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DOELGROEPEN 

Aan alle vrouwen tussen 25 en 65 jaar wordt aangeraden om deel te nemen aan het 
Vlaams programma voor cervixkankeropsporing 
www.bevolkingsonderzoek.be/baarmoederhalskanker. Het screeningsuitstrijkje wordt 
daarin om de drie jaar aanbevolen. De afname en de beoordeling van het uitstrijkje in 
het labo is volledig terugbetaald door het Riziv, als deze termijn van drie jaar wordt 
gerespecteerd. Enkel het remgeld voor de consultatie blijft verschuldigd. Als uit 
cytologie blijkt dat testen op HPV nodig is, wordt ook dit uitstrijkje terugbetaald. In 
alle andere gevallen is geen terugbetaling voorzien. 

De screening wordt stopgezet op 65 jaar op voorwaarde dat de vrouw regelmatig 
gescreend werd en de twee laatste uitstrijkjes als normaal beoordeeld werden. Als de 
vrouw niet regelmatig werd gescreend, wordt voortgegaan met screenen (om de drie 
jaar) tot twee normale uitstrijkjes. Bij afwijkende resultaten volgt de huisarts het 
opvolgschema. 

WERKWIJZE 

De huisarts biedt alle vrouwen tussen 25 en 64 jaar die ooit seksueel actief geweest 
zijn, een uitstrijkje aan. 

Een dunnelaagpreparaat met een cervexbrush wordt aanbevolen, omdat enkel daarop 
HPV-typering mogelijk is. 

Tijdens het derde jaar na een vorig normaal uitstrijkje van voldoende kwaliteit biedt 
huisarts een nieuw onderzoek aan. Tijdelijke contra-indicaties moeten telkens 
overlopen en opgevolgd worden. 

Afwijkende uitstrijkjes 

Afwijkende uitstrijkjes moeten een follow-krijgen in overeenstemming met de meest 
recente richtlijnen van de Belgische Vereniging van Klinische Cytologie. Het is 
belangrijk dat de huisarts de opvolging van afwijkende uitstrijkjes goed organiseert 
en zelf instaat voor de controle-uitstrijkjes en voor verwijzing voor colposcopie. 

Opvolging door Centrum voor Kankeropsporing 

Als drie jaar na het laatste uitstrijkje geen nieuw uitstrijkje werd uitgevoerd, zal 
vrouw jaarlijks rond haar verjaardag aangeschreven worden door het Centrum voor 
Kankeropsporing. 



Vrouwen die niet meer in aanmerking komen (cervixkanker, geen cervix meer), 
worden in principe niet aangeschreven. Vrouwen met deze antecedenten of vrouwen 
die niet uitgenodigd wensen te worden, kunnen dat www.bevolkingsonderzoek.be, 
via het e-mailadres kanker@bevolkingsonderzoek.be of het gratis nummer 
0800/60.160 melden. 

Na 65 jaar worden vrouwen niet meer uitgenodigd door het Centrum voor 
Kankeropsporing en is deze opvolging een taak voor de huisarts. 


