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DEELNEMERINFORMATIE

VROEGE OPSPORING  
DARMKANKER
Informatiefolder uitnodiging 
wetenschappelijk onderzoek naar de 
vroege opsporing van darmkanker
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Introductie
Eerder heeft u aangegeven deel te willen nemen aan het 
wetenschappelijk onderzoek. Het doel van dit wetenschappelijk 
onderzoek is om het bevolkingsonderzoek darmkanker verder te 
verbeteren. In deze folder staat informatie over dit wetenschappelijk 
onderzoek. 

Wat houdt het wetenschappelijk onderzoek in?
Het doel van het bevolkingsonderzoek darmkanker is om 
darmkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken en waar mogelijk te 
voorkomen. In het bevolkingsonderzoek wordt gezocht naar bloed 
in de ontlasting.  We weten dat (een voorloper van) darmkanker ook 
ontdekt kan worden door de aanwezigheid van andere eiwitten in 
de ontlasting. In dit onderzoek kijken we of we beter in staat zijn om 
(voorlopers van) darmkanker vroegtijdig te ontdekken en daarmee 
darmkanker kunnen voorkomen. 

In dit wetenschappelijk onderzoek vergelijken we twee 
ontlastingstesten: 
• De huidige test die wordt gebruikt in het bevolkingsonderzoek 

darmkanker. Deze test onderzoekt of er bloed in de ontlasting 
aanwezig is.

• Een andere, nieuwe ontlastingstest, die onderzoekt of er (naast 
bloed) ook andere eiwitten in de ontlasting aanwezig zijn. Deze 
eiwitten in de ontlasting kunnen wijzen op darmkanker of een 
voorstadium daarvan.

U heeft beide testen ontvangen en kunt deze thuis doen. Gebruik 
hierbij de meegestuurde gebruiksaanwijzingen voor de testen 
(deze verschillen van elkaar). Daarna stuurt u beide testbuisjes 
op naar het laboratorium. Daar onderzoeken we uw ontlasting 
op de aanwezigheid van bloed en/of andere eiwitten. Binnen tien 
werkdagen krijgt u de uitslag.

Als er bloed en/of andere eiwitten worden gevonden, wordt u, 
net zoals in het bevolkingsonderzoek darmkanker, doorverwezen 
voor een vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek bestaat uit een 
intakegesprek en een kijkonderzoek van de darm in het ziekenhuis.

Wie coördineert het wetenschappelijk onderzoek?
Het wetenschappelijk onderzoek wordt gecoördineerd door het 
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, het Amsterdam UMC (locatie 
AMC) en het Erasmus Medisch Centrum.
De partijen die betrokken zijn bij het bevolkingsonderzoek 
bieden ondersteuning bij de uitvoering van het wetenschappelijk 
onderzoek. Hierdoor kan het wetenschappelijk onderzoek goed 
uitgevoerd worden en blijft de kwaliteit gewaarborgd.  
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2. Er is vervolgonderzoek nodig
 We hebben bloed en/of andere eiwitten in uw ontlasting 

gevonden. Dit kan te maken hebben met poliepen of 
darmkanker. Er kunnen ook andere oorzaken zijn. Daarom 
is vervolgonderzoek nodig. Het vervolgonderzoek bestaat 
uit een gesprek en een kijkonderzoek van de darm. Met het 
kijkonderzoek wordt onderzocht wat de oorzaak is.

 

 6 op de 100 mensen hebben bloed en/of andere eiwitten in hun 
ontlasting

Als u meedoet aan het wetenschappelijk onderzoek is de kans 
iets groter (6 op de 100) dat u doorverwezen wordt voor 
vervolgonderzoek. Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt 
namelijk bij 4 op de 100 mensen bloed in de ontlasting gevonden.

Wat kan de uitslag zijn?
U kunt één van de volgende twee uitslagen krijgen:

1. Er is geen vervolgonderzoek nodig
 We hebben geen bloed en/of andere eiwitten in uw ontlasting 

gevonden. Als u over twee jaar nog geen 75 bent, krijgt u weer 
een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 

 94 op de 100 mensen hebben geen bloed en/of andere eiwitten 
in hun ontlasting 
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Tijdens het vervolgonderzoek is er een kans op 
complicaties
Elk vervolgonderzoek wordt heel zorgvuldig gedaan. Toch kunnen er 
complicaties ontstaan, met een heel kleine kans op overlijden. Meer 
informatie hierover vindt u op www.avl.nl/multitargetFIT onder ‘Wel 
of niet meedoen?’

Kosten 
Deelname aan het wetenschappelijk onderzoek (de 
ontlastingstesten) is gratis. De kosten van het eventuele 
vervolgonderzoek vallen onder uw zorgverzekering. Het kan zijn 
dat u die kosten of een deel ervan zelf moet betalen. Bespreek 
dit met uw zorgverzekeraar als u hierover vragen heeft. Als u 
alleen op basis van de nieuwe ontlastingstest wordt doorverwezen 
voor vervolgonderzoek dan vergoeden de onderzoekers de door 
u gemaakte kosten. In dat geval nemen de onderzoekers na het 
vervolgonderzoek contact met u op. Het is daarom belangrijk dat u 
de factuur van uw zorgverzekering bewaart.

Wilt u tijdens het wetenschappelijk onderzoek uw 
deelname stopzetten?
U kunt op ieder moment besluiten uw deelname aan het 
wetenschappelijk onderzoek te stoppen. Als u besluit niet meer 
mee te doen met het wetenschappelijk onderzoek, kunt u alsnog 
meedoen met het reguliere bevolkingsonderzoek darmkanker. U 
kunt dit doorgeven door te mailen naar multitargetFIT@nki.nl.
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Deelname aan het wetenschappelijk onderzoek (de ontlastingstesten) 
is gratis. De kosten van het eventuele vervolgonderzoek vallen onder 
uw zorgverzekering. Het kan zijn dat u die kosten of een deel ervan 
zelf moet betalen. Bespreek dit met uw zorgverzekeraar als u 
hierover vragen heeft. Als u alleen op basis van de nieuwe 
ontlastingstest wordt doorverwezen voor vervolgonderzoek dan 
vergoeden de onderzoekers de door u gemaakte kosten. In dat geval 
nemen de onderzoekers na het vervolgonderzoek contact met u op. 
Het is daarom belangrijk dat u de factuur van uw zorgverzekering 
bewaart. 

Wilt u tijdens het wetenschappelijk onderzoek uw deelname 
stopzetten? 
U kunt op ieder moment besluiten uw deelname aan het 
wetenschappelijk onderzoek te stoppen. Als u besluit niet meer mee 
te doen met het wetenschappelijk onderzoek, kunt u alsnog meedoen 
met het reguliere bevolkingsonderzoek darmkanker. U kunt dit 
doorgeven door te mailen naar multitargetFIT@nki.nl. 
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Praktische informatie

Contact en ondersteuning
Het AVL Slokdarm- en maagkanker- 
centrum is tijdens werkdagen bereik-
baar voor vragen. ’s Avonds, ’s nachts  
en in de weekenden kunt u bij me-
dische noodgevallen altijd contact 
opnemen met ons. Ons algemene 
telefoonnummer is 020 512 9111. Onze 
telefonistes verbinden u graag door 
met de juiste afdeling.
 

AVL Slokdarm- en 
maagkankercentrum
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam

www.AVL.nl
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Contact
Heeft u vragen over het weten-
schappelijk onderzoek? U kunt 
ons bellen of mailen. 

Telefonisch bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 17.00 uur.

Wilt u meer weten over het 
wetenschappelijk onderzoek?
Kijk op www.avl.nl/multitarget-
FIT voor meer informatie over 
het wetenschappelijk onderzoek.

Telefoonnummer
U vindt ons telefoonnummer 
bovenaan de vooraankondigings-
brief

Emailadres
multitargetFIT@nki.nl

Informatie op internet
www.avl.nl/multitargetFIT


