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Wat zijn de veranderingen?
Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gaat veranderen. Wat verandert er precies?

Testen op hrHPV
In het bestaande bevolkingsonderzoek wordt het uitstrijkje alleen beoordeeld op afwijkende 
cellen. In het vernieuwde bevolkingsonderzoek wordt het uitstrijkje eerst getest op de 
aanwezigheid van hrHPV: het hoog risico humaan papillomavirus. Als hrHPV aanwezig is, 
wordt hetzelfde uitstrijkje cytologisch beoordeeld. Bij een langdurige infectie met hrHPV 
kunnen cytologische afwijkingen ontstaan die op lange termijn baarmoederhalskanker 
kunnen veroorzaken. 

Proces uitstrijkje



Zelfafnameset
Er is een zelfafnameset voor vrouwen die het erg vervelend vinden om een uitstrijkje te laten 
maken en daarom niet meedoen met het bevolkingsonderzoek. Zij kunnen deze set bij de 
screeningsorganisatie aanvragen als ze de herinneringsbrief hebben ontvangen. De zelf- 
afnameset kan alleen getest worden op hrHPV. Heeft de vrouw hrHPV, dan is een uitstrijkje 
bij de huisarts nodig om te kijken of er ook afwijkende cellen zijn.

Proces zelfafnameset



Vervolguitstrijkje bij hrHPV-positief
Vrouwen die hrHPV-positief en cytologie negatief zijn, ontvangen 6 maanden na het eerste 
uitstrijkje een uitnodiging voor vervolgonderzoek bij de huisarts. Dit vervolgonderzoek 
bestaat uit een cytologische beoordeling. Ook dit onderzoek valt onder het bevolkings-
onderzoek en is dus gratis voor de vrouw. 

Altijd doorverwijzen bij afwijkende cytologie
Bij het vernieuwde bevolkingsonderzoek krijgt de vrouw het advies zich verder te laten 
onderzoeken bij de gynaecoloog als zij afwijkende cellen heeft. Ook als het om lichte  
afwijkingen gaat. 

Gezondheidswinst
Door het huidige bevolkingsonderzoek overlijden er jaarlijks 200 vrouwen minder aan 
baarmoederhalskanker. Door de vernieuwing is de verwachting dat jaarlijks 75 gevallen van 
baarmoederhalskanker en 18 sterfgevallen extra worden voorkomen. Dankzij het inzetten 
van de zelfafnameset verwachten we nog ongeveer 33 gevallen van baarmoederhalskanker 
en 12 sterfgevallen extra te voorkomen. 

Nog steeds om de vijf jaar uitgenodigd?
Vrouwen van 40 en 50 die hrHPV-positief zijn ontvangen 5 jaar later weer een uitnodiging.  
Is er geen hrHPV gevonden, dan krijgen zij 10 jaar later weer een uitnodiging. Vrouwen die  
op hun 60e hrHPV-positief getest zijn ontvangen op hun 65e nog een uitnodiging. 

Vrouwen van 45 en 55 en 65 jaar krijgen alleen een uitnodiging als zij de vorige  
screeningsronde hrHPV-positief waren.



Hoe ontwikkelt hrHPV zich tot baarmoederhalskanker?
Baarmoederhalskanker komt door een langdurige besmetting met een virus:  
het hoog risico humaan papillomavirus (hrHPV). 

 Matig tot ernstig 
afwijkende cellen

Baarmoeder-
halskanker

Licht tot matig
afwijkende cellen

Na 10  à 15  jaar 
kan er baarmoeder-
halskanker ontstaan

Baarmoederhals
& baarmoedermond

Uitvergroting van 
gezonde cellen

in de baarmoederhals

HPV kan de cellen 
in de baarmoederhals 

veranderen*

Vaak ruimt het
lichaam binnen

2 jaar het virus weer op

Het HPV gaat 
in de cellen zi�en 

Door afwijkende cellen te behandelen kan voorkomen 
worden dat baarmoederhalskanker of een voorstadium ontstaat.

HPV komt veel voor. 8 op de 10 vrouwen krijgt eens 
in haar leven een HPV infectie, maar het lichaam ruimt 
het virus bijna altijd weer op. 

Je loopt HPV op door seksueel contact.

HPV-infectie

vagina

eierstokken

baarmoedermond
baarmoeder

Meestal ruimt het lichaam 
het virus zelf op

Bij 8 op de 10 vrouwen 
ruimt het lichaam het 
virus zelf weer op.

*Soms ruimt het lichaam het virus of de cellen niet op

Het lichaam kan licht 
of matig afwijkende cellen
ook nog zelf opruimen



Feiten hrHPV en baarmoederhalskanker

hrHPV
Het virus wordt doorgegeven bij seksueel contact. Omdat het virus in de schaamstreek zit, 
kun je het ook krijgen door huid-op-huid contact bij de schaamstreek. 

• Bijna iedereen raakt een keer besmet met hrHPV. 
• Je merkt het niet als je hrHPV hebt.
• Bijna altijd ruimt het lichaam hrHPV weer op binnen 2 jaar.
• hrHPV kan niet worden behandeld. Er zijn geen medicijnen voor. Meestal verdwijnt het 

virus vanzelf. 
• hrHPV kan leiden tot afwijkende cellen die behandeld kunnen worden. Daardoor kan 

voorkomen worden dat baarmoederhalskanker of een voorstadium ontstaat. 
• hrHPV is niet erfelijk.

Baarmoederhalskanker
• Baarmoederhalskanker komt bijna altijd door een langdurige besmetting met hrHPV.
• Vrouwen tussen de 30 en 45 jaar behoren tot de grootste risicogroep.
• Baarmoederhalskanker is niet erfelijk.
• Het duurt lang voordat hrHPV zich kan ontwikkelen tot baarmoederhalskanker, dat kan 

zo’n 10 tot 15 jaar duren. 
• In Nederland krijgt 1 op de 170 vrouwen baarmoederhalskanker.
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Meer weten over het vernieuwde bevolkingsonderzoek?
Ga dan naar www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl 
Kijk hier ook voor veelgestelde vragen die leven bij de doelgroep.

RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag

http://www.rivm.nl
http://www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl



