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G E K N I P T G E K N I P TB I J L A G E
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Als doktersassistent informeer je genodigden bij vragen en dilemma’s over het  

bevolkingsonderzoek. Ook geef je samen met de arts soms advies en begeleiding bij  

een ongunstige uitslag die tot vervolgonderzoek leidt. Het is dus van belang om op  

de hoogte te blijven en scholing te volgen.

Een bevolkingsonderzoek is een bijzondere vorm van 
onderzoek: een grote groep mensen krijgt de mogelijk-
heid zich te laten onderzoeken terwijl ze geen klachten 
hebben. Door het bevolkingsonderzoek kan kanker in een 
eerder stadium worden ontdekt. Hierdoor is de kans groter 
dat de behandeling succes heeft en minder ingrijpend is.

Darmkanker
Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen  
iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkings-
onderzoek darmkanker. Tot 2019 wordt dit bevolkings- 
onderzoek stapsgewijs ingevoerd. Het geboortejaar  
bepaalt in welk jaar iemand een uitnodiging krijgt.

Handleiding
Het NHG ontwikkelde in opdracht van het RIVM en in 
samenwerking met de NVDA, LHV en de screeningsorga-
nisaties een praktijkhandleiding. Deze bevat informatie 
over het bevolkingsonderzoek darmkanker met speciale 
aandacht voor de huisartspraktijk. Meer informatie: 
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/professionals.

Eerste resultaten 
In het eerste half jaar na de invoering in 2014 van het 
bevolkingsonderzoek darmkanker is bij 763 deelnemers 
darmkanker gevonden. Dit blijkt uit een onderzoek van het 
Erasmus MC en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 
in opdracht van het RIVM. 

Feiten en ci j fers
•	  Op elke 100 mensen krijgen er 4 tot 5 darmkanker.
•	 Elk jaar wordt bij 13.000 mensen darmkanker gevonden.
•	  Van alle sterfgevallen aan kanker in 2012 was 12% te 

wijten aan darmkanker. 

Jouw rol bij kankerscreening 

Borstkanker
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker 
bij vrouwen in Nederland. Vrouwen van 50 tot en met 
75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor 
het bevolkingsonderzoek borstkanker. Meer informatie: 
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl/professionals. 
 
Feiten en ci j fers
•	  1 op de 8 vrouwen in Nederland krijgt in haar  

leven borstkanker.
•	  Ieder jaar wordt in Nederland bij ongeveer  

16.000 vrouwen borstkanker vastgesteld.
•	  Jaarlijks overlijden ongeveer 3.200 vrouwen  

aan de gevolgen van borstkanker.
•	  Driekwart van de vrouwen met borstkanker  

is ouder dan 50 jaar.

Baarmoederhalskanker
Wist je dat doktersassistenten maar liefst 80% van de 
uitstrijkjes in de huisartspraktijken doen? Belangrijk dus 
om de juiste kennis en vaardigheid te hebben om een 
goed uitstrijkje te maken, dat aan de kwaliteitseisen vol-
doet. Iedere vijf jaar krijgen vrouwen van 30 tot en met 
60 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker.

E-learning
De e-learning is gratis beschikbaar op 
www.bs-cervixscreening.nl. Het is dé plek waar je  
informatie vindt over het maken van een goed uitstrijkje 
en vanaf medio 2015 ook over het vernieuwde  
bevolkingsonderzoek. Op de websites van de screenings-
organisaties staat informatie over scholing in de regio.

Vernieuwing bevolk ingsonder zoek 
baarmoederhalsk anker  
In 2016 wordt het bevolkingsonderzoek baarmoederhals-
kanker vernieuwd. Een belangrijke vernieuwing vereist een 
zorgvuldige voorbereiding. Je krijgt mogelijk nu al vragen 
van patiënten en cliënten. 

Wat verander t  er? 
Jaarlijks krijgen ongeveer 700 vrouwen baarmoederhals-
kanker en overlijden 200 tot 250 vrouwen aan deze ziekte. 
Door het bevolkingsonderzoek overlijden jaarlijks onge-
veer 200 vrouwen minder aan baarmoederhalskanker. 
Naar verwachting vinden we door de vernieuwing jaarlijks 
ongeveer 75 extra gevallen en worden ongeveer 18 extra 
sterfgevallen per jaar voorkomen. 

Afwijkend
Waar in het huidige bevolkingsonderzoek baarmoeder-
halskanker het uitstrijkje alleen wordt beoordeeld op 
cytologische afwijkingen, wordt in het vernieuwde bevol-
kingsonderzoek eerst gekeken of er in het uitstrijkje hrHPV 
aanwezig is. Zo wordt eerder duidelijk of de vrouw risico 
loopt op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker.  Als 
het onderzoek aangeeft dat er hrHPV aanwezig is en er 
cytologische afwijkingen zijn, verwijzen we de vrouw door 
naar de gynaecoloog. hrHPV is erg besmettelijk en bijna  
iedereen loopt het een keer op. Acht van de tien  
vrouwen en mannen raken een keer in hun leven besmet 
met hrHPV. Het wordt overgedragen tijdens seksuele  
handelingen, ook als je geen geslachtsgemeenschap hebt.

Zelfafname 
Naast de screening op hrHPV in het bevolkingsonderzoek, 
wordt de zelfafnameset beschikbaar gesteld aan vrouwen 
die moeite hebben met een uitstrijkje bij of door de huisarts. 
Deze vrouwen kunnen bij de herinnering aan het onderzoek 
aangeven dat zij een zelfafnameset (zas) willen ontvangen. 
In de volksmond wordt dit ook wel de ‘thuistest’ genoemd. 
Maar dat klopt niet. Vrouwen nemen met de zas thuis alleen 
materiaal af uit hun vagina. Blijkt uit de laboratoriumuitslag 

dat de vrouw hrHPV positief is, dan moet zij alsnog een 
uitstrijkje laten maken voor een onderzoek op cytologische 
afwijkingen. Het zelfafgenomen materiaal is namelijk alleen 
voldoende om te testen op hrHPV.

Verandering rol  doktersassistent
In 2015 verandert er nog niets en wordt het bevolkings-
onderzoek baarmoederhalskanker op dezelfde manier uit-
gevoerd als nu. Wel kan het zijn dat je vragen krijgt over de 
vernieuwing. En bijvoorbeeld over hrHPV, de zelfafnameset 
of hoe baarmoederhalskanker zich ontwikkelt. Vanaf 2016 
nodigt de screeningsorganisatie de vrouwen uit om deel 
te nemen. De huisarts of doktersassistent nodigt dus niet 
meer zelf uit maar blijft wel een belangrijke rol spelen in de 
voorlichting, het onderzoek en de verwijzing van vrouwen.

Meer informatie?
Voor meer informatie over het (vernieuwd) bevolkingson-
derzoek baarmoederhalskanker kun je terecht op www.
bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl/profes-
sionals. Eveneens kun je je hier opgeven voor de digitale 
nieuwsbrief bevolkingsonderzoeken naar kanker. Een 
aanrader als je op de hoogte wilt blijven!

Feiten en ci j fers
•	  In Nederland krijgt 1 op de 170 vrouwen  

baarmoederhalskanker. 
•	  Vrouwen van 30 tot 45 jaar behoren tot de  

grootste risicogroep.
•	  Baarmoederhalskanker wordt altijd veroorzaakt door 

een langdurige infectie met hrHPV.

Dit artikel is samengestelD op basis van De informatie van het rijks-
instituut voor volksgezonDheiD en milieu (rivm). het rivm-Cen-
trum voor bevolkingsonDerzoek CoörDineert De bevolkingsonDer-
zoeken in opDraCht van het ministerie van vWs. De vijf regionale 
sCreeningsorganisaties voeren het bevolkingsonDerzoek uit.
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