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Datum : 1 januari 2022
Betreft : Uitnodiging bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Geachte mevrouw Van der Test,
Wij nodigen u uit om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar.
Met dit onderzoek kan baarmoederhalskanker of een voorstadium van baarmoederhalskanker al vroeg
worden ontdekt. Dat is belangrijk. Hoe eerder het wordt ontdekt, hoe beter het kan worden behandeld.
Meedoen aan het bevolkingsonderzoek is gratis. U kiest zelf of u meedoet. De folder kan helpen bij uw
keuze.
Hoe gaat het onderzoek?
Met een uitstrijkje zoeken we naar een voorstadium van baarmoederhalskanker. In de folder leggen we u
uit hoe het onderzoek gaat. Meer informatie leest u ook op
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl.
Hoe kunt u meedoen?
 Maak een afspraak bij uw huisartsenpraktijk voor een uitstrijkje. U kunt het uitstrijkje door een
vrouwelijke doktersassistent laten doen. Het is belangrijk dat u deze brief met stickers meeneemt
naar de afspraak.
 Vindt u een uitstrijkje vervelend en wilt u daarom niet meedoen? Dan kunt u ook thuis meedoen met
een zelfafnameset. De zelfafnameset kunt u aanvragen via Mijn Bevolkingsonderzoek op
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. U kunt ons ook bellen of een e-mail sturen.
Filmpjes over het onderzoek: scan de QR-code of ga naar www.rivm.nl/filmpjes.
Short films about the screening: scan the QR code or see www.rivm.nl/uk.
Araştırmayla ilgili videolar: QR kodunu tarayın veya www.rivm.nl/tr adresine gidin.
www.rivm.nl/ar

 لالستجابة السريعة أو راجعيQR  امسحي رمز:مقاطع فيديو حول الفحص

Wilt u contact met ons? We helpen u graag verder
 Bel dan naar 088 00 01 322 of mail naar bmhk@bevolkingsonderzoekzuid.nl.
 Wilt u (nu) niet meedoen? Geef dit dan aan ons door.
Met vriendelijke groet,

Ginel E. van Weering
Raad van Bestuur
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