlijks in aanmerking 
voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Er is volgens de commissie geen 
aanleiding om de opzet ervan te wijzigen. Wel zijn er nieuwe screeningstechnie-
ken in ontwikkeling, zoals digitale mammografie en MRI, die vooral voor vrou-
wen onder de 50 jaar en leden van hoogrisicogroepen van belang zijn. Als 
bovendien binnenkort de resultaten van het in Engeland lopende proefbevol-
kingsonderzoek uitwijzen dat screenen van vrouwen jonger dan 50 jaar sterfte 
aan borstkanker vermindert, is de vraag hoe de nieuwe kennis het best kan wor-
den toegepast. De commissie stelt de minister voor de Gezondheidsraad te vra-
gen over dit onderwerp advies uit te brengen, zodra de resultaten van de Engelse 
trial beschikbaar zijn.
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Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker (vijfjaarlijks, voor vrou-
wen tussen de 30 en 60 jaar) kan aanzienlijk effectiever worden door de deelne-
megraad te vergroten. De commissie adviseert dat het Centrum voor 
Bevolkingsonderzoek van het RIVM de (marginale) kosteneffectiviteit laat 
onderzoeken van opkomstverhogende strategieën door ofwel meer huisartsen te 
betrekken bij het uitnodigen van de vrouwen in de doelgroep, ofwel aan de thuis-
blijfsters een thuistest aan te bieden.


De betrekkelijk ongunstige kosteneffectiviteit van dit bevolkingsonderzoek 
kan verder verslechteren door de overhaaste invoering van dunnelaagcytologie 
en HPV-screening. Toepassing daarvan buiten een onderzoeksetting is voorbarig 
– en krachtens de WBO verboden zonder vergunning – , zolang niet vaststaat dat 
deze technieken het screenen op baarmoederhalskanker verbeteren en dat dit de 
extra kosten rechtvaardigt. Het lopende onderzoek moet worden afgewacht.


De resultaten met vaccinatie tegen baarmoederhalskanker zijn veelbelovend 
maar laten nog veel vragen onbeantwoord. De commissie stelt de minister voor 
de Gezondheidsraad te vragen over dit onderwerp advies uit te brengen.


De prenatale screening op downsyndroom en neuralebuisdefecten ondergaat 
grote veranderingen. In 2003 heeft het kabinet besloten dat alle zwangere vrou-
wen geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheid van screening op down-
syndroom – met de combinatietest bestaande uit een bloedtest en een 
echoscopische nekplooimeting van de foetus. Alleen zwangere vrouwen van 36 
jaar en ouder krijgen de test vergoed. Sinds 1 januari 2006 maakt de 20-weken-
echo deel uit van het basispakket van het nieuwe zorgstelsel. Het streven is dat 
het screeningsprogramma op 1 januari 2007 geregeld is. 


De commissie maakt zich zorgen over het vaak ontbreken van kwaliteitsbor-
ging en over de capaciteitsproblemen bij de prenatale screening op downsyn-
droom en neuralebuisdefecten. Het is noodzakelijk meer aandacht aan de 
voorlichting van zwangere vrouwen te besteden. Het ontwikkelen en implemen-
teren van beslissingsondersteunende middelen verdient prioriteit. Aan de eis van 
certificering van echoscopisten voor de nekplooimeting en de 20-wekenecho 
dient strikt de hand gehouden te worden. Het is nog te vroeg voor uitbreiding van 
de combinatietest met het bepalen van de aanwezigheid van foetaal neusbot.


Er dienen zich verschillende nieuwe, snelle methoden aan voor prenatale 
diagnostiek. Net als de al ruim dertig jaar bestaande standaarddiagnostiek, volle-
dige karyotypering, hebben zij voor- en nadelen. Deze zijn nog niet goed in kaart 
gebracht. Discussie daarover is gaande binnen de betrokken beroepsgroepen. De 
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commissie stelt de bewindslieden van VWS voor de Gezondheidsraad te vragen 
over dit onderwerp advies uit te brengen.


In 2007 wordt de screening van pasgeborenen uitgebreid tot achttien behandel-
bare, meestal zeldzame ziekten. Dit hielprikonderzoek wordt dan tevens gecom-
bineerd met gehoorscreening. Deze vormen van neonatale screening zijn niet 
vergunningplichtig onder de huidige WBO.


Het is nog niet aangetoond dat neonatale gehoorscreening, gevolgd door 
vroege behandeling, de taal- en spraakontwikkeling bevordert van kinderen met 
perceptief gehoorverlies. Nu er geen nieuwe experimentele trials meer te ver-
wachten zijn (neonatale gehoorscreening is bijvoorbeeld al in meer dan dertig 
Amerikaanse staten verplicht), valt het nut van het in Nederland ingevoerde 
screeningsprogramma alleen aannemelijk te maken door een rigoureuze evalua-
tie ervan, waarbij gegevens over screening, behandeling en ontwikkeling op indi-
vidueel niveau gekoppeld kunnen worden.


20.2 Proefbevolkingsonderzoek, haalbaarheidsonderzoek


Het aantal chlamydia-infecties neemt toe. Gezien de lage frequentie van besmet-
tingen in niet-stedelijke gebieden is systematische screening in heel Nederland 
echter niet aangewezen. Er zijn nog onzekerheden of dit in de grote steden wél 
aangewezen is. De frequentie is er hoog genoeg om daar proefbevolkingsonder-
zoek onder personen van vijftien tot dertig jaar te overwegen om meer zicht te 
krijgen op de effecten en kosten van screening en het optimale screeningsinter-
val. Om effect op het optreden van complicaties van chlamydia-infecties zoals 
PID (pelvic inflammatory disease) te kunnen meten, moet er een goede registra-
tie van deze aandoening komen, ook in een regio zonder screening. Bij de opzet 
van proefbevolkingsonderzoek(en) kan de ervaring die in Nederland en het bui-
tenland is opgedaan met screening nuttig zijn. 


Nu in (buitenlandse) proefbevolkingsonderzoeken is aangetoond dat sterfte aan 
darmkanker verminderd kan worden via screening op onzichtbare sporen bloed 
in de ontlasting (FOBT-screening), wordt de haalbaarheid van bevolkingsonder-
zoek naar darmkanker in Nederland onderzocht. In de drie geplande haalbaar-
heidsstudies wordt vooral naar de opkomst gekeken. Daarbij wordt de bewezen 
effectieve standaardtest vergeleken met mogelijk betere alternatieven (immuno-
chemische FOBT en twee ‘kijkonderzoeken’: sigmoïdoscopie en colonoscopie). 
Ook worden tests op DNA en eiwitten ontwikkeld en op hun bruikbaarheid 
onderzocht.
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FOBT is de aangewezen screeningstest om mee te starten. Aanbevolen wordt 
om een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker geleidelijk in te voeren, 
op geleide van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudies. Deze resultaten 
komen in 2007 of 2008 beschikbaar. Screening op darmkanker is vergunning-
plichtig.


In een Nederlands-Belgisch proefbevolkingsonderzoek wordt onderzocht of jaar-
lijkse screening op longkanker met computertomografie sterfte aan deze ziekte 
vermindert. De eventuele gezondheidswinst moet duidelijk opwegen tegen de 
gezondheidsschade van screenen, vooral door foutpositieve resultaten en moge-
lijk ook overdiagnose en overbehandeling. Zolang niet vaststaat of dit het geval 
is moet screenen op longkanker buiten het kader van wetenschappelijk onder-
zoek ernstig ontraden worden. Screening op longkanker is ook vergunningplich-
tig.


De uitkomsten van het ruim tien jaar geleden begonnen Europese proefbevol-
kingsonderzoek naar prostaatkanker, de ERSPC, worden tussen 2007 en 2010 
verwacht. Sinds 2002 wordt PSA-screening ook in families met erfelijke pros-
taatkanker geëvalueerd.


‘Wilde’ screening met de PSA-test dreigt intussen ook in Nederland een hoge 
vlucht te nemen, mede door toedoen van zorgverzekeraars en mannenklinieken. 
Dat is bedenkelijk. Het nut van screenen op prostaatkanker staat immers niet 
vast. Gezien ook de grote kans op een foutpositieve screeningsuitslag, overdiag-
nose en overbehandeling moet screening buiten wetenschappelijk onderzoek om 
ernstig ontraden worden. Screening op prostaatkanker is vergunningplichtig.


Er zijn geen uitkomsten beschikbaar van onderzoek naar het nut van screening 
op diabetes, noch in de algemene bevolking noch in risicogroepen. Het is niet 
bekend of de eventuele gezondheidswinst opweegt tegen de nadelen van scree-
nen, zoals het vijf jaar eerder bekend zijn van de diagnose ‘diabetes’. Landelijk 
screenen is op dit moment niet aangewezen. Proefbevolkingsonderzoek is 
onlangs begonnen in de regio Rijnmond. De commissie ontraadt screening buiten 
het kader van wetenschappelijk onderzoek, zoals het aanbieden van de diabetes 
risicotest in het kader van de op 6 april 2006 begonnen publiekscampagne ‘Kijk 
op diabetes’. ‘Wilde’ screening kan het beoordelen van de uitkomsten van het 
proefbevolkingsonderzoek bemoeilijken (door contaminatie van de controle-
groep).
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Naast klassieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals roken en hoge 
bloeddruk, kunnen nieuwe risicofactoren worden gemeten. Daarmee hoopt men 
de preventie van hart- en vaatziekten te verbeteren. Het staat echter nog niet vast 
of het meten van bijvoorbeeld de coronaire kalkscore met computertomografie, 
als nieuwe risicofactor, iets toevoegt aan de preventie van hart- en vaatziekten. 
Nader onderzoek moet uitmaken of de aanvullende waarde opweegt tegen de 
risico’s en de extra kosten rechtvaardigt. Het is dan ook wetenschappelijk niet 
verantwoord – en verboden zonder vergunning – het meten van de kalkscore aan 
te bieden buiten het kader van wetenschappelijk onderzoek.


Screenen op een aneurysma van de aorta abdominalis (AAA) vermindert bij 
mannen boven de 65 jaar de aan het aneurysma gerelateerde sterfte, maar een 
gunstig effect op de levensverwachting is niet aangetoond. Een landelijk echo-
grafisch bevolkingsonderzoek naar AAA voor mannen van rond de 65 jaar is 
volgens de commissie niet aangewezen. Of screening en behandeling op langere 
termijn gezondheidswinst leveren en een gunstige kosteneffectiviteitsverhouding 
hebben, is volgens de commissie nog niet goed onderzocht. Screenen op AAA is 
onder de huidige wet niet vergunningplichtig


20.3 Nieuwe vormen van screening


Het nut van screenen op slokdarmkanker, een ernstige ziekte die steeds vaker 
voorkomt, is onbekend. Pleidooien voor screening zijn voorbarig. Screenen op 
slokdarmkanker is vergunningplichtig. 


Er worden verschillende (thuis)tests gepropageerd voor screening op coeliakie 
(glutengevoelige darmspruw) of de erfelijke aanleg voor deze chronische spijs-
verteringsstoornis. Het nut van deze (niet-vergunningplichtige) vormen van 
screening is echter onbekend. Bij screening op erfelijke aanleg voor coeliakie in 
de algemene bevolking is dertig procent van de uitkomsten foutpositief.


Werkgevers zijn wettelijk verplicht om werknemers Periodiek Arbeidsgezond-
heidskundig Onderzoek (PAGO, nu PMO) aan te bieden. Het valt buiten de reik-
wijdte van de WBO. Er zijn geen resultaten van onderzoek beschikbaar die het 
gezondheidsbeschermend effect aantonen van dit vrijwillige preventieve onder-
zoek op basis van de Arbowet.


Testen op dreigende overspanning volgens de methode van Florijn/Zwolle of 
Klappe is van onbewezen waarde. Het is niet vergunningplichtig.
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Er is geen bewijs voor de claims dat full-body scanning levens redt, 70 tot 80 
procent van alle ziekten opspoort, of kanker van organen als de alvleesklier, lever 
en nieren uitsluit. De bewering is ongegrond dat preventief scannen op met name 
genoemde ziekten, zoals multipele sclerose, dementie en hersentumoren, 
gezondheidswinst levert. Los verkrijgbare deelonderzoeken, zoals een CT-scan 
van de thorax, virtuele colonoscopie of een MRI-scan van het bekken zijn even-
min evidence-based. Screening op longkanker, op darmkanker met virtuele colo-
noscopie, of eierstokkanker verkeert nog in het stadium van wetenschappelijk 
onderzoek.


Bovendien is de kans op gezondheidsschade aanzienlijk, door foutpositieve 
uitkomsten en toevalsbevindingen, met onnodig vervolgonderzoek van soms 
ingrijpende en riskante aard en nodeloze angst en onzekerheid. Doordat preven-
tief scannen vele foutpositieve uitkomsten genereert kan het bovendien een nade-
lig effect hebben op de capaciteit in de gezondheidszorg. Full-body scanning is 
verboden zonder vergunning.


De commissie ziet geen wetenschappelijke grond voor herinvoering van de ruim 
twintig jaar geleden afgeschafte sportkeuring of voor de aanbeveling van organi-
saties als de KNVB om wedstrijdsporters periodiek te screenen op ‘stille’ hart-
problemen met het zogenoemde Lausanne-protocol. Deze tests zijn van 
onbewezen waarde voor de preventie van plotse dood, hebben een risico op fout-
positieve uitkomsten, overdiagnose en stigmatisering, maar zijn niet vergunning-
plichtig krachtens de huidige WBO. Aanbevolen wordt de haalbaarheid en 
wenselijkheid van cascade-screening in aangedane families te onderzoeken.
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ABijlage


De commissie
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De Gezondheidsraad en belangen


Leden van Gezondheidsraadcommissies worden benoemd op persoonlijke titel, 
wegens hun bijzondere expertise inzake de te behandelen adviesvraag. Zij kun-
nen echter, dikwijls juist vanwege die expertise, ook belangen hebben. Dat 
behoeft op zich geen bezwaar te zijn voor het lidmaatschap van een Gezond-
heidsraadcommissie. Openheid over mogelijke belangenconflicten is echter 
belangrijk, zowel naar de voorzitter en de overige leden van de commissie, als 
naar de voorzitter van de Gezondheidsraad. Bij de uitnodiging om tot de com-
missie toe te treden wordt daarom aan commissieleden gevraagd door middel 
van het invullen van een formulier inzicht te geven in de functies die zij bekle-
den, en andere materiële en niet-materiële belangen die relevant kunnen zijn voor 
het werk van de commissie. Het is aan de voorzitter van de raad te oordelen of 
gemelde belangen reden zijn iemand niet te benoemen. Soms zal een adviseur-
schap het dan mogelijk maken van de expertise van de betrokken deskundige 
gebruik te maken. Tijdens de installatievergadering vindt een bespreking plaats 
van de verklaringen die zijn verstrekt, opdat alle commissieleden van elkaars 
eventuele belangen op de hoogte zijn.
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emeritus hoogleraar klinische sportgeneeskunde; Universitair Medisch 
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• dr A Mosterd
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kindergastro-enteroloog; Leids Universitair Medisch Centrum en VU 
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CBijlage


De Wet op het bevolkingsonderzoek


Op 1 juli 1996 trad de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) in werking. De 
WBO is bedoeld om mensen te beschermen tegen bevolkingsonderzoeken die 
een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid. Bepaalde categorieën bevol-
kingsonderzoek zijn verboden zonder vergunning van de minister (artikel 3, eer-
ste lid, WBO). De wet verplicht de minister de Gezondheidsraad te horen 
alvorens te beslissen over vergunningverlening (artikel 6 en artikel 9, derde lid). 
Daartoe stelde de voorzitter van de Gezondheidsraad de Commissie WBO in.


De WBO is alleen van toepassing op ‘bevolkingsonderzoek’. Dit is in de wet 
(artikel 1, onder c) gedefinieerd als:


Geneeskundig onderzoek van personen dat wordt verricht ter uitvoering van een aan de gehele bevol-
king 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 risico-indicatoren.


De WBO heeft echter pas gevolgen als het gaat om vergunningplichtig bevol-
kingsonderzoek. Vergunningplichtig zijn bevolkingsonderzoek waarbij gebruik-
gemaakt wordt van ioniserende straling, bevolkingsonderzoek naar kanker en 
bevolkingsonderzoek naar ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen behan-
deling of preventie mogelijk is (artikel 2, eerste lid, WBO). Een vergunning 
wordt geweigerd als:
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• het onderzoek naar wetenschappelijke maatstaven ondeugdelijk is
• het niet in overeenstemming is met wettelijke regels voor medisch hande-


len
• het te verwachten nut van het onderzoek niet opweegt tegen de risico’s 


voor de gezondheid van de te onderzoeken personen (artikel 7, eerste lid).


Voor bevolkingsonderzoek dat tevens wetenschappelijk onderzoek is, geldt 
bovendien dat vergunning kan worden geweigerd als het belang van de volksge-
zondheid een dergelijk onderzoek niet vordert (artikel 7, tweede lid).


Voor bevolkingsonderzoek naar ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor 
geen behandeling of preventie mogelijk is, wordt alleen vergunning verleend als 
er bijzondere omstandigheden kunnen worden aangevoerd (artikel 7, derde lid).
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Tests om ziekten op te sporen zijn 
niet altijd rijp voor toepassing 


 
   


De wetenschappelijke ontwikkelingen in het vroeg opsporen van ziekten gaan snel. 
Nieuwe screeningsmethoden worden ingezet in door de overheid gefinancierde 
programma’s, maar worden ook steeds vaker aangeboden via zelfstandige klinieken, 
zorgverzekeraars en internet. Hoe betrouwbaar en veilig zijn al die tests om ziekten op 
te sporen? Is na elke vroeg opgespoorde ziekte ook een effectievere behandeling 
mogelijk? En welke nieuwe tests zouden een aanwinst kunnen zijn voor het bevolkings-
onderzoek? De Gezondheidsraad gaat periodiek rapporteren over de ontwikkelingen in 
het screenen, en onderwerpt die aan een kritische wetenschappelijke evaluatie. 
Vandaag verschijnt onder de titel Jaarbericht bevolkingsonderzoek 2006 het eerste deel 
in die reeks. De publicatie wordt aangeboden aan minister Hoogervorst van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport in perscentrum Nieuwspoort. 


In dit eerste jaarbericht komen zeventien thema’s aan bod, verdeeld over drie groepen. 
In het eerste blok worden aandoeningen besproken waarop wordt gescreend in 


bestaande bevolkingsonderzoeken. Drie onderwerpen behoeven dringend nader 
onderzoek. Het gaat om screening op borstkanker bij vrouwen onder de vijftig jaar, 
vaccinatie tegen baarmoederhalskanker, en nieuwe snelle vormen van prenatale 
diagnostiek die naast of in plaats van het conventionele chromosomenonderzoek 
kunnen komen. 


In het tweede blok worden aandoeningen besproken waarvoor bevolkings-
onderzoek wordt overwogen. Nederland draagt belangrijk bij aan proefbevolkings-
onderzoeken naar de effectiviteit van screening op prostaatkanker, longkanker en 
diabetes. De opstellers van het jaarbericht pleiten voor proefbevolkingsonderzoek naar 
chlamydia-infecties in grote steden. Screeningstrials hebben nog geen uitsluitsel 
gegeven of screening op een verwijding van de grote lichaamsslagader (aneurysma 
aortae abdominalis) nuttig is. Hetzelfde geldt voor het meten van de kalkscore in de 
kransvaten met computertomografie, als bijdrage aan de screening op klassieke 
risicofactoren voor hart- en vaatziekten. In vier buitenlandse proefbevolkings-
onderzoeken is de effectiviteit van screening op darmkanker aangetoond, met een test 
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op onzichtbare sporen bloed in de ontlasting. In haalbaarheidsonderzoeken wordt 
nagegaan of een landelijk bevolkingsonderzoek in Nederland, als de minister daartoe 
besluit, kan rekenen op een goede opkomst. 


In het derde blok worden enkele nieuwe vormen van vroege opsporing besproken: 
een test op slokdarmkanker; een test op erfelijke aanleg voor coeliakie (glutenallergie); 
periodiek onderzoek van werknemers; een test voor werknemers op dreigende 
overspanning; de full-body-scan; een harttest voor wedstrijdsporters. Deze tests worden 
om uiteenlopende redenen aangeboden. Er zijn echter geen uitkomsten van 
wetenschappelijk onderzoek die het testaanbod en de daarmee gepaard gaande claims 
onderbouwen. 


Het blijkt dat er niet veel ziekten zijn waarbij screening een wetenschappelijk 
bewezen nut heeft. Het is riskant om alleen op claims af te gaan. Dan kan achteraf 
blijken, wanneer alsnog wetenschappelijk onderzoek plaatsheeft, dat screening geen 
gezondheidswinst oplevert en juist schade aanricht. Dat is bijvoorbeeld aangetoond – 
na decennialange activiteiten en miljoenen deelnemers – voor ongericht bevolkings-
onderzoek naar tuberculose. Door kritisch het kaf van het koren te scheiden kan men 
zulke  fouten in de toekomst helpen te voorkomen. 


In de Commissie Jaarbericht bevolkingsonderzoek hadden zitting: 
• prof. dr JA Knottnerus, voorzitter Gezondheidsraad; Gezondheidsraad, Den Haag; voorzitter 
• dr JH Dekker, huisarts; Universitair Medisch Centrum Groningen 
• prof. dr SWJ Lamberts, hoogleraar interne geneeskunde; Erasmus MC, Rotterdam 
• prof. dr Y van der Graaf, hoogleraar klinische epidemiologie; Universiteit Medisch Centrum Utrecht 
• prof. dr WPTHM Mali, hoogleraar radiologie; Universitair Medisch Centrum Utrecht 
• prof. dr JL Severens, hoogleraar medical technology assessment; Universiteit Maastricht, Academisch 


Ziekenhuis Maastricht 
• prof. dr ALM Verbeek, hoogleraar klinische epidemiologie; Universitair Medisch Centrum  


St Radboud, Nijmegen 
• WA van Veen, arts; Gezondheidsraad, Den Haag; secretaris. 


De publicatie ‘Jaarbericht bevolkingsonderzoek 2006’ (nr2006/10) is te downloaden 
van www.gr.nl en in een papieren versie op te vragen bij het secretariaat van de 
Gezondheidsraad, fax (070)340 75 23, e-mail: order@gr.nl. Nadere inhoudelijke 
inlichtingen verstrekt WA van Veen, arts, tel. (070)340 66 40, e-mail 
wa.van.veen@gr.nl. 
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