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C2 De huidige methoden die voor CRC-screening en -surveillance gebruikt worden, zijn óf zeer 

belastend voor de patiënt (colonoscopie) óf weinig accuraat (fecesoccultbloedtest, 

bariumdubbelcontrastonderzoek, sigmoïdoscopie). Vanuit diagnostisch oogpunt komt 

colonoscopie in aanmerking als gevestigde screeningssystematiek. Echter, naast het feit dat de 

endoscopische capaciteit zal ontwrichten indien colonoscopie hiervoor gebruikt wordt, zal de lage 

patiëntenacceptatie van colonoscopie de deelnamebereidheid beperken. De uitgebreide 

darmvoorbereiding en de pijn tijdens colonoscopie, waarvoor intraveneuze toediening van 

sedativa en analgetica over het algemeen nodig is, weerhouden patiënten van deelname aan 

screenings- en surveillanceprojecten.  

 

C1 De huidige methoden die voor darmkankerscreening en -toezicht gebruikt worden, zijn óf zeer 

belastend voor de patiënt (colonoscopie) óf weinig accuraat (fecesoccultbloedtest, 

bariumdubbelcontrastonderzoek, sigmoïdoscopie). Vanuit diagnostisch oogpunt komt 

colonoscopie in aanmerking als standaard screeningsinstrument. Echter, naast het feit dat de 

endoscopische capaciteit zal ontwrichten indien de colonoscopie standaard wordt, zal de 

deelnamebereidheid beperkt zijn. De uitgebreide darmvoorbereiding en de pijn tijdens 

colonoscopie, weerhouden patiënten van deelname aan projecten. 

 

B2 Er zijn verschillende manieren om te onderzoeken of iemand darmkanker heeft, maar veel van die 

manieren zijn onvoldoende nauwkeurig. Colonoscopie is wel nauwkeurig, dus het lijkt de beste 

manier. Het is echter een vervelend onderzoek voor de patiënt. Hij moet zich uitgebreid 

voorbereiden en het onderzoek kan pijn doen. Bovendien zorgt het voor lange wachtlijsten bij 

ziekenhuizen als colonoscopie het standaardonderzoek wordt. 

 

B1 Er zijn verschillende manieren om te onderzoeken of iemand darmkanker heeft. Maar veel van die 

manieren zijn niet nauwkeurig genoeg. Colonoscopie is wel nauwkeurig. Het lijkt dus de beste 

manier. Maar het is een vervelend onderzoek voor de patiënt. En wat als iedereen dat onderzoek 

krijgt? Dan zijn er lange wachtlijsten in ziekenhuizen. 

A2 Heb jij kanker in je darm? Een dokter kan je onderzoeken. Hij kijkt met een kleine camera in je 

darm. Maar dat is vervelend. Het doet soms pijn. En ziekenhuizen kunnen niet iedereen testen. 

Dat duurt te lang. 

A1 Heb jij kanker in je darm?  

Een dokter doet een test.  

Hij kijkt in je darm met een kleine camera.  

Maar dat doet soms pijn.  

En het duurt lang. 



 

 

Niveau A1 Lezers begrijpen basiswoorden uit de dagelijkse leefomgeving (over de 

woonplaats, leeftijd …). Eenvoudige, korte zinnen en uitdrukkingen in 

mededelingen, op posters en in catalogi begrijpen ze ook. 

Niveau A2 Lezers begrijpen eenvoudige teksten van vijf à tien zinnen lang. De teksten 

gaan over de dagelijkse leef- en werkomgeving (familie, werk, winkelen …). 

Niveau B1 Lezers begrijpen teksten die hoofdzakelijk gaan over alledaagse 

maatschappelijke gebeurtenissen waarmee de lezer vertrouwd is (op het werk, 

op school, in de vrije tijd). De lezers begrijpen de beschrijving van gevoelens en 

wensen in persoonlijke brieven. 

Niveau B2 Lezers halen de hoofdgedachte uit artikels over zowel concrete als abstracte 

onderwerpen. De lezers begrijpen ook woorden die niet vaak voorkomen. 

Langere en korte zinnen wisselen elkaar af. De lezers begrijpen hedendaagse 

literatuur. 

 

Niveau C1 

Lezers begrijpen lange en complexe feitelijke en literaire teksten, en waarderen 

verschillende stijlen. De lezers begrijpen gespecialiseerde artikels en lange, 

technische instructies, zelfs over thema’s waarmee ze niet elke dag bezig zijn. 

Niveau C2 Lezers op niveau C2 begrijpen moeiteloos vrijwel alle vormen van geschreven 

taal, inclusief abstracte of linguïstisch complexe teksten zoals handleidingen, 

gespecialiseerde artikelen en literaire werken. 

 


