M E D I S C H

Onderzoek
baarmoederhalskanker
Vernieuwd:

De startdatum van het vernieuwde bevolkingsonderzoek is bekend: vanaf 1 januari 2017 worden
vrouwen alleen nog uitgenodigd voor het nieuwe bevolkingsonderzoek. Wat verandert er dan?
Hoog tijd voor een opfrisser na het artikel hierover in De Doktersassistent van november 2014.
Tekst: Sanne van Veelen, RIVM Beeld: RIVM

U it s tr i j k j e
Het bevolkingsonderzoek gebeurt nog steeds met een uitstrijkje
bij de huisarts. Het uitstrijkje wordt wel op een andere manier onderzocht. In het nieuwe bevolkingsonderzoek wordt het uitstrijkje eerst getest op hrHPV. Is er hrHPV in het uitstrijkje aanwezig?
Dan wordt datzelfde uitstrijkje in het laboratorium onderzocht
op afwijkende cellen.
Ze l f a fn am eset
Nieuw is ook de zelfafnameset. Deze is er voor vrouwen die het
moeilijk vinden om een uitstrijkje te laten maken en daarom niet
deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Met de zelfafnameset
hopen we dat het bevolkingsonderzoek ook voor deze vrouwen
toegankelijk wordt. Goed om te weten: met de zelfafnamesettest kan alleen op hrHPV worden getest. Is de vrouw hrHPV positief? Dan wordt zij alsnog uitgenodigd voor een uitstrijkje bij de
huisarts om te onderzoeken op afwijkende cellen.

HPV en baarmoederhalskanker

Le e f t i j d
Vrouwen worden nog steeds uitgenodigd vanaf hun 30e. Je
wordt om de 5 jaar uitgenodigd tot je 60e. Er is een uitzondering. Vrouwen van 40 en 50 die geen hrHPV hebben krijgen een
uitnodiging op de mat na 10 jaar. De nieuwe manier van testen
op hrHPV is daarvoor veilig genoeg. De kans dat er binnen 10
jaar baarmoederhalskanker ontstaat, is namelijk heel klein. Een
andere verandering: vrouwen van 60 die hrHPV hebben, krijgen
ook nog een uitnodiging op hun 65e.

HPV is het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken.
Wat weet jij over dit virus? Hier de feiten op een rijtje.
• hrHPV komt veel voor en is erg besmettelijk.
• Ongeveer 8 op de 10 vrouwen heeft een keer hrHPV in
haar leven.
• Meestal ruimt het lichaam het virus zelf weer op binnen
2 jaar. Soms niet.
• Er zijn geen medicijnen voor hrHPV.
• Als het hrHPV niet wordt opgeruimd dan kan het de
cellen in de baarmoederhals veranderen. Er kan dan een
voorstadium en uiteindelijk baarmoederhalskanker ontstaan. De kans hierop is heel klein. Meestal wordt hrHPV
en afwijkende cellen opgeruimd door het lichaam.
• Lange tijd is er sprake van een voorstadium: het duurt
meestal 10 tot 15 jaar voordat matige tot ernstige afwijkingen kunnen uitgroeien tot baarmoederhalskanker.
• Het virus wordt doorgegeven bij seksueel contact.

Wa n n eer do o r ver we ze n
Vrouwen met hrHPV en afwijkende cellen worden in het vernieuwde bevolkingsonderzoek altijd doorverwezen naar de
gynaecoloog. Dus ook vrouwen met hrHPV en licht tot matige
afwijkingen. Vrouwen die hrHPV hebben en geen afwijkende cellen, krijgen na 6 maanden een uitnodiging voor een controle-uitstrijkje. Deze wordt getest op afwijkende cellen. Ook dit uitstrijkje
is straks gratis voor de vrouw. Dit is een verandering ten opzichte
van het huidige bevolkingsonderzoek waarbij een vrouw wel zelf
moet betalen voor dit controle-uitstrijkje.
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Veelgestelde vragen:
De meerwaarde van meedoen met een uitstrijkje is dat we
direct het volledige onderzoek kunnen doen. Is een vrouw
hrHPV positief dan kunnen we ook meteen beoordelen op afwijkende cellen. Het is dan meteen duidelijk of verder onderzoek bij de gynaecoloog nodig is.

Is het echt niet mogelijk dat je toch afwijkende
cellen hebt die baarmoederhalskanker kunnen
veroorzaken, zonder een hrHPV virus te dragen?
Afwijkingen in cellen kunnen ontstaan doordat hrHPV in de
cellen van de baarmoederhals gaat zitten. Heb je geen hrHPV,
dan heb je ook geen afwijkende cellen die zich zouden kunnen
ontwikkelen tot baarmoederhalskanker.

S c holing
Hoe maak je een goed uitstrijkje? De gratis e-learning www.bscervixscreening.nl is dé plek waar je informatie vindt over het
bevolkingsonderzoek en het maken van een goed uitstrijkje.
Dit najaar gaat er een nieuwe versie live met informatie over
het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Ku n j e strak s da n ook de hrHPV te s t zonder
s p e c u l u m afn eme n?
De zelfafnameset test alleen op hrHPV. Dan is er dus geen speculum nodig. Als hrHPV aanwezig is dan is ook een uitstrijkje
(met speculum) nodig bij de huisartsenpraktijk om te kunnen
testen op afwijkende cellen. Dit is nodig als uit het onderzoek
met de zelfafnameset blijkt dat een vrouw hrHPV heeft.

M eer weten?
Ga dan naar www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl/professionals. Waar je je ook kunt aanmelden voor de
nieuwsbrief. Ook kun je je vragen stellen aan cvb@rivm.nl of
via communicatie@nvda.nl.

Wat i s de m eer wa a rde va n he t uits tr ijkje als je
o o k m et een zelf a f na m e s e t k a n de e lne m en?

HPV-Infectie
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HPV komt veel voor. 8 op de 10 vrouwen krijgt eens
in haar leven een HPV infectie.
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Baarmoederhalskanker

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. l
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