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Veranderingen op een rij
Testen op hrHPV
In het vernieuwd bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker wordt het
uitstrijkje eerst getest op de aanwezig
heid van hrHPV: het hoog risico humaan 
papilloma virus. Als hrHPV aanwezig 
is, wordt  hetzelfde uitstrijkje direct 
 cytologisch beoordeeld.

Zelfafnameset
Vrouwen die het erg vervelend vinden 
om een  uitstrijkje te laten maken, 
kunnen als ze de  herinneringsbrief 
hebben ontvangen een zelf afnameset 
aanvragen. Een zelfafnameset test alleen 
op hrHPV. Is de vrouw hrHPV positief, dan 
is alsnog een uitstrijkje bij de huis artsen
praktijk nodig om te kijken of er ook 
 afwijkende cellen zijn.

Controle-uitstrijkje bij hrHPV positief
Vrouwen die hrHPVpositief en cytologie 
negatief zijn, ontvangen 6 maanden na 
het eerste uitstrijkje een uitnodiging voor 
een controleuitstrijkje bij de huisarts. Dit 
onderzoek bestaat uit een cytologische 
beoordeling en is voor de vrouw gratis. 

Veranderingen op een rij
Doorverwijzen bij afwijkende cytologie
Bij het vernieuwd 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. 

Uitnodigingsschema
Vrouwen van 40 en 50 die hrHPVpositief zijn 
ontvangen 5 jaar later weer een uit nodiging. 
Zijn zij hrHPVnegatief, dan krijgen zij 10 jaar 
later weer een uitnodiging. Vrouwen die op 
hun 60e hrHPVpositief zijn getest, ontvangen 
op hun 65e nog een uit nodiging. 

Gezondheidswinst
Door het bevolkingsonderzoek overlijden 
er jaarlijks 200 vrouwen minder aan baar 
moeder halskanker. Door de vernieuwing van
het  bevolkingsonderzoek is de  ver wachting
dat jaarlijks 75 gevallen van baarmoederhals
kanker en 18 sterf gevallen extra worden 
voor komen. Dankzij het inzetten van de zelf
afnameset verwachten we ongeveer 33 gevallen 
van baarmoederhalskanker en 12 sterfgevallen 
extra door deze ziekte te voorkomen.  
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Uitslagen uitstrijkje 
Geen HPV > uitnodiging in volgende uitnodigings
ronde (91 op de 100 vrouwen krijgt deze uitslag);
HPV, geen afwijkende cellen > uitnodiging 
voor een gratis controleuitstrijkje na 6 maanden
(5 op de 100 vrouwen krijgt deze uitslag);
HPV, licht/matig afwijkende cellen > 
doorverwijzing naar gynaecoloog (minder
dan 2 op de 100  vrouwen krijgt deze uitslag);
HPV, matig/ernstig afwijkende cellen >
doorverwijzing naar gynaecoloog (minder
dan 1 op de 100 vrouwen krijgt deze uitslag).

De overige uitslagen zijn onbeoordeelbaar.

Uitslagen zelfafnameset
Geen HPV > uitnodiging in volgende 
 screeningsronde;
Wel HPV > uitstrijkje bij huisarts voor 
cytologische beoordeling.

De uitslag van de zelfafnameset gaat naar
de vrouw en niet naar u als huisarts. 
Dit omdat u niet de aanvrager van het 
onderzoek bent. 

De zelfafnameset test alleen op HPV. 

Feiten
hrHPV:
 is een virus dat wordt doorgegeven 
bij  seksueel contact waaronder ook 
huidophuid contact bij de schaamstreek; 
 is een virus waarmee bijna iedereen 
een keer besmet raakt;
 besmetting geeft geen klachten;
 wordt bijna altijd binnen 2 jaar door het 
lichaam zelf opgeruimd; 
 kan niet worden behandeld. Er zijn geen 
 medicijnen voor. Er is wel vaccinatie;
 kan leiden tot afwijkende cellen. Dan 
kan een voorstadium en uiteindelijk 
 baarmoederhalskanker ontstaan. 

Baarmoederhalskanker:
komt door een langdurige besmetting 
met hrHPV;
 komt het meest voor bij vrouwen tussen
de 30 en 45 jaar;
is niet erfelijk;
kan ontstaan door een besmetting met 
hrHPV. Het duurt meestal minimaal 15 jaar 
voordat zich door hrHPV baarmoederhals
kanker kan ontwikkelen;
krijgt 1 op de 170 vrouwen in Nederland. 

Feiten
Van 40 naar 5 laboratoria
In het vernieuwde bevolkingsonderzoek 
 baarmoederhalskanker wordt de beoor deling 
van de uitstrijkjes uitgevoerd door vijf landelijke 
 laboratoria. Iedere huisartsen praktijk valt onder 
één van deze vijf laboratoria. 

Laboratoriumformulieren aanvragen
In het Huisartsenportaal op de website 
van de screeningsorganisatie vraagt u 
 eenvoudig  laboratoriumformulieren aan. 
Deze formulieren worden opgestuurd naar 
het door u geregistreerde adres. 

Uitstrijkmateriaal 
Het screeningslaboratorium zorgt ervoor 
dat u tijdig het benodigde uitstrijkmateriaal 
ontvangt op de in het Huisartsenportaal 
geregistreerde locatie. Afgenomen monsters 
worden door het laboratorium opgehaald.

Barcodestickers plakken
De uitnodigingsbrief, die de cliënt mee
neemt naar het onderzoek, bevat 2 stickers. 
Eén  sticker plakt u op het laboratorium
formulier en de andere op het potje. Zie 
ook instructiekaart. 

• 

• 

• 
• 

•

•

•

•

•
•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

 Matig tot ernstig 
afwijkende cellen

Baarmoeder-
halskanker

Licht tot matig
afwijkende cellen

Na ongeveer 15 jaar
kan er baarmoederhals-
kanker ontstaan

Baarmoederhals
& baarmoedermond

HPV kan de cellen 
in de baarmoederhals 

veranderen

Meestal ruimt het
lichaam binnen

2 jaar het virus weer op

Het HPV gaat 
in de cellen zi�en 

HPV

HPV komt veel voor. Bij 8 op de 10 vrouwen ruimt
het lichaam de HPV-infectie zelf weer op.

vagina

eierstokken

baarmoedermond
baarmoeder

Uitvergroting van 
gezonde cellen

in de baarmoederhals

Meestal ruimt het lichaam 
het virus zelf op

HPV-Infectie

Soms ruimt het lichaam het virus of de cellen niet op 

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

Afwijkende cel

 Matig tot ernstig 
afwijkende cellen

Baarmoeder-
halskanker

Licht tot matig
afwijkende cellen

Na ongeveer 15 jaar
kan er baarmoederhals-
kanker ontstaan

Baarmoederhals
& baarmoedermond

HPV kan de cellen 
in de baarmoederhals 

veranderen

Meestal ruimt het
lichaam binnen

2 jaar het virus weer op

Het HPV gaat 
in de cellen zi�en 

HPV

HPV komt veel voor. Bij 8 op de 10 vrouwen ruimt
het lichaam de HPV-infectie zelf weer op.

vagina

eierstokken

baarmoedermond
baarmoeder

Uitvergroting van 
gezonde cellen

in de baarmoederhals

Meestal ruimt het lichaam 
het virus zelf op

HPV-Infectie

Soms ruimt het lichaam het virus of de cellen niet op 

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

Afwijkende cel

 Matig tot ernstig 
afwijkende cellen

Baarmoeder-
halskanker

Licht tot matig
afwijkende cellen

Na ongeveer 15 jaar
kan er baarmoederhals-
kanker ontstaan

Baarmoederhals
& baarmoedermond

HPV kan de cellen 
in de baarmoederhals 

veranderen

Meestal ruimt het
lichaam binnen

2 jaar het virus weer op

Het HPV gaat 
in de cellen zi�en 

HPV

HPV komt veel voor. Bij 8 op de 10 vrouwen ruimt
het lichaam de HPV-infectie zelf weer op.

vagina

eierstokken

baarmoedermond
baarmoeder

Uitvergroting van 
gezonde cellen

in de baarmoederhals

Meestal ruimt het lichaam 
het virus zelf op

HPV-Infectie

Soms ruimt het lichaam het virus of de cellen niet op 

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

Afwijkende cel

 Matig tot ernstig 
afwijkende cellen

Baarmoeder-
halskanker

Licht tot matig
afwijkende cellen

Na ongeveer 15 jaar
kan er baarmoederhals-
kanker ontstaan

Baarmoederhals
& baarmoedermond

HPV kan de cellen 
in de baarmoederhals 

veranderen

Meestal ruimt het
lichaam binnen

2 jaar het virus weer op

Het HPV gaat 
in de cellen zi�en 

HPV

HPV komt veel voor. Bij 8 op de 10 vrouwen ruimt
het lichaam de HPV-infectie zelf weer op.

vagina

eierstokken

baarmoedermond
baarmoeder

Uitvergroting van 
gezonde cellen

in de baarmoederhals

Meestal ruimt het lichaam 
het virus zelf op

HPV-Infectie

Soms ruimt het lichaam het virus of de cellen niet op 

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

Afwijkende cel




