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Geachte mevrouw Van der Test,
Wij nodigen u uit voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. U ontvangt deze uitnodiging
omdat baarmoederhalskanker het meest voorkomt bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Met dit
onderzoek kan al vroeg ontdekt worden of u baarmoederhalskanker of een voorstadium daarvan heeft.
Door er snel bij te zijn kan baarmoederhalskanker beter worden behandeld of zelfs worden voorkomen.
Meedoen aan het bevolkingsonderzoek is gratis.
Hoe gaat het onderzoek?
Uw huisarts of doktersassistent maakt een uitstrijkje. Dit uitstrijkje wordt getest op het humaan
papillomavirus (HPV). Zit er HPV in het uitstrijkje? Dan kijken we ook meteen of er afwijkende cellen in
het uitstrijkje zitten.
HPV is het virus dat op lange termijn baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Bijna altijd ruimt het
lichaam het virus zelf op. Soms lukt dit niet. Dan kunnen afwijkende cellen ontstaan. Dit kan na lange tijd
leiden tot baarmoederhalskanker. Het bevolkingsonderzoek is sinds 2017 vernieuwd.
Wilt u meedoen?
U beslist zelf of u meedoet. Het onderzoek heeft voordelen en nadelen. De folder helpt u bij uw keuze.
• Doet u mee, maak dan een afspraak voor een uitstrijkje bij uw huisarts of doktersassistent. Vertel
tijdens de afspraak wat uw laatste menstruatiedatum is.
• Neem deze brief mee naar de afspraak. De stickers op de brief zijn nodig voor het onderzoek.
• Vindt u het erg vervelend om een uitstrijkje te laten maken? En is dit voor u een reden om niet
mee te doen met het bevolkingsonderzoek? Lees dan meer over de zelfafnameset op
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl
• Wilt u niet of later meedoen, bijvoorbeeld bij zwangerschap, geef dit dan door op Mijn
Bevolkingsonderzoek op www.bevolkingsonderzoekoost.nl met uw DigiD. U kunt ons ook bellen
of een e-mail sturen.
Meer informatie
Wilt u meer weten, lees dan de folder of kijk op www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl.
Vragen kunt u ook stellen aan Bevolkingsonderzoek Oost, bel dan 088 11 86 300 of mail naar
bmhkcontact@bevolkingsonderzoekoost.nl.
Met vriendelijke groet,

Aart van Walstijn
Bestuurder
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