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• In Nederland lopen landelijke screeningsprogramma’s naar borst- en baarmoederhalskanker, terwijl die voor
darmkanker in voorbereiding is. Experimentele studies naar het effect van screening op prostaatkanker en longkanker zijn inmiddels uitgevoerd.
• Met deze bevolkingsonderzoeken wordt de sterfte aan deze vormen van kanker verminderd. Maar de programma’s
hebben ook nadelen, bijvoorbeeld de achteraf gebleken onnodige verwijzingen voor definitieve diagnostiek in
het ziekenhuis.
• Een gemiddeld ziekenhuis zal op jaarbasis te maken krijgen met 156 vrouwen verwezen via de screening voor
borstkanker, 79 voor baarmoederhalskanker en bijna 1100 personen voor colorectale kanker.
• Een gemiddelde huisartspraktijk krijgt te maken met 3 positieve screeningsadviezen per jaar in verband met
mammacarcinoom, jaarlijks bijna 1 verwezene voor cervixcarcinoom of een voorstadium daarvan en 2-jaarlijks
een patiënte met CIN III. Bij colorectumkanker gaat het om een aantal van circa 22 verwezenen, van wie er 8
adenoom of kanker zullen hebben.
Van de Nederlanders krijgt 1 op de 3 vroeg of laat een
vorm van kanker.1,2 En ondanks therapie overlijdt 1 op de
6 Nederlanders aan kanker. Qua ziektelast betreft het
vooral kanker van het colon en rectum, long, borst en
prostaat (bron: Nederlandse Kankerregistratie 2011:
www.ikcnet.nl).
De laatste decennia is de prognose verbeterd doordat
enerzijds behandelingen zijn verbeterd en anderzijds
kanker vaker in een vroeg ziektestadium wordt gediagnosticeerd. De stadiumverschuiving bij baarmoederhalsen borstkanker is vooral teweeggebracht door de georganiseerde bevolkingsonderzoeken.3,4
In dit artikel gaan wij in op de balans van voor- en nadelen in maat en getal van onze lopende en beoogde bevolkingsonderzoeken.
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Wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van screening, maar ook voor de ongewenste effecten, komt bij
voorkeur uit gerandomiseerde studies.
Borstkanker Voor screening op borstkanker met mammografie heeft een groot aantal trials plaatsgevonden in
de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. De gecombineerde
resultaten van deze trials laten een verlaging van de
borstkankersterfte zien van ongeveer 25%.5,6 De nietgerandomiseerde Nederlandse studies leverden in de
beginjaren maar ook nu nog bewijs voor de effectiviteit
van dit programma.7,8 Daarnaast levert de continue evaluatie van het huidige landelijke bevolkingsonderzoek
een belangrijke bijdrage.9
Deze uitkomsten gaven en geven aanleiding tot een stevige discussie of screening daadwerkelijk levens spaart.10-12
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Het is daarbij de vraag of de winst in overleving door de
verbeterde behandeling screening wellicht overbodig zou
maken.13 Echter, juist de combinatie van screening – en
daarmee detectie in een vroeg stadium – en adequate
behandeling in dit vroege stadium maken de screening
tot een succes.14
Baarmoederhalskanker Hoe anders is dit verlopen voor
de screening op baarmoederhalskanker.15 Er is nimmer
gerandomiseerd onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit. In Nederland werden weliswaar halverwege de jaren
70 van de vorige eeuw 3 proefbevolkingsonderzoeken
gestart, maar de uitkomsten hiervan werden onder politieke druk niet afgewacht.16 Ook in andere landen is
wetenschappelijk bewijs over een gunstig effect op de
ziektelast uitsluitend vergaard met observationeel onderzoek. Dit in tegenstelling tot de zorgvuldigheid waarmee
op dit moment nieuwe technieken – zoals de dunnelaagcytologie en de test voor hoogrisico-humaan-papillomavirus (hrHPV-test) – worden vergeleken met cytologisch
onderzoek als primaire screeningstest.
Darmkanker Recent is in een aantal Europese landen
bevolkingsonderzoek naar darmkanker geïntroduceerd.
De basis hiervoor werd gelegd in 4 gerandomiseerde trials waarin werd aangetoond dat sterfte aan darmkanker
met 11-18% kan worden verminderd via een aanbod van
een test op fecaal occult bloed elke 2 jaar.17 Voor darmkanker is in Nederland recent het besluit genomen om de
screening vanaf 2013 in te voeren met een test die op
immunologische basis onzichtbare bloedsporen vaststelt
(immunochemische fecaal-occultbloedtest (iFOBT)). Er
zijn voor darmkanker veel verschillende screeningsmethoden beschikbaar (ontlastingstesten, sigmoïdoscopie,
colografie, coloscopie), die verschillen in onder andere
gevoeligheid en belasting voor en acceptatie door de
doelgroep. Voor elk van deze screeningsmethoden zijn of
worden gerandomiseerde trials uitgevoerd.
Prostaatkanker Een andere kandidaat voor bevolkingsonderzoek is prostaatkanker. Echter, de meeste mannen
gaan mét prostaatkanker dood, niet áán prostaatkanker.
Dat betekent dat overdiagnose en daarmee gepaard
gaande overbehandeling een serieus probleem vormen.
Daarnaast wordt de bloedtest op prostaatspecifiek antigeen (PSA) gekenmerkt door een lage specificiteit. Dit
betekent dat veel mannen nadeel zullen ondervinden
vanwege foutpositieve screeningsuitslagen. De meeste
gerandomiseerde trials die tot dusverre zijn uitgevoerd,
waren zwak van opzet en vonden geen effect van screening op overlijden door prostaatkanker.18 Dit in tegenstelling tot de door de Erasmus Universiteit gecoördineerde ‘European randomized study for screening of
prostate cancer’ (ERSPC), die in 2009 rapporteerde dat
4-jaarlijkse screening met PSA-test tot een sterftereductie van minimaal 20% leidt.19 De screening gaat echter
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gepaard met een onacceptabele mate van overdiagnostiek en overbehandeling. 1410 mannen zouden moeten
worden gescreend en 48 behandeld om 1 overlijden aan
prostaatkanker te voorkomen.19
Longkanker De laatste actuele kandidaatziekte betreft
longkanker. Waar in 2008 in een Commentaar in het
Tijdschrift nog huiver bestond jegens CT-screening,20
laat de Amerikaanse ‘National lung cancer screening
trial’ gunstige resultaten zien.21 In dit onderzoek zijn
ruim 53.000 rokers (48%) en ex-rokers (52%) gerandomiseerd voor 3 maal een jaarlijkse lage-dosis-CT-scan of
röntgenfoto van de thorax. Een 20% lagere longkankersterfte werd gevonden in de CT-groep. Echter, bijna een
kwart van de CT-onderzoeken had een positieve uitslag,
waarvan ruim 96% fout-positief. Daarnaast werden 13%
meer tumoren gediagnosticeerd in de CT-groep, waarbij
het vooralsnog onduidelijk is of dit ‘overdiagnostiek’ of
‘vroege diagnostiek’ betreft. Vooralsnog wordt afgeraden
om spiraal-CT te laten verrichten als screeningstest bij
personen zonder enige verdenking op longkanker. Wanneer rokers om deze screeningstest vragen, kan de huisarts dit met hen bespreken, maar ook dat rokers hun
sterfterisico met 50% in plaats van 20% kunnen verlagen
door te stoppen met roken.
Zoeken naar asymptomatisch carcinoom

Er is een belangrijke relatie tussen het ziektestadium bij
diagnose en de overleving na behandeling van het carcinoom.22 Dit is gevisualiseerd in figuur 1 met de relatieve
overlevingscurve naar ziektestadium bij borstkanker.
‘Relatief’ wil in dit verband zeggen: gecorrigeerd voor
andere sterfteoorzaken die vooral op oudere leeftijd een
rol spelen. Mede door het landelijke bevolkingsonderzoek dat in 1989 in Nederland van start is gegaan, heeft
een belangrijke ‘linksverschuiving’ naar vroege stadia
plaatsgevonden. Onder de assumptie dat er een directe
relatie is tussen ziektestadium en overleving is een schatting te maken van het effect van vroege diagnostiek –
oftewel verschuiving van de diagnose naar een vroeger
ziektestadium – op de vermindering van de sterfte.
Daarbovenop komt het effect van het ontdekken van
borstkanker in het asymptomatische stadium.
Deelnemer – huisarts – ziekenhuis

Dankzij de bevolkingsonderzoeken zal verdere verschuiving in ziektestadium optreden door ontdekking van
carcinomen die niet tot symptomen hebben geleid. Voor
de beide lopende bevolkingsonderzoeken naar borstkanker en baarmoederhalskanker en het aanstaande naar
colorectumcarcinoom zijn de screeningsuitkomsten in
de tabel getalsmatig weergegeven.
Bij de mammascreening zullen van de 1000 gescreende
vrouwen 14 via de huisarts naar het ziekenhuis worden
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FIGUUR   (a) Overleving naar ziektestadium (0-IV) bij borstkanker in Nederland, periode 1989-2009;  (b) stadiumverdeling (in %) van borstkanker in Nederland in
2003 en in 2009; het onderste deel (blauw) geeft onbekend stadium weer (beide figuren: gegevens Nederlandse Kankerregistratie).

verwezen voor nadere diagnostiek. Bij 5 van de 14 zal
kanker worden vastgesteld, bij 9 niet. Vanuit de cervixscreening worden minder vrouwen verwezen, maar bij
vergelijkbare aantallen wordt CIN II of hoger gediagnosticeerd. Screening op colorectale kanker kent hogere
verwijsaantallen door de geringere specificiteit van
iFOBT: van de 1000 mannen en vrouwen zullen naar
verwachting 84 personen het advies voor nadere diagnostiek in het ziekenhuis krijgen.
Uitgaande van 90 ziekenhuizen in Nederland betekenen
deze aantallen dat een gemiddeld ziekenhuis op jaarbasis
te maken krijgen met 156 via de screening verwezen
vrouwen voor borstkanker respectievelijk 79 voor baarmoederhalskanker en bijna 1100 personen voor colorectale kanker.
Een gemiddelde huisartspraktijk krijgt te maken met 3
positieve screeningsadviezen per jaar in verband met
mammacarcinoom, waarvan 1 kanker zal zijn. Voor cervixcarcinoom of een voorstadium daarvan is er jaarlijks
bijna 1 verwezene en 2-jaarlijks een patiënte met CIN III.
Wel zal de huisarts jaarlijks bij 6 patiënten een nieuw
uitstrijkje maken. Bij colorectumkanker gaat het om een
aantal van afgerond 22 verwezenen, van wie er 8 adenoom
of kanker zullen hebben.

Dilemma’s bij kankerscreening
Vroege ontdekking niet altijd gunstiger Ontdekking
en verwijdering van een woekering in een beginstadium
resulteert vaak in genezing. Maar vroege ontdekking van

het carcinoom is problematisch. Een tumor van 1 cm
diameter is minder dan 0,1‰ van de totale lichaamsomvang. Daar komt bij dat vroege kankercellen nog veel lijken op onveranderde cellen. En zelfs als het carcinoom
vroeg is ontdekt en behandeld, dan hoeft dit nog geen
genezing te betekenen. Ook al is het carcinoom in het
latente stadium van de ontwikkeling, uitzaaiingen elders
in het lichaam, hoe klein ook en niet ontdekt, kunnen
later gaan opspelen. Er is heel weinig bekend over de progressiekans van een vroeg ontdekte afwijking tot een
infauste maligniteit binnen de huidige levensverwachting.
Daarnaast is geen enkele vorm van vroege diagnostiek
perfect. Behalve terechtpositieve uitslagen zullen er ook
altijd foutpositieve en foutnegatieve screeningsuitkomsten zijn. Zelfs de terechtpositieve screeningsuitkomsten
(detectie van kanker) zijn niet altijd pure winst. Want
ook de vroege detectie kan blijken toch een niet-tijdige
detectie te zijn geweest, betrokkene kan komen te overlijden aan iets anders (multimorbiditeit) en de behandeling
van de tumor in het symptomatische ziektestadium zou
al afdoende geweest kunnen zijn.
Leeftijdsgrenzen Een ander dilemma betreft de leeftijdsgrenzen, die thans met name bij borstkanker ter
discussie staan. De onderste leeftijdsgrens is vooral ingegeven door de mindere testeigenschappen van de screeningsmammografie bij premenopauzale vrouwen. De
incidentie neemt echter fors toe, met name in de groep
van 45-49 jaar, terwijl inmiddels met de digitale mammografie een betere test voorhanden is. De bovenste
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TABEL Verwachte resultaten van bevolkingsonderzoek op mamma-, cervix- en colorectumcarcinoom op basis van de
Nederlandse bevolking in 2011
sreeningsuitkomst per jaar

mamma3

cervix23

colorectum17

test
doelgroep
aantal uit te nodigen*
opkomst in %
aantal te screenen
herhalen na 6 maanden; % (n)
verwijzing naar ziekenhuis; ‰ (n)
ontdekking kanker; ‰ (n)

2-jaarlijks mammogram
♀: 50-74 jaar
1 270 000
80
1 016 000
13,7 (14 000)
IS: 0,7 (750)
INV: 4,3 (4 350)

2-jaarlijks iFOBT
♂ en ♀: 55-75 jaar
1 923 000
60
1 154 000
84 (97 000)
A: 33 (32 500)
D: 4,8 (5 500)

per 1000 gescreende personen
verwezen (diagnostiek); n
behandeld; n

5-jaarlijks uitstrijkje
♀: 30-60 jaar
800 000
66
528 000
5,1 (27 000)
7 (3 700)
CIN II: 1,2 (610)
CIN III: 3,9 (2 035)
INV: 0,3 (170)

14
5,0

84
A: 33
D: 4,8

per ziekenhuis (90 ziekenhuizen)
verwezen (diagnostiek); n
behandeld; n

7
CIN II: 1,2
CIN III: 3,9
INV: 0,3

156
57

1078
A: 361
D: 61

per huisartspraktijk (4 500 praktijken)
herhaling; n
verwezen; n
behandeld; n

79
CIN II: 7
CIN III: 23
INV: 2

3,1
1,1

6
0,8
CIN II: 0,1
CIN III: 0,5
INV: 0,04

21,5
A: 7,2
D: 1,2

iFOBT = immunochemische fecaal-occultbloedtest;  IS = in-situborstkanker; INV = invasieve kanker; A = adenoom; D = darmkanker.
* Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): http://statline.cbs.nl; bevolking op 1 januari 2011.

leeftijdsgrens is ingegeven doordat minder levensjaren te
winnen zijn, maar veel vrouwen van 75 jaar en ouder zijn
in uitstekende conditie en hebben nog een levensverwachting van minimaal 13 jaar.

Nieuwe ontwikkelingen bij screeningtests
Deze dilemma’s dient men ook in ogenschouw te nemen
bij nieuwe technologische ontwikkelingen voor screeningstests. De perfecte screeningstest detecteert alle
kanker en voorstadia ervan die een betere prognose hebben bij vroeg ingrijpen, en geeft een negatieve uitslag in
alle andere gevallen. Zo’n test bestaat echter voor geen
enkele vorm van kanker. Mondiaal vindt daarom enorm
veel onderzoek plaats naar nieuwe biomarkers en beeldvormende technieken met nog beter discriminerend
vermogen. Treffend wordt dit geïllustreerd bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. De
Gezondheidsraad heeft op 24 mei 2011 de Minister geadviseerd om het onderzoek uit te breiden met een test op
hrHPV, de veroorzaker van baarmoederhalskanker.16 Een
4

uitstrijkje wordt dan eerst beoordeeld op aanwezigheid
van hrHPV. Alleen wanneer deze test positief is zal als
tweede test het uitstrijkje cytologisch worden beoordeeld. Bij een positieve cytologische uitslag (Pap2 of
hoger) volgt verwijzing naar de gynaecoloog. Bij een
negatieve cytologische uitslag wordt een controle-uitstrijkje (voor cytologisch onderzoek) over 6 maanden
geadviseerd; ook het aantal screeningsmomenten voor
een vrouw zal dan teruggebracht kunnen worden van 7
naar 5, namelijk op de leeftijd 30, 35, 40, 50 en 60 jaar.
De PSA-test bij prostaatkankerscreening gaat gepaard met
circa 50% overdiagnostiek.19 Mondiaal wordt daarom
naarstig gezocht naar nieuwe biomarkers die de klinisch
relevante prostaatcarcinomen opsporen, maar die ongevoelig zijn voor de onschuldige tumoren. Een goede kandidaat leek de in Nijmegen en Baltimore ontwikkelde PCA3urinetest, maar ook deze test zal te veel overdiagnostiek
geven.24 Ook andere biomarkers, zoals een fusieproduct
van de genen TMPRSS en ERG gemeten in de urine, kunnen vooralsnog onvoldoende onderscheid maken tussen
onschuldige en agressieve prostaattumoren.
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▼ Leerpunten ▼

Risicostratificatie

• Dankzij periodieke screening op borstkanker, baarmoederhalskanker en colorectale kanker worden deze aandoeningen eerder
behandeld en is de sterfte navenant verminderd.
• Door onvolkomenheden van screeningstests blijft vroege
ontdekking van kanker problematisch, met foutpositieve testuitslagen tot gevolg. De frequentie hiervan bedraagt voor borst- en
baarmoederhalskankerscreening minder dan 0,5% en voor
colorectumkanker 5%.
• Lopende gerandomiseerde studies naar de effecten van
prostaatkanker- en longkankerscreening laten zien dat de
nadelen, in de zin van foutpositieve screening plus overdiagnose,
de voordelen nog overschaduwen.
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Naast de zoektocht naar nieuwe, betere screeningtests is
het wellicht mogelijk om het screeningsprotocol aan te
passen aan het risico op kanker van verschillende groepen van de populatie.
Alternatieven voor leeftijd Lang was leeftijd in feite de
enige risicofactor die de definitie van de doelgroep
bepaalde. Maar het voorspellend vermogen daarvan is
uitermate beperkt. Het genoemde advies van de Gezondheidsraad om cytologisch onderzoek van het uitstrijkje
als eerste test te vervangen door de hrHPV-test is een
voorbeeld van risicostratificatie. In het bevolkingsonderzoek op borstkanker zijn plannen voor een gerandomiseerde studie ter evaluatie van de kosten en baten van een
MRI voor de vrouwen die bij een mammogram dicht
borstweefsel blijken te hebben (de DENSE-trial). En
mogelijk wordt in de nabije toekomst voor die subgroep
van vrouwen ook 3-dimensionale echografie (‘automated
breast volume scanning’ (ABVS)) als tweede screeningstest geëvalueerd.
Risico-allelen Sinds 2007 zijn in genoomwijde associatiestudies honderden nieuwe genetische gevoeligheidsmarkers geïdentificeerd, alleen voor prostaatkanker zijn
dit er al ongeveer 40. Het extra risico voor een man met
het hoogrisico-allel van een van deze markers is zeer
gering. Maar de combinatie van enkele tientallen hoogrisico-allelen is een betere voorspeller voor prostaatkanker
dan bijvoorbeeld leeftijd. Er wordt gesuggereerd dat
bepaling van het genetisch profiel van een man als
voorscreening gebruikt zou kunnen worden.17 Maar het
lijkt vooralsnog niet logisch om de gehele mannelijke
bevolking te genotyperen voor de identificatie van een
kleine groep waarvoor screening wel of niet nuttig zou
zijn. Voor de grote groep van mannen die niet in de
extremen van de risicodistributie terecht komt, brengt
de genotypering grote onduidelijkheid met zich mee.
Daarnaast voorspellen de tot dusverre geïdentificeerde
markers weliswaar prostaatkanker op zich, maar niet de
agressiviteit van de tumor.

niet, dan schaadt het niet’. Maar dit gaat voor de meeste
bevolkingsonderzoeken niet op.
De effectiviteit van een screeningsprogramma is een
noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor
het implementeren van een programma georganiseerd
en bekostigd door de overheid. De mate van effectiviteit
op populatieniveau hangt sterk af van de deelnamegraad.
Een effectief programma is dus niet per definitie ook een
doelmatig programma en bij beperkte middelen moet
men keuzes maken. Een belangrijke maat voor doelmatigheid is de kosteneffectiviteit, waarbij de gezondheidswinst (levensverwachting, kwaliteit van leven) wordt
afgewogen tegen de kosten en besparingen.26
Veelal zet men voor dit soort analyses simulatiemodellen
in om verschillende screeningstrategieën door te rekenen
op hun effectiviteit en gerelateerde kosten. Omdat elk
model wordt gevoed door aannames van de onderzoekers, kunnen de uitkomsten van modellen verschillen.
Voor de huidige bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker en borstkanker liggen de kosten ruim
onder de grenswaarde van 20.000 euro per gewonnen
levensjaar, gecorrigeerd voor de kwaliteit van leven.11-13

Conclusie

Maatschappelijke aspecten

Voor invoering van bevolkingsonderzoek is het essentieel
dat de balans tussen voor- en nadelen bekend en voldoende gunstig is. Wetenschappelijk bewijs voor de
effectiviteit van screening, maar ook voor de ongewenste
effecten ervan, komt bij voorkeur uit gerandomiseerde
klinische trials. Dergelijk resultaat rechtvaardigt dan
bijvoorbeeld een terughoudend beleid van artsen in het
aanbieden van een PSA-test aan mannen zonder klachten. Echter, de consument heeft hierin ook een eigen
stem. Steeds meer testen worden aangeboden in een
commerciële setting of zijn zelfs gewoon bij de drogist of
via internet verkrijgbaar,25 onder het mom van: ‘baat het

Bevolkingsonderzoek impliceert allerlei individuele,
maatschappelijke en zorgeconomische overwegingen.
Mammascreening inclusief het natraject kost per jaar
100 miljoen euro, cervixscreening kost 30 miljoen per
jaar, en in 2013 zal eindelijk een start worden gemaakt
met het bevolkingsonderzoek op darmkanker tegen
enkele tientallen miljoenen per jaar. In 2009 had de
minister al positief gereageerd op het Gezondheidsraadadvies, maar hij implementeerde het niet vanwege gebrek
aan financiële middelen. Die financiële situatie is op zich
niet veranderd, maar de minister heeft vanwege de
urgentie van het onderwerp toch besloten tot een gelei-
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delijke invoering. De benodigde middelen zijn gevonden
uit de beëindiging van de financiering van campagnes
voor en onderzoek naar gezonde leefstijl (sic).
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Aanvaard op 5 oktober 2011
Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3934

> Meer op www.ntvg.nl/klinischepraktijk
●
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