
DE ZELFNAME TEST NAAR HPV  

    Samen met u pakken wij het aan!

Geachte collega, geachte apotheker, 

Betreft: Proefproject in het bevolkingsonderzoek naar 
baarmoederhalskanker: de zelfafname test naar HPV.

Graag informeren wij u over een  wetenschappelijke studie 
rond de zelfafnametest naar HPV die zal uitgevoerd worden in 
uw gemeente in het najaar van 2015. 

Achtergrondgegevens?

• In juni 2013 werd het bevolkingsonderzoek naar 
baarmoederhalskanker opgezet. Ondanks de  jarenlange 
opportunistische screening laat nog steeds slechts 6 vrouwen 
op 10 een uitstrijkje nemen om de  drie jaar.

• Jaarlijks krijgen ongeveer 350 Vlaamse vrouwen de diagnose 
baarmoederhalskanker.

• Met de zelfafname test kan een vrouw thuis zelf een 
vaginaal staal nemen, dat in het labo onderzocht wordt op 
de aanwezigheid van hoog-risico HPV. Indien hoog-risico 
HPV wordt aangetoond (verwachting: ongeveer 10% van de 
deelneemsters ), is een cytologisch uitstrijkje  noodzakelijk 
om de  diagnose  verder te specifiëren (zijn er afwijkende 
cellen aanwezig?). Het  klassieke uitstrijkje is dus voor een 
definitieve diagnose nog steeds noodzakelijk, maar enkel 
bij een positieve test. Na een negatieve test  kan men 5 jaar 
wachten vooraleer deze test moet herhaald worden.

• De zelfafname test is in heel wat Europese landen succesvol 
gebleken om vrouwen te bereiken die geen klassieke 
uitstrijkjes laten nemen.

Welke onderzoeksvragen zal deze studie 
beantwoorden?
• Is de zelfafname test een geschikte methodiek om vrouwen in 

Vlaanderen te bereiken die geen uitstrijkjes laten nemen?
• Is een deelneemster na een positieve test bereid om een 

klassiek uitstrijkje te laten nemen?

Wie komt in aanmerking?
• Vrouwen met de geboortejaren 1951 tot en met 1985 (leeftijd  

30 tot en met 64 jaar)
• En bovendien sinds 2008 geen geregistreerd cervicaal cyto-

histopathologische staal  “(klassiek uitstrijkje)” hebben. 

ONDERZOEK 
VOOR VROUWEN 
VAN 25 TOT 64 
JAAR.

 
Wat is de  
studie-opzet?
• Een gerando-

miseerde 
klinische studie, 
deelname is uiteraard vrijwillig en gratis.

• 10.000 vrouwen worden ad random geselecteerd en  ontvangen  
een zelfafname test.

• 10.000 vrouwen worden ad random geselecteerd en  ontvangen 
een brief waarin gemeld wordt dat ze de zelfafname test 
kunnen aanvragen bij het Centrum voor Kankeropsporing.

Resultaatsmedeling?
• Zowel de deelneemsters als de opgegeven (huis)arts 

ontvangen het resultaat.

Wie organiseert de studie?
• De studie wordt gecoördineerd door het Centrum voor 

Kankeropsporing, in opdracht van de Vlaamse overheid.
• Partners zijn de Stichting Kankerregister en het 

Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, de Logo’s 
en de gemeentebesturen. Dank aan alle partners om dit 
proefproject succesvol te maken!.

Uitvoering van de studie?
• De zelfafname testen en brieven worden verzonden in de 

maanden oktober tot half december. 
• Nadien is nog ongeveer  9 maand nodig voor het opmaken van 

een eerste rapport.

Wat is uw rol als hulpverlener?
• Mogelijk vraagt één van uw patiënten advies over al dan niet 

deelname aan deze studie. Informeer haar dan over de voor-
en nadelen zodat zij een weloverwogen beslissing kan nemen.

• Indien één van uw patiënten deelneemt en een positief 
resultaat ontvangt, stimuleer haar dan tot het laten nemen 
van een klassiek uitstrijkje. Dit blijft noodzakelijk om een 
volledige diagnose te stellen.

• Op de website kan u  informatie over de studie vinden op  
volgende pagina: www.zelfafname.be

• Mail naar kanker@bevolkingsonderzoek.be
• U kan ook gratis bellen naar 0800/60160.
• Geïnteresseerd in een navorming rond dit onderwerp?  

Laat het ons weten via mail of 0800-nummer.

Met collegiale groeten,
Dr. Patrick Martens,
Directeur Centrum voor Kankeropsporing

Meer informatie?


