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PILOT DARMKANKERSCREENING MET HOGE FREQUENTIE IFOBT

Het Elkerliek ziekenhuis en het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) starten dit najaar in Helmond 
met een pilot om de frequentie van darmkankerscreening, met behulp van de zogeheten 
iFOBT, te verhogen van eens per twee jaar naar zes keer per jaar. Het ministerie van VWS heeft 
toestemming gegeven voor dit onderzoek op basis van een eerder afgegeven positief advies door 
de Gezondheidsraad. Het is het enige onderzoek in zijn soort in Nederland.

Het	 ministerie	 van	 VWS	 heeft	 eerder	 al	 besloten	 om	 in	 2013	 in	 Nederland	 darmkankerscreening	
in	 te	voeren	met	behulp	van	de	zogeheten	 ‘immunochemische	 fecaal	occult	bloed	 test’	 (iFOBT).	De	
bedoeling	is	dat	alle	Nederlanders	tussen	de	55	en	75	jaar	elke	twee	jaar	een	oproep	krijgen	om	hieraan	
deel	te	nemen.	De	test	komt	er	kort	geformuleerd	op	neer	dat	deelnemers	wordt	gevraagd	met	een	
soort	mascaraborsteltje	over	hun	ontlasting	te	strijken,	waarna	in	het	ziekenhuis	wordt	onderzocht	of	
er	bloedsporen	in	de	ontlasting	voorkomen.	Dit	kan	duiden	op	de	aanwezigheid	van	darmkanker	of	een	
voorstadium	hiervan.

Onderzoek	Elkerliek	ziekenhuis	en	IKZ
Uit	 eerder	Nederlands	onderzoek	blijkt	dat	met	één	enkele	 iFOBT	 slechts	 50	 tot	65	procent	 van	de	
aanwezige	 darmkanker	 wordt	 ontdekt.	 Andere	 studies	 wijzen	 uit	 dat	 op	 deze	 wijze	 adenomen	
(voorstadia	 van	 darmkanker)	 en	 zelfs	 darmkanker	 worden	 gemist,	 waardoor	 mensen	 ten	 onrechte	
worden	 gerustgesteld.	 Prof.	 dr.	 Jan	 Jansen	 van	 het	 Elkerliek	 ziekenhuis	 en	 epidemioloog	 dr.	 Valery	
Lemmens	van	het	Integraal	Kankercentrum	Zuid	(IKZ)	verwachten	om	die	redenen	dat	het	afnemen	van	
één	iFOBT	om	de	twee	jaar	naar	alle	waarschijnlijkheid	geen	optimaal	screeningsinterval	is.	

Het	Elkerliek	ziekenhuis	en	het	IKZ	hebben	daarom	gezamenlijk	een	onderzoeksvoorstel	ingediend	bij	
de	Gezondheidsraad	voor	een	pilot	om	de	 iFOBT	niet	eens	per	 twee	 jaar,	maar	 zes	keer	 in	één	 jaar	
uit	te	voeren.	De	hypothese	is	dat	zes	iFOBTs	in	korte	tijd	een	hogere	opbrengst	aan	darmkanker	en	
adenomen	zullen	opleveren.	Deze	benadering	zal	naar	verwachting	een	vergelijkbaar	preventief	effect	
op	darmkanker	hebben	als	coloscopie,	zodat	veel	mensen	dit	belastende	(en	zelfs	enigszins	riskante)	
onderzoek	bespaard	blijft.
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Frequentie	en	deelname
Uit	eerder	onderzoek	is	al	gebleken	dat	door	het	uitvoeren	van	drie	iFOBTs	de	detectie	van	aanwezige	
carcinomen	wordt	verhoogd	tot	89	procent	en	waarschijnlijk	tot	95	procent	na	zes	iFOBTs.	Een	ander	
argument	 om	 de	 pilot	 uit	 te	 voeren,	 is	 dat	 darmkanker	 en	 adenomen	 langzaam	 ontstaan,	 zodat	 na	
opsporing	van	praktisch	alle	aanwezige	carcinomen	het	risico	op	darmkanker	in	de	jaren	daarna	erg	laag	
zal	zijn.	

Daarnaast	wordt	met	behulp	van	vragenlijsten	nagegaan	wat	de	kwaliteit	van	 leven	van	deelnemers	
is	en	wat	hun	perceptie	en	ideeën	over	de	screening	en	darmkanker	zijn.	Dit	is	mogelijk	te	gebruiken	
om	de	screening	beter	af	te	stemmen	op	hun	persoonlijke	voorkeuren.	Op	die	manier	wordt	beoogd	
de	deelname	aan	de	darmkankerscreening	te	verhogen.	Dit	is	met	name	van	belang	in	gemeenten	met	
inwoners	met	een	relatief	lage	sociaaleconomische	status.	

Inwoners	gemeente	Helmond
De	pilot	gaat	in	het	najaar	van	start.	 In	totaal	krijgen	5.500	willekeurig	gekozen	mannen	en	vrouwen	
in	de	 leeftijd	 tussen	55	en	75	 jaar	uit	de	gemeente	Helmond	een	uitnodiging	om	deel	 te	nemen.	De	
uitnodiging	bestaat	uit	een	brief,	achtergrondinformatie	over	het	onderzoek,	een	vragenlijst	over	de	
kwaliteit	van	leven	en	twee	testbuisjes	met	gebruiksaanwijzing.	Deelname	aan	het	onderzoek	is	gratis.
Bij	de	start	van	de	pilot	worden	bevolking	en	huisartsen	uitgebreid	geïnformeerd.

NEFROLOGEN ELKERLIEK STARTEN MET SERVICE AAN HUISARTS VIA TELENEFROLOGIE

De	nefrologen,	Christopher	Susanto	en	Paul	Boxma,	starten	vanaf	1	 juli	2012	met	telenefrologie:	een	
webbased	service	voor	de	huisarts.	Met	een	teleconsult	legt	u	relevante	data	–	meegenomen	uit	uw	HIS	
–	voor	aan	één	van	de	nefrologen	voor	behandeladvies,	zonder	dat	de	patiënt	naar	het	ziekenhuis	gaat.

Een	teleconsult	bij	de	nefroloog	kan	een	alternatief	zijn	voor	een	kort	consult,	bijvoorbeeld	bij	een	patiënt	
op	leeftijd	of	met	beperkte	mobiliteit.	Het	is	tevens	een	manier	om	laagdrempelig	op	gestandaardiseerde	
wijze	te	overleggen	met	de	nefroloog	over	een	probleem	gerelateerd	aan	chronische	nierschade.	Voor	
de	adviezen	wordt	gebruik	gemaakt	van	de	richtlijn	Chronische	Nier	Schade.	Kort	samengevat:

Met	telenefrologie	kunt	u:
•	 labwaarden	en	relevante	data	tot	vijf	jaar	terug,	samen	met	uw	specifieke	vraagstelling	voorleggen		
	 voor	advies	aan	de	nefroloog,	zonder	dat	de	patiënt	naar	het	ziekenhuis	gaat;
•	 binnen	drie	werkdagen	advies	van	de	(dienstdoende)	nefroloog	ontvangen,	zonder	dat	de	
	 patiënt	naar	het	ziekenhuis	gaat;
•	 desgewenst	nog	een	reactie	geven	of	vervolgvraag	stellen	naar	aanleiding	van	het	antwoord	
	 van	de	nefroloog.
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Voordelen	telenefrologie:
•	 niets	meer	overtypen.	Alle	relevante	data	komt	vanuit	het	HIS	automatisch	in	de	aanvraag	
	 (via	de	tab	‘aanvragen	telezorg’	in	ZorgDomein);
•	 u	ontvangt	via	ZorgDomein	advies	van	de	nefroloog,	inclusief	de	data;
•	 hierdoor	is	sprake	van	continue	medische	educatie;	
•	 Edifact	bericht	met	het	advies	in	uw	HIS;
•	 u	houdt	de	regie	in	het	zorgproces	rond	uw	patiënt.

ZORGPAD DIABETISCHE VOETPROBLEMATIEK EN OPZET MULTIDISCIPLINAIRE VOETPOLI 

Betrokken	disciplines:
•	 Vaatchirurg	 	 	 	 Guido	Stultiëns	
•	 Verpleegkundig	Specialist	Wondzorg	 Sandra	Janssen
•	 Revalidatie-arts	 	 	 	 Anke	Verlouw
•	 Gipsverbandmeester		 	 	 Willy	Bax
•	 Podotherapeut		 	 	 	 Joselien	van	Iersel

Van	 de	 mensen	 die	 langer	 dan	 zes	 tot	 zeven	 jaar	 diabetes	 hebben,	 ontwikkelt	 40	 tot	 50	 procent	
voetafwijkingen,	 die	 op	 den	 duur	 tot	 ernstige	 complicaties	 kunnen	 leiden.	 Zo	 ontstaan	 na	 verloop	
van	 tijd	 verwondingen	die	 er	 onschuldig	 uitzien,	maar	 kunnen	 leiden	 tot	 infecties.	Als	 voetinfecties	
verwaarloosd	worden	en/of	onvoldoende	worden	behandeld,	kan	dit	op	korte	en	langere	termijn	leiden	
tot	 amputatie.	 Vroegtijdige	 intensieve	 behandeling	 kan	 daarom	 onnodige	 complicaties	 voorkomen.	

Het	Elkerliek	ziekenhuis	beschikt	over	een	diabetische	voetenpolikliniek,	waardoor	de	zorg	voor	een	
grote	groep	patiënten	structureel	geregeld	is.	

Voordelen	voor	patiënten	
Door	de	komst	van	de	diabetische	voetenpolikliniek	 is	de	kwaliteit	 van	 zorg	voor	diabetespatiënten		
met	 voetproblemen	 verbetert.	 Zij	 komen	 nu	 op	 tijd	 bij	 de	 juiste	 gespecialiseerde	 zorgverleners	 in	
behandeling.	 Ook	 worden	 de	 benodigde	 onderzoeken	 op	 kortere	 termijn	 verricht.	 Door	 de	 goede	
afstemming	 van	 zorg	 en	 gecombineerde	 afspraken	 bij	 verschillende	 hulpverleners,	 hoeft	 de	 patiënt	
minder	 frequent	 naar	 het	 ziekenhuis	 te	 komen.	 De	 behandelaars	 draaien	 in	 carrouselstructuur		
spreekuur.	Daarnaast	worden	opnames	op	deze	manier	voorkomen	en	neemt	de	kans	op	amputatie	af.	

Ook	zijn	de	doorverwijscriteria	duidelijk:
•	 patiënten	met	acute	problemen	worden	binnen	24	uur	gezien;
•	 patiënten	met	een	subacuut	probleem	worden	binnen	één	week	gezien.

Hierdoor	weet	 de	 huisarts	wanneer	 hij	 door	moet	 verwijzen	 en	 de	 patiënt	 komt	 direct	 bij	 de	 juiste	
hulpverlener	 terecht.	 Bijkomend	effect	 is	 dat	 op	deze	 kosten	besparende	wijze	 kwaliteitszorg	wordt	
geleverd,	doordat	de	ketenzorg	op	efficiënte	wijze	georganiseerd	is.	
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Winnaar	Cliëntenjaarprijs
De	Cliëntenraad	van	het	Elkerliek	ziekenhuis	
heeft	 zijn	 jaarprijs	 voor	 het	 meest	 patiënt-
gerichte	project,	met	een	startdatum	in	2011,	
toegekend	 aan	 dit	 nieuwe	 zorgpad	 dat	 is	
ontwikkeld	 voor	 patiënten	 met	 diabetische	
voetproblematiek.	

Op	de	foto	de	winnaars	van	de	Cliëntenjaarprijs	2011	 (v.l.n.r.):	Guido	Stultiëns	 (vaatchirurg),	Anke	Verlouw	(revalidatiearts)	

Sandra	 van	 Amelsfoort	 (sectormanager),	 Ton	 van	 Rens	 (verpleegkundig	 stafmedewerker),	 Sandra	 Janssen	 (verpleegkundig	

specialist	wondzorg),	Willy	Bax	(gipsverbandmeester)	en	Leo	Driessen	(voorzitter	Cliëntenraad)

HAND-POLS CENTRUM ELKERLIEK

Bij	 deze	Attentie	 vindt	 u	 de	 folder	 van	het	Hand-pols	Centrum	Elkerliek	dat	 begin	 april	 van	 start	 is	
gegaan.

In	het	Hand-pols	Centrum	Elkerliek	werken	diverse	specialisten	samen.	Hierdoor	krijgen	uw	patiënten	
de	 optimale	 zorg.	 De	 betrokken	 specialismen	 zijn	 chirurgie,	 plastische	 chirurgie,	 reumatologie	 en	
orthopedie.	Ook	zijn	de	ergotherapeuten	en	fysiotherapeuten	bij	het	centrum	betrokken.	Het	voordeel	
van	de	samenwerking	binnen	het	centrum	is	dat	patiënten	meteen	door	de	juiste	hand-pols	specialist	
wordt	gezien	en	eventueel	ter	plaatse	met	een	andere	discipline	overlegd	kan	worden.	Dit	bespaart	de	
patiënt	een	nieuwe	afspraak	in	het	ziekenhuis.	

Heeft	u	een	patiënt	met	hand-	of	polsproblemen?	Verwijs	deze	dan	via	Zorgdomein	naar	de	specialist	
waarvan	u	verwacht	dat	deze	het	probleem	kan	verhelpen.	De	specialist	bepaalt	vervolgens	of	overlegd	
moet	worden	met	andere	specialismen	binnen	het	Hand-pols	Centrum	Elkerliek.	

PERSONELE WISSELINGEN MEDISCHE STAF

Sinds	1	mei	is	Anke	Pronk	(31)	gestart	als	oogarts	in	het	Elkerliek	ziekenhuis.	Haar	
nieuwe	werkplek	in	het	Elkerliek	is	bekend	terrein.	Na	haar	studie	Geneeskunde	
aan	 de	 Universiteit	 van	 Maastricht	 startte	 Anke	 in	 het	 Elkerliek	 als	 ANIOS	
Oogheelkunde.	Vervolgens	vertrok	ze	in	2008	naar	Leuven	voor	de	opleiding	tot	
oogarts,	die	ze	in	maart	2012	afrondde.	

Anke	 is	 de	 zesde	 oogarts	 van	 het	 Elkerliek	 ziekenhuis,	 een	 teken	 dat	 de	
maatschap	 Oogheelkunde	 groeiende	 is.	 Voorlopig	 zal	 Anke	 zich	 richten	 op	
het	uitvoeren	van	staaroperaties	en	het	vak	van	oogheelkunde	in	de	volledige	
breedte	uitoefenen.	


