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Hoe kan baarmoederhalskanker
voorkomen worden?
Het HPV vaccin tegen
baarmoederhalskanker probeert de
ziekte te voorkomen.
HPV staat voor Humaan Papilloma
Virus. Er bestaan veel types HPV.
Sommige hiervan kunnen
baarmoederhalskanker veroorzaken.
Maar ze veroorzaken ook andere
kankers, zoals keelkanker – ook bij
mannen.

De kans op baarmoederhalskanker
vermindert als u voor uw eerste
seksuele contact laat vaccineren met
een HPV vaccin.
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Wat zijn de nadelen van
baarmoederkanker opsporing?
Het uitstrijkje zelf wordt door veel
vrouwen als niet heel leuk ervaren.
Een slecht resultaat van het uitstrijkje kan
ongerustheid veroorzaken en tot
bijkomende onderzoeken leiden.
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Een slecht resultaat van een uitstrijkje kan
later toch geen kanker blijken te zijn. In
dat geval is verder onderzoek niet nodig.
De uitslag van het uitstrijkje kan ook
normaal zijn terwijl u toch kanker hebt.
Behandelingen voor een voorstadium van
baarmoederhalskanker kunnen een
negatief effect hebben op latere
zwangerschappen.
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Advies opsporing
Baarmoederhalskanker:

Het uitstrijkje:

Wat is baarmoederhalskanker?
Baarmoederhalskanker, ook wel
cervixkanker genoemd, is een
kwaadaardig gezwel ter hoogte van de
baarmoederhals.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een
uitstrijkje?
Bent u tussen de 25 en 64 jaar oud, dan
komt u in aanmerking.
U kan hiervoor een afspraak maken bij uw
jouw huisarts. Ook voor meer uitleg kan u
altijd terecht bij uw huisarts.

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt
door het humaan papillomavirus (HPV)
dat wordt overgedragen door seksueel
contact. Bij sommige veroorzaakt dit virus
letsel die kunnen veranderen in kanker
wanneer ze niet behandeld worden.

Twijfelt u? Contacteer dan uw huisarts
voor meer informatie.

Wanneer kan u best een uitstrijkje
uitstellen?
- Als u zwanger bent
- Net bevallen bent
- Borstvoeding geeft

Hoe kan je baarmoederhalskanker
opsporen?
Baarmoederhalskanker kan opgespoord
worden door middel van een uitstrijkje.
De arts neemt met een staafje wat cellen
uit de baarmoederhals en laat deze
onderzoeken in het labo. Indien sommige
cellen er anders uitzien dan normaal, dan
kan dat op een voorstadium of een vroeg
stadium van baarmoederhalskanker
wijzen.

Wanneer is een uitstrijkje niet nodig?
- Als u baarmoederhalskanker hebt of
had.
- Als uw baarmoeder en
baarmoederhals zijn verwijderd.
Indien alleen je baarmoeder is
verwijderd (hysterectomie), blijft een
uitstrijkje aangewezen.

Bij de meeste vrouwen moet er maar 1
keer om de 3 jaar een uitstrijkje gemaakt
worden.
Wordt er iets gevonden wat wijst op een
voorstadium of vroeg stadium van
baarmoederhalskanker, dan kan dit een
reden zijn om dit verder te laten
onderzoeken bij de gynaecoloog of om
een nieuw uitstrijkje te laten nemen op
een later tijdstip.

U stelt het onderzoek best uit tot 6
maanden na de bevalling. Tijdens de
zwangerschap ondergaat de
baarmoederhals immers enkele
veranderingen.
Ook wanneer u last hebt van een vaginale
infectie, bloed- of slijmverlies. Laat je u
best hiervoor eerst behandelen alvorens
u te laten onderzoeken op
baarmoederhalskanker.

