
Binnen de PRISMA-studie onderzoeken we welke factoren bijdragen aan het borstkanker-
risico en in hoeverre het individuele borstkankerrisico gebruikt kan worden om screening 
‘op maat’ te bieden. 
Met deze nieuwsflits willen we u op de hoogte houden van de voortgang en deelname aan 
de PRISMA-studie.  

 Fase 2: Deelneemsters mei 2017 t/m 8 oktober 2018 

 Fase 1: Deelneemsters najaar 2014 t/m zomer 2016 

 2.136 vrouwen hebben bloed afgestaan. 

6.163 vrouwen hebben de online vragenlijst ingevuld. 

      -- borstfoto’s, wordt nog bepaald.

BVO Zuid-West 
1 vaste eenheid met bloedafname (SE52).  
2 vaste eenheden zonder bloedafname (SE51, SE65). 
Gestart: mei 2017. 

BVO Noord 
Vaste eenheid Groningen (SE09) met bloedafname. Daarnaast korte pilot 
mobiele eenheid Meppel (SE47) met speekselmonsters.

 

 

5.536 vrouwen hebben bloed afgestaan 

5.177 vrouwen hebben de online vragenlijst ingevuld 

6.940 vrouwen hebben hun borstfoto’s laten opslaan
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BVO Noord 
7 mobiele eenheden zonder bloedafname (SE43, 44, 45, 46, 47, 48, 49). 

Gestart: februari 2018. 

8.503 vrouwen hebben de online vragenlijst ingevuld. 

      -- borstfoto’s, wordt nog bepaald. 

BVO Oost 

1 vaste eenheid met bloedafname (SE15). 

3 mobiele eenheden zonder bloedafname (SE63, SE64, SE83). 

Gestart: april 2018; SE63, SE64 en SE83. Medio mei 2018; SE15. 

   429 vrouwen hebben bloed afgestaan 

2.841 vrouwen hebben de online vragenlijst ingevuld. 

      -- borstfoto’s, wordt nog bepaald. 

BVO Zuid 
1 vaste eenheid met bloedafname (SE25). 
2 mobiele eenheden zonder bloedafname (SE30, SE88). 
Gestart: 1 augustus 2018; SE30, SE88. 3 september 2018; SE25. 
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 Nieuwsflits PRISMA uitgave 4 - oktober 2018 

 

 

      91 vrouwen hebben bloed afgestaan 

 1.019 vrouwen hebben de online vragenlijst ingevuld. 

      -- borstfoto’s, wordt nog bepaald. 

 

 Totaal aantal deelneemsters PRISMA-studie op 8 oktober 2018 

  8.192 vrouwen hebben bloed afgestaan 
23.703 vrouwen hebben de online vragenlijst ingevuld   
 -- borstfoto’s, wordt nog nader bepaald 

 

 

 

 


