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Datum: 31 december 2000
Betreft: bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Geachte mevrouw Van der Test,
Enkele maanden geleden ontving u een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker. U kunt hier nog steeds gebruik van maken. Wilt u meedoen met het
bevolkingsonderzoek, maak dan een afspraak bij uw huisarts of doktersassistent voor een uitstrijkje.
Neem uw eerder ontvangen uitnodigingsbrief mee naar de afspraak. De stickers op de brief zijn nodig
voor het onderzoek.
Heeft u de uitnodigingsbrief niet meer, bel dan naar Bevolkingsonderzoek [regio].
Zelfafnameset
Vindt u het erg vervelend om een uitstrijkje te laten maken? Dan is er ook een zelfafnameset. Hiermee
neemt u zelf thuis met een soort kwastje lichaamsmateriaal af uit uw vagina. Dit materiaal stuurt u op
naar een laboratorium waar het getest wordt op het humaan papillomavirus (HPV).
Wordt er geen HPV gevonden? Dan is er geen verhoogd risico op baarmoederhalskanker. Bij ongeveer 1
op de 10 vrouwen is dit virus wel aanwezig. Dan is alsnog een uitstrijkje nodig bij de huisartsenpraktijk
om te kijken of er afwijkende cellen zijn.
•
•
•
•

De zelfafnameset is een betrouwbare manier om te onderzoeken of u HPV heeft.
De zelfafnameset is makkelijk te gebruiken. Kijk voor een instructiefilmpje op
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl.
U kunt de zelfafnameset aanvragen met het formulier op de achterzijde van deze brief. Of op Mijn
Bevolkingsonderzoek op www.bevolkingsonderzoekoost.nl met uw DigiD. U kunt ons ook bellen
of een e-mail sturen.
Als u niet of later mee wilt doen, bijvoorbeeld bij zwangerschap, kunt u dit ook hier doorgeven.

Meer informatie
Wilt u meer weten, kijk dan op www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl. Vragen kunt u
ook stellen aan Bevolkingsonderzoek [regio], bel dan [telefoonnummer] of mail naar [e-mailadres].
Met vriendelijke groet,

2_30_101_181117

Aanvraagformulier zelfafnameset bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Wilt u de zelfafnameset aanvragen?
Vul dan dit formulier in.

Tip
U kunt de zelfafnameset ook online aanvragen. Ga
naar [website]. Klik op Mijn Bevolkingsonderzoek en log
in met uw DigiD.

Ondergetekende,
A.B. van der Test
Teststraat 28 B
8888 XX TESTSTAD-APELDOORN
geboren op 31-12-1962

Kenmerk: K6BD83FL

wil de zelfafnameset ontvangen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
Ondertekening
Datum:………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………………………………………………………..

Stuur dit aanvraagformulier voor de zelfafnameset naar:
[retouradres]
Een postzegel is niet nodig.
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