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Informatie deelname en uitvoering 

Bevolkingsonderzoek darmkanker via KLM Health Services 

 

Bevolkingsonderzoek darmkanker 

Iedereen in de leeftijd van 55 tot 75 jaar die in Nederland woonachtig is (ingeschreven staat), wordt 

eenmaal per twee jaar door de overheid uitgenodigd om deel te nemen aan het 

bevolkingsonderzoek op darmkanker. Zie ook de bijgevoegde informatiebrief voor uitleg over het 

onderzoek. 

 

Expatriates 

Mensen die niet in Nederland staan ingeschreven ontvangen geen oproep voor deelname aan het 

bevolkingsonderzoek. Daarom biedt uw werkgever de mogelijkheid om via de keuring bij KLM 

Health Services deel te nemen aan dit onderzoek. U kunt dit tijdens de keuring met de keuringsarts 

bespreken. 

 

Deelname en uitvoering 

Ook hier geldt dat deelname op vrijwillige basis gebeurt. Afzien van deelname heeft geen gevolgen 

voor de (uitslag van de) keuring. Uw deelname en de uitslag van het onderzoek worden niet aan uw 

werkgever gemeld. 

Als u besluit deel te nemen, dan verloopt dat als volgt: 

 De keuringsarts geeft u desgewenst extra informatie over het onderzoek en de consequenties 

van een negatieve of positieve uitslag. 

 De keuringsarts zal u vragen een toestemmingsformulier voor deelname te tekenen (‘informed 

consent’). 

 Tijdens de keuring ontvangt u een pakketje waarmee u ontlasting in kunt sturen naar het 

laboratorium waar KLM Health Services mee werkt (een geadresseerde envelop voor verzending 

is bijgesloten). Bij de test vindt u de gebruiksaanwijzing. 

 De uitslag van dit onderzoek wordt niet in het keuringsrapport vermeld, maar wordt onafhankelijk 

van het keuringsrapport per beveiligde mail aan u toegestuurd. 

 Bij een negatieve uitslag (geen bloed in de ontlasting) zijn er verder geen vervolgacties nodig. 

 Bij een positieve uitslag (er zijn sporen bloed gevonden in uw ontlasting) wordt verder onderzoek 

geadviseerd. Vervolgonderzoek en de eventuele behandeling verloopt vervolgens via het 

ziekenhuis waar u naar bent verwezen. 

 De kosten van de keuring en het screeningonderzoek worden door uw werkgever betaald; de 

kosten van het specialistische onderzoek/behandeling komen ten laste van uw 

ziektekostenverzekering.  

 


