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Bevolkingsonderzoek voor de vroege detectie van de ‘Grote 3’ ziekten (cardiovasculaire 
ziekten (CVZ, hart- en vaatziekten), chronische obstructieve longziekten (COPD, 
chronische bronchitis en/of longemfyseem) en longkanker met behulp van lage-
dosis CT gevolgd door behandeling in een vroeg stadium van de ziekte kan leiden 
tot aanzienlijk lagere morbiditeit (ziektecijfer) en mortaliteit (sterfte). Tot zover 
is van de ‘Grote 3’ alleen CT bevolkingsonderzoek voor de vroege opsporing van 
longkanker in langdurige rokers effectief gebleken. Er zijn nog geen gerandomiseerd 
gecontroleerde studies uitgevoerd die de effectiviteit van CT bevolkingsonderzoek 
hebben aangetoond voor het screenen op CVZ dan wel COPD. Dit proefschrift richt 
zich op de haalbaarheid van cardiovasculair CT (proef)bevolkingsonderzoek.

In de Europese richtlijnen voor de preventie van CVZ van 2016 wordt geadviseerd 
om cardiovasculaire screening alleen uit te voeren bij personen met een verhoogd 
risico op het krijgen van CVZ, zoals personen met hyperlipidemie, hoge bloeddruk, 
diabetes, een verhoogd cholesterol, waarvan in familieleden vroegtijdig CVZ optrad, 
of personen die roken [1]. Binnen Europa wordt de SCORE methode gebruikt als 
screenings tool om het 10-jaars risico op fatale CVZ te bepalen. De SCORE methode 
is gebaseerd op ‘klassieke’ CVZ risicofactoren zoals geslacht, rookstatus, bloeddruk 
en de  waarde van het cholesterol. Echter, deze methode wordt in de richtlijnen 
aanbevolen voor CVZ-risicomanagement op individueel niveau, en niet voor 
bevolkingsonderzoek. Naast deze klassieke risicofactoren hebben meerdere studies 
de toegevoegde waarde en superioriteit van de kwantificatie van coronaire arterie 
calcium (CAC, kransslagaderverkalking) voor het voorspellen van het risico op het 
ontwikkelen van CVZ aangetoond [2–4]. De aanwezigheid en mate van coronaire 
calcificaties wordt gemeten met lage-(stralen)dosis CT en wordt uitgedrukt in de CAC 
(Agatston) score [5]. Validatie en standaardisatie van deze meting is essentieel om de 
accuraatheid en precisie van de kwantitatieve meting te kunnen waarborgen [6]. De 
technische en klinische validatie zijn grondig uitgevoerd voor de CAC score. Tot nu toe 
zijn er echter nog geen grote (bevolking-gebaseerde) gerandomiseerd gecontroleerde 
studies voor cardiovasculaire CT screening, gevolgd door behandeling van personen 
met verhoogd CVZ risico volgens de CAC score, uitgevoerd. Derhalve is de klinische 
impact van CVZ screening door middel van CT, gevolgd door behandeling, onbekend. 

In 2014 is het Nederlands (proef)bevolkingsonderzoek ‘ROBINSCA: Risk OR 
Benefit IN Screening for CArdiovascular disease’ gestart. Het primaire doel van 
deze studie is om “Vast te stellen of CVZ screening door middel van het bepalen van 
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‘klassieke’ risicofactoren in asymptomatische personen gevolgd door vroege behandeling 
volgens de huidige richtlijnen, de mortaliteit en morbiditeit als gevolg van coronaire 
hartziekten met ten minste 15% kan verminderen vergeleken met geen screening na 
5 jaar follow-up” en om “Vast te stellen of screening door middel van bepalen van 
CAC middels CT in asymptomatische personen gevolgd door vroege behandeling, 
volgens de heersende consensus, de mortaliteit en morbiditeit als gevolg van coronaire 
hartziekten met ten minste 15% kan verminderen vergeleken met screening via ‘klassieke’ 
risicofactoren bepaling na 5 jaar follow-up” [7]. In de ROBINSCA studie zijn ongeveer 
39.000 deelnemers geïncludeerd en gerandomiseerd  in een van de volgende drie 
groepen (1:1:1): Interventiegroep A (screening op CVZ volgens SCORE methode), 
interventiegroep B (screening op CVZ middels CT om de CAC score te bepalen) of 
de controle groep (geen screening). Uiteindelijk dient de ROBINSCA studie bewijs te 
leveren voor het al dan niet invoeren van cardiovasculair bevolkingsonderzoek, en of 
dit gebaseerd dient te zijn op klassieke risicofactor bepaling dan wel CAC kwantificatie 
met CT.

Een van de uitdagingen in cardiovasculair CT bevolkingsonderzoek is om aan de ene 
kant imaging biomarker validiteit (in dit geval de validiteit van CAC) te waarborgen 
voor juiste risicostratificatie, en om aan de andere kant bevolkingsonderzoek uit 
te voeren tegen een zo laag mogelijke stralendosis. Screening door middel van CT 
van grote populaties vergt een multicenter opzet waarbij meerdere CT systemen 
en vele uitvoerders, laboranten en analisten zijn betrokken. Daarnaast vormt 
stralendosisreductie een steeds grotere prioriteit binnen thorax en non-contrast 
cardiale CT, met name wanneer dit wordt toegepast in een asymptomatisch 
gezonde bevolking [1,8,9]. Stralendosisreductie in CT-screenings protocollen 
voor bevolkingsonderzoek kan een grote impact hebben op de totale blootstelling 
aan ioniserende stralen van een gehele bevolking en de daarmee aanverwante 
gezondheidsrisico’s. Echter, de multicenter opzet en de stralendosisreductie kunnen de 
biomarker validiteit en de hierop volgende risicostratificatie beïnvloeden, en daarmee 
mogelijk de gehele effectiviteit van een screeningsprogramma. Indien deze kwesties 
kunnen worden beheerst en de invloed van stralendosisreductie wordt gevalideerd, 
dan kan betrouwbare cardiovasculair lage-dosis CT bevolkingsonderzoek worden 
gegarandeerd terwijl de gezondheidswinst wordt verhoogd.

Het doel van het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven is om de 
haalbaarheid van stralendosisreductie in cardiovasculair CT bevolkingsonderzoek 
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te bepalen en om daarmee de gezondheidswinst van het bevolkingsonderzoek te 
verhogen.

DEEL I – Ontwerp van CT bevolkingsonderzoek  
De prevalentie en ziektelast van cardiovasculaire ziekten (CVZ), chronische 
obstructieve longziekten (COPD) en longkanker is hoog. Populatie gebaseerde lage-
dosis CT screening, gevolgd door vroege behandeling van deze drie ziekten (Grote 3) 
heeft grote potentie om de ziekten te genezen of de progressie ervan te stoppen dan 
wel te vertragen. In Hoofdstuk 2 wordt het huidige bewijs en de CT protocollen voor 
vroege detectie van de Grote 3 ziekten middels lage-dosis thorax CT bediscussieerd. 
De imaging biomarkers worden geanalyseerd op lage-dosis CT scans: longnodule 
management kan worden uitgevoerd op basis van nodule volumemetingen, CVZ 
risicostratificatie kan worden uitgevoerd op basis van calciumscore van de coronaire 
arterie (CAC) en de kwantificatie van emfyseem kan potentieel gebruikt worden 
voor vroege diagnose van COPD. Momenteel is de kwantificatie van de verschillende 
imaging biomarkers gebaseerd op verschillende scans die geoptimaliseerd en 
gevalideerd zijn voor één specifieke imaging biomarker. Hoewel het gebruik van 
gevalideerde conventionele CT protocollen voor deze drie imaging biomarkers het 
meest geschikt is, zou daarmee echter de totale stralendosis de maximaal toegestane 
dosis voor screeningsonderzoek kunnen overschrijden (2.3 mSv, met een maximale 
dosis van 5 mSv). Er zijn meerdere mogelijkheden om de acquisitie protocollen te 
combineren voor de kwantificatie van alle drie de imaging biomarkers [Hoofdstuk 2: 
Figuur 4]. Echter, er zal een afweging moeten worden gemaakt tussen de mate van 
robuustheid van een dergelijk imaging protocol van de Grote 3 voor de biomarker 
validiteit en de totale stralendosis van een dergelijke acquisitie. Screenen op COPD en 
CVZ, in toevoeging op screenen voor longkanker, zou de kosteneffectiviteit van lage-
dosis longkanker screening in de toekomst aanzienlijk kunnen verbeteren. Verder 
onderzoek is nodig om deze hypothese te onderbouwen. Uiteindelijk blijft stoppen met 
roken de meest effectieve wijze om de ziektelast van de Grote 3 ziekten te verminderen.

Desalniettemin, voordat screenen op de Grote 3 kan worden ingevoerd, zal er eerst een 
prospectieve gerandomiseerde studie uitgevoerd dienen te worden die het risico en de 
(gezondheids)winst van CVZ risicostratificatie op basis van CAC scores kan tonen. In 
Hoofdstuk 3 worden de rationale en de technische overwegingen voor het ontwikkelen 
van een robuust en gestandaardiseerd CAC imaging protocol beschreven en wordt 
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er een gedetailleerd protocol gepresenteerd dat voor het afbeelden van CAC voor 
screeningsdoeleinden kan worden geïmplementeerd. Het imaging protocol bevat een 
vaste waarde voor buisspanning, een individueel toegesneden buisstroom, midden-
diastolische elektro-cardiografische(ECG)-triggering, vaste waarde voor field-of-view 
(FOV) en plakdikte, overlappende reconstructie en er wordt geen gebruik gemaakt van 
iteratieve reconstructie (IR) [Hoofdstuk 3: Tabel 2 en 3]. Analyse van de scans dient te 
worden uitgevoerd met één enkel type en versie software, en door getrainde en ervaren 
onderzoekers in het scoren van CAC. Tezamen resulteert dit protocol in scans met een 
goede beeldkwaliteit voor het evalueren van CAC, tegen een lage stralendosis, op basis 
waarvan betrouwbare CAC score kunnen worden bepaald en CVZ risicostratificatie 
kan worden uitgevoerd. Het datamanagementprotocol in hoofdstuk 3 beschrijft de 
organisatie van datastromen tussen het coördinerende centrum, de deelnemende 
centra en het analyserende centrum [Hoofdstuk 3: Figuur 2]. Het beschreven 
imagingprotocol is geoptimaliseerd voor tweede generatie dual-source CT en voor 
de detectie van CAC. Validatie is vereist voordat dit protocol kan worden toegepast 
op andere CT systemen of generaties. De beschreven protocollen en methoden 
werden toegepast in het grootschalige cardiovasculaire proefbevolkingsonderzoek 
ROBINSCA. 

Continue inspanningen voor het verder optimaliseren van het imaging CAC protocol 
kunnen waardevol zijn zodat een geavanceerd imaging protocol beschikbaar is voor 
implementatie zodra CVZ screening zinvol is gebleken. Een manier om het protocol 
te optimaliseren is door hoge-pitch spiraal modus niet alleen in deelnemers met 
een lage hartslag (≤65 bpm) te gebruiken, maar ook toe te passen in deelnemers 
met een hoge hartslag (>65 bpm), om zo potentieel de stralendosis te verlagen. 
Niettemin zal het gebruik van hoge-pitch spiraal modus in deelnemers met een hoge 
hartslag eerst moeten worden gevalideerd. In Hoofdstuk 4 tonen we aan dat hoge-
pitch spiraal modus in plaats van een sequentiële modus kan worden gebruikt voor 
CAC risicostratificatie in deelnemers (n=1.990) met een regelmatige hoge hartslag, 
resulterende in een dosisreductie van 48%. Er werd een vergelijkbaar aantal nul-scores 
gevonden voor de hoge-pitch spiraal modus en de referentie sequentiële modus, 
ongeacht de hoogte van de hartslag. De Agatston score was enigszins lager voor de 
hoge-pitch spiraal modus scans vergeleken met de sequentiële modus scans, voor 
zowel de lage- als hoge-hartslag groep. Echter, het verschil in Agatston score tussen de 
hoge-pitch en sequentiële modus scans was vergelijkbaar voor de hoge-hartslag groep  
en de referentie lage-hartslag groep [Hoofdstuk 4: Tabel 1 en 2]. Bovendien liet de 
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risicostratificatie gebaseerd op de Agatston score een bijna perfecte overeenkomst zien 
voor beide scan modi in de hoge- en lage hartslag groep. Oftewel, de stralendosis kan 
potentieel worden gehalveerd wanneer de hoge-pitch spiraal modus wordt gebruikt 
in plaats van de sequentiële modus in deelnemers met een regelmatige hoge hartslag.

DEEL II – Dosisreductie als functie van imaging biomarker validiteit
Een van de uitdagingen in CT bevolkingsonderzoek is om de imaging biomarker 
validiteit te behouden om aan de ene kant betrouwbare risicostratificatie uit te 
kunnen voeren, en aan de andere kant een grote populatie te screenen tegen een zo 
laag mogelijke dosis. Tot nu toe waren pogingen voor dosisreductie met name gericht 
op coronaire CT angiografie en zijn deze niet systematisch geïmplementeerd voor 
het gebruik in CAC-bepaling. In Hoofdstuk 5 zijn de dosisreductietechnieken voor 
CAC bepalingen systematisch onderzocht voor hun impact op de Agatston score 
en CVZ risicostratificatie. In totaal zijn 27 studies geïncludeerd, waarvan in 81% 
van de studies een stralendosisreductie van ≥50% werd behaald met een CT dosis 
index van 0.6 tot en met 5.5 mGy [Hoofdstuk 5: Figuur 2 en 3]. De stralendosis 
werd gereduceerd door reductie van de buisspanning, reductie van de buisstroom, 
reductie van de buisstroom in combinatie met IR, en door spectrale (her)vorming 
met een tin-filter van het röntgenspectrum van de CT buis. Deze diverse vormen van 
dosisreductietechnieken hadden een verschillende mate van impact op de Agatston 
score en CVZ risicostratificatie. Ondanks het feit dat reductie van buisspanning 
grote overeenkomst in Agatston score gaf, leidde deze tot een systematische 
onder- of overschatting van de Agatston score, zelfs wanneer de HU-drempel was 
aangepast, voor dosisreductieprotocollen met stralendosis van 0.6 tot en met 1.2 mGy 
[Hoofdstuk 5: Tabel 1]. In tegenstelling tot alleen reductie van de buisspanning, leidde 
reductie van de buisstroom in combinatie met IR tot vergelijkbare resultaten voor 
de Agatston score tegen een stralendosis van 0.4 tot en met 1.6 mGy [Hoofdstuk 5: 
Tabel 2]. Eveneens werden er een grote overeenkomst en vergelijkbare Agatston scores 
gerapporteerd bij studies waarin buisstroom-geoptimaliseerde en buisstroomreductie 
protocollen werden geëvalueerd [Hoofdstuk 5: Tabel 3]. Reductie van de buisstroom 
in combinatie met hoge niveaus IR leidde tot een onderschatting van de Agatston 
score, terwijl lage en middelmatige niveaus IR leidde tot vergelijkbare Agatston scores 
tegen een stralendosis van 0.8 tot en met 3.9 mGy [Hoofdstuk 5: Tabel 4]. Spectrale 
(her)vorming met een tin-filter resulteerde in substantiële dosisreductie voor CAC 
bepalingen met een totale stralendosis van 0.6 tot en met 1.3 mGy, maar resulteerde 
in een onderschatting van de Agatston scores [Hoofdstuk 5: Tabel 5]. Twaalf studies 
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rapporteerden de mate van herclassificatie voor CVZ risicostratificatie, waarvan in 
acht studies dosisreductie werd bereikt  door middel van reductie van de buisstroom 
in combinatie met IR. Lagere niveaus IR leken te resulteren in een kleinere mate van 
herclassificatie, maar er werd een breed bereik aan herclassificatie, variërend van 
3% tot en met 21%, gerapporteerd onder alle type IR-algoritmes. Specifieke dosis-
gereduceerde protocollen die resulteren in een lage herclassificatie, zoals protocollen 
met een lage buisstroom in combinatie met IR of spectrale vorming met een tin-
filter, kunnen potentieel gebruikt worden voor het bepalen van CAC en mogelijk ook 
worden ingezet in toekomstig bevolkingsonderzoek naar hart- en vaatziekten met 
behulp van CT. 

Elk nieuw dosis-gereduceerd acquisitieprotocol dient te resulteren in vergelijkbare 
CVZ risicostratificatie als die binnen het conventionele protocol voordat deze 
geïmplementeerd  wordt in de klinische praktijk. Daarom wordt in de hoofdstukken 6 
en 7 de impact van dosisreductietechnieken op de CAC kwantificatie geanalyseerd om 
de validiteit van CAC als een imaging biomarker voor CVZ te kunnen garanderen voor 
zeer lage-dosis CT (ultra-low-dose). Op de derde generatie dual-source CT (DSCT) 
is dosisreductie mogelijk haalbaar door lage buisspanningen te combineren met een 
modelgebaseerde IR algoritme met verschillende sterkte niveaus. In Hoofdstuk 6 
werd in een thorax fantoom studie de CAC detecteerbaarheid en -score bepaald van 
dertig verschillende combinatieprotocollen met buisspanningen variërend van 70 tot 
en met 110 kVp and IR niveaus 1 tot en met 5. Vervolgens werden de resultaten van 
de combinatieprotocollen vergeleken met het referentieprotocol van 120 kVp, 90 ref 
mAs met filtered-back projectie (FBP). Extra scans met een verlaagde buisstroom 
variërend van 18 tot en met 72 mAs werden uitgevoerd voor de combinatieprotocollen 
die vergelijkbare detecteerbaarheid en calcium scores gaven als het referentieprotocol. 
Daarnaast werden er ook extra scans uitgevoerd met twee grotere maten van het thorax 
fantoom. De detecteerbaarheid en de CAC scores werden lager voor hogere niveaus 
IR (τb<-0.825, p<0.001) en hogere buisspanning (τb<-0.679, p<0.001) [Hoofdstuk 6: 
Figuur 2]. De combinatie van buisspanning en IR van 90kVp-IR3 en 100kVp-IR1 
resulteerden in vergelijkbare Agatston scores vergeleken met de conventionele 
acquisitie van 120kVp-FBP, zonder dat de calcium HU-drempelwaarde diende te 
worden aangepast (p>0.206). De detecteerbaarheid en de Agatson score werden niet 
beïnvloed door lagere buisstromen voor deze twee protocollen (p>0.206) [Hoofdstuk 6: 
Figuur 4]. Verder was het mogelijk om CAC scans van een kleine, middelgrote en grote 
thorax, door de buisstroom te verlagen voor de twee protocollen, met vergelijkbare 
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resultaten te verkrijgen voor wat betreft detecteerbaarheid en Agatston score met 
een dosisreductie van 60.6% vergeleken met het referentieprotocol van 120kVp-FBP 
[Hoofdstuk 6: Tabel 3]. Het 100kVp-IR1 protocol met een buisstroom van 52 tot en met 
74 referentie mAs gaf ook vergelijkbare resultaten voor het calcium volume en massa 
als het referentie protocol voor alle thoraxmaten. Desalniettemin is de variabiliteit van 
de Agatston score iets hoger voor de dosisreductieprotocollen. Echter, toekomstige 
in vivo studies dienen uit te wijzen of dit de CVZ risicostratificatie beïnvloed of niet.

De stralendosis van thorax-CT met derde generatie DSCT kan verder worden 
gereduceerd door gebruik te maken van spectrale (her)vorming van het röntgen-
spectrum van de CT buis door pre-filtratie met een tin-filter dat direct achter de 
uitgang van de röntgenbuis wordt geplaatst. De potentiële stralendosisreductie die 
hiermee kan worden bereikt is recentelijk aangetoond in longkankerscreening. 
Mogelijk biedt de komst en ingebruikname van het tin-filter zoals in zeer lage-dosis 
CT voor longkankerscreening ook mogelijkheden om te screenen  met een zeer 
lage dosis voor coronaire verkalkingen. In Hoofdstuk 7 is de impact van deze zeer 
lage dosis techniek op de CAC kwantificatie, gebaseerd op drie verschillende CAC 
fantomen, geanalyseerd. Drie verschillende invoegstukken met honderd kleine en 
negen grotere verkalkingen en een bewegende kunstmatige arterie met drie kleine 
verkalkingen (snelheid 0-30 mm/s) werden afwisselend geplaatst in een thoraxfantoom 
dat verschillende patiëntgroottes simuleerde. De fantoomopstelling werd gescand met 
hoge-pitch spiraalmodus, buisspanning van 100 kVp en een tin-filter (Sn100 kVp), met 
prospectieve ECG-triggering, en werd vergeleken met het referentieprotocol met een 
buisspanning van 120 kVp. Het Sn100 scan protocol, geanalyseerd met de standaard 
HU drempelwaarden van 130 HU, resulteerde in een lagere detecteerbaarheid van de 
verkalkingen (9% versus 12%, p=0.027) en lagere calcium scores (p<0.008), ongeacht 
de beweging van gesimuleerde coronaire arterie [Hoofdstuk 7: Tabel 1, Figuur 2 en 3]. 
Aanpassing van de HU-drempelwaarde naar 117 HU voor het analyseren en scoren 
van calcium op Sn100 kVp scans, resulteerde in vergelijkbare detecteerbaarheid 
(p=1.000) en Agatston scores (p>0.206) voor de kleine en middelgrote thoraxmaat. 
Daarnaast leidde het Sn100 kVp protocol tot een grote dosisreductie van 63% tot 73% 
voor respectievelijk de kleine en middelgrote thoraxmaat. 

De methoden voor dosisreductie zijn niet slechts beperkt tot instellingen en 
technieken beschikbaar op de CT-scanner, maar dosisreductie kan ook worden bereikt 
door verschillende typen CT-scanners met elkaar te vergelijken voor eenzelfde CAC 
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acquisitieprotocol.  In grote multicenter screeningstudies en in follow-up studies is het 
vaak niet mogelijk om exact hetzelfde type CT-scanner te gebruiken. In Hoofdstuk 8 
vergelijken we de CAC kwantificatie tussen drie generaties van DSCT-scanners om 
de variabiliteit te bepalen tussen deze scanners. In dit hoofdstuk werden dezelfde 
drie CAC fantomen gebruikt als in hoofdstuk 7. De fantomen werden gescand met 
een buisspanning van 120 kVp, buisstroom van 90 referentie mAs, prospectieve 
ECG-triggering, en sequentiële of hoge-pitch spiraal modus, op respectievelijk eerste 
en tweede/derde generatie DSCT. De drie DSCT generaties hadden vergelijkbare 
detecteerbaarheid voor coronaire verkalkingen, met een mediaan (range) detecteer-
baarheid van 11(8), 11(4) en 12(2) van de 100 kleine verkalkingen, voor respectievelijk 
eerste, tweede en derde generatie (p>0.272). Er werden kleine variaties voor de mediane 
Agatston score gevonden tussen de drie DSCT generaties, variërend van 0.5 tot 6.1% 
voor de niet-bewegende fantomen, terwijl de variaties groter werden tot een maximaal 
mediaanverschil van 12.7% voor het fantoom met de bewegende kunstmatige arterie 
[Hoofdstuk 8: Figuur 3]. In tegenstelling tot de Agatston score, varieerde de massa 
score slechts met 0.5% tot een maximum van 5.1%, zonder grote verschillen tussen de 
drie generaties voor de bewegende coronaire arterie. De variabiliteit van de massa score 
neigde lager te zijn dan de Agatston score voor alle DSCT generaties, met de laagste 
Agatston variabiliteit voor de derde generatie DSCT. De mediaan van de Agatson 
score en massa score verschilden niet meer dan 12.7% en 5.6% tussen de verschillende 
generaties. Dit duidt aan dat progressie van CAC alleen kan worden vastgesteld indien 
de Agatston- en massa score met minimaal deze mate is toegenomen vergeleken met 
de nul-meting. 

In Hoofdstuk 9 worden de belangrijkste resultaten die gepresenteerd zijn in de daaraan 
voorafgaande hoofdstukken bediscusseerd en geplaatst in een breder perspectief en 
worden aanbevelingen voor toekomstige studies gegeven. Op basis van de studies 
beschreven in dit proefschrift kan worden geconcludeerd dat cardiovasculair 
CT bevolkingsonderzoek haalbaar is met een gestandaardiseerd en gevalideerd 
imaging biomarker protocol. Door het combineren van screeningsprotocollen, het 
optimaliseren van scanparameters, en door gebruik te maken van de laatste generatie 
DSCT, kan de stralendosis aanzienlijk worden gereduceerd. Desalniettemin is er 
een imaging biomarker profiel met richtlijnen voor kwaliteitscontrole nodig om het 
juist gebruik van dosisreductieprotocollen in bevolkingsonderzoek in de toekomst 
te kunnen waarborgen. Toekomstige resultaten van de ROBINSCA studie en overige 
(proef)bevolkings-onderzoeken dienen aan te tonen of CT screening voor de Grote 3 
ziekten dient te worden geïmplementeerd.
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