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1. INLEIDING 

 

Tijdens de laatste jaren onderging de maatschappelijke rol van de apotheker een 

verandering. Waar vroeger de aandacht op de geneesmiddelen lag en de belangstelling uitging 

naar het maken en afleveren van magistrale bereidingen, moet de apotheker tegenwoordig ook 

steeds meer aandacht hebben voor de patiënt. Het begrip “farmaceutische zorg” is op de 

voorgrond komen te staan: 

 

“Een nieuwe bepaling in het Koninklijk Besluit van 9 januari 2009 stelt: De apotheker 

is niet alleen verantwoordelijk voor de conformiteit en kwaliteit van alles wat hij aflevert en 

bereidt, hij is ook verantwoordelijk voor de farmaceutische handelingen die hij stelt, inclusief 

de farmaceutische zorg, het advies en de informatie (T’Seyen et al., 2009)”. 

 

Farmaceutische zorg omvat verschillende taken. Bij het afleveren van zowel 

geneesmiddelen op voorschrift als over-the-counter (OTC) geneesmiddelen moet duidelijk 

advies worden gegeven over de posologie van het geneesmiddel zodat het correct gebruikt 

wordt. Bij voorgeschreven geneesmiddelen moet ook extra informatie gegeven worden over 

de behandeling, want de patiënt onthoudt vaak slechts fragmenten van de uitleg van de arts. 

Bij de vraag naar OTC-geneesmiddelen moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen 

ernstige klachten, die doorverwezen moeten worden naar een arts, of niet-ernstige klachten, 

die door zelfzorg kunnen worden opgelost (T’Seyen et al., 2009).  

 

Andere aspecten van farmaceutische zorg zijn het vermijden van medicatiefouten, 

gezondheidsvoorlichting en preventie en samenwerking met huisarts. Medicatiefouten kunnen 

grotendeels vermeden worden door de alerte apotheker, die fouten uit voorschriften kan halen. 

Ook het nagaan van mogelijke geneesmiddeleninteracties en het opvolgen van zelfmedicatie 

kan ervoor zorgen dat het foutief innemen van geneesmiddelen verhinderd wordt.  

Tevens zijn informatiebrochures en affiches een goede hulp voor de patiënt. Deze 

kunnen bijdragen tot de preventie van bepaalde ziektes door bijvoorbeeld het stimuleren van 

vaccinatie. Ook mondeling kan aan gezondheidsvoorlichting worden gedaan.  

Tot slot is een goede samenwerking tussen arts (of andere zorgverleners) en apotheker 

van belang om zo tot een optimale behandeling van de patiënt te komen 

(http://www.ugent.be/fw/nl/onderzoek/geneesmiddelenleer/farmzorg/beschrijving.htm). 

 



  2   

Door de evolutie van de apothekersfunctie moet ook de opleiding worden aangepast. 

De Gentse Universiteit paste daarom het curriculum van de opleiding aan in het kader van de 

Bachelor/Master-hervorming. Een belangrijke stap hierin is het opsplitsen van de Master- 

opleiding in twee richtingen, nl. Master in Farmaceutische Zorg en Master in 

Geneesmiddelenontwikkeling. Zo krijgt de student een opleiding, die meer specifiek gericht is 

op het toekomstige beroep.  

 

Tijdens de opleiding wordt steeds meer aandacht besteed aan farmacotherapie, 

communicatievaardigheden, farmaceutische zorg en rationeel geneesmiddelengebruik. Deze 

vorm van onderwijsvernieuwing moet ertoe bijdragen een meer uitgebreide kennis te 

verkrijgen waardoor patiënten in de apotheek optimaal geholpen en geadviseerd kunnen 

worden. De opleiding wordt beëindigd met de stageperiode, waarbij de theorie in de praktijk 

moet worden omgezet. Wanneer het volledige proces doorlopen werd, heeft de student de 

eindcompetenties bereikt en is hij/zij klaar voor het beroep als apotheker 

(http://www.ugent.b/fw/nl/onderzoek/geneesmiddelenleer/farmzorg/implementatie.htm). 

 

Aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen wordt ook onderzoek gedaan naar 

onderwijsvernieuwing. In dit opzicht werd deze masterproef opgesteld. Vertrekkende vanuit 

een zelf opgestelde patiëntcasus moet een volledig beeld van een bepaalde aandoening of 

ziekte gevormd worden. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van wetenschappelijke 

literatuur. Maar ook gesprekken met specialisten, artsen, verpleegkundigen… en bezoeken 

aan laboratoria en bedrijven kunnen bijdragen tot het verkrijgen van meer nuttige informatie. 

De student is vrij om te beslissen over de werkwijze om de masterproef tot een goed einde te 

brengen. Wanneer de masterproef afgewerkt is, heeft de student een duidelijk en geïntegreerd 

beeld van de ziekte, wat een rol kan spelen in het latere beroepsleven.  

 

Mijn keuze ging uit naar baarmoederhalskanker. Tegenwoordig wordt zowel in de 

media als in de scholen meer aandacht aan deze problematiek besteed, maar toch is er meestal 

zeer weinig geweten over de ziekte zelf. Ook de opkomst van het vaccin roept bij vele mensen 

vragen op. Vanuit dit standpunt vond ik het de ideale gelegenheid om mij te verdiepen in dit 

onderwerp.  

 Als ondersteuning voor het schrijven van deze masterproef heb ik beroep gedaan op 

verschillende bronnen. In eerste instantie werd wetenschappelijke literatuur geraadpleegd ten 

einde mijn kennis uit te breiden. Vervolgens ben ik ook in contact gekomen met allerlei 
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experten, die nauw met het thema betrokken zijn. In laatste instantie heb ik tijdens het 

schrijven ook aandacht besteed aan de manier waarop deze problematiek in de populaire 

media naar buiten wordt gebracht (cfr. BIJLAGE 1 – logboek).  
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2. CASUS 

 

2.1. VOORSTELLING VAN DE PATIËNT 

 

Een 45-jarige vrouw gaat op consultatie bij haar gynaecoloog. Ze klaagt over een 

abnormaal vaginaal bloedverlies dat optreedt na geslachtsgemeenschap. Dit bloedverlies 

treedt al enkele maanden op, maar is de laatste tijd sterk toegenomen. De gynaecoloog besluit 

een uitstrijkje te nemen.  

  

2.2. VOORGESCHIEDENIS VAN DE PATIËNT 

 

De vrouw heeft 2 kinderen. Haar eerste zwangerschap vond plaats op 15-jarige 

leeftijd. Ze lijdt aan geen enkele ziekte. Ook in haar familie zijn geen gevallen van kanker 

bekend.  

De vrouw is met het roken van één pak sigaretten per dag verslaafd aan tabak. 

Meerdere pogingen tot stoppen bleken niet succesvol. De jaarlijkse controle bij de 

gynaecoloog is haar onbekend. 

 

2.3. DIAGNOSE 

 

Via het uitstrijkje worden abnormale plaveiselcellen in haar baarmoederhals 

opgemerkt. Dit vereist grondigere controle en een colposcopie wordt uitgevoerd. De 

daaropvolgende biopsie en histologisch onderzoek leiden tot de vaststelling van een invasief 

plaveiselcelcarcinoom ter hoogte van de baarmoederhals.  

 

De patiënte werd doorverwezen naar een oncoloog, die besloot om wat aanvullende 

testen uit te voeren: een computed tomography (CT) scan en een magnetic resonance imaging 

(MRI). Op deze manier kan de uitgebreidheid van het letsel nagegaan worden. Aanvullend 

werd ook een cystoscopie en rectoscopie uitgevoerd om doorgroei naar blaas of rectum op te 

sporen. 

 

Uit grondig onderzoek bleek dat de tumor zich ter hoogte van de baarmoederhals 

bevindt zonder uitbreiding naar het parametrium. Er is geen doorgroei naar blaas of rectum. 
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Na de verschillende testen werd gediagnosticeerd dat de vrouw een stadium II A cervix 

carcinoom heeft en de gepaste therapie werd opgestart.  

 

2.4. BEHANDELING 

 

Stadium II A cervix carcinoom wordt het best chirurgisch aangepakt. De vrouw 

ondergaat een radicale hysterectomie. Tijdens de operatie wordt ook inname van klieren 

vastgesteld, waardoor een aanvullende behandeling met radiotherapie en chemotherapie 

vereist is. Deze behandeling lijkt te werken en de tumor verdwijnt.  

Na de behandeling wordt een controleschema opgesteld. Gedurende vijf jaar zal de 

arts regelmatig een inwendig onderzoek verrichten en een uitstrijkje nemen. Dit om na te gaan 

of de therapie effectief bleek te zijn en er geen kwaadaardige cellen meer te bespeuren zijn. 

 

Na het ondergaan van de behandeling heeft de vrouw last van misselijkheid, braken en 

vermoeidheid. Door het nemen van de gepaste geneesmiddelen verminderen de klachten snel. 

 

Deze confrontatie met kanker zet de vrouw ertoe aan, haar 14-jarige dochter te laten 

vaccineren en regelmatig op controle te laten gaan bij de gynaecoloog.  
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3. BAARMOEDERHALS 

 

3.1. ANATOMIE 

 

De baarmoeder bestaat uit drie delen: bovenaan de fundus uteri, centraal het corpus 

uteri (baarmoederlichaam) en onderaan de cervix (baarmoederhals). Langs de andere zijde 

van de baarmoederhals is de vagina gelegen (FIGUUR 3.1.) (Schutte et al., 2008). 

 

FIGUUR 3.1.: VOORSTELLING VAN DE INTERNE VROUWELIJKE GENITALE 

ORGANEN (Schutte et al., 2008). 

  

De baarmoederhals bestaat uit een endocervicaal kanaal met versmallingen naar de 

uiteinden toe, aangeduid met ostium externum en ostium internum van het cervix kanaal. Het 

gedeelte van de baarmoederhals dat zich langs de kant van de vagina bevindt, wordt de 

ectocervix of portio vaginalis (baarmoedermond) genoemd. De opening hierin aanwezig is het 

ostium externum. De vorm en grootte van de opening verandert in functie van leeftijd, 

hormonale status en wijzigt ook na een vaginale bevalling. Het andere uiteinde van de 

baarmoederhals wordt het ostium externum genoemd en duidt op de opening van de 

baarmoederhals in de baarmoeder.  

 

Ter hoogte van de baarmoeder zijn er ook cervicale crypten aanwezig, die instaan voor 

de productie van slijm (mucus) in de cervix. De geproduceerde hoeveelheid en de 

eigenschappen van de mucus zijn afhankelijk van de menstruatiecyclus. Tijdens de ovulatie 

zal onder invloed van oestrogeen een waterige mucus afgescheiden worden waardoor 
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spermatozoïden gemakkelijk kunnen penetreren. Tijdens de luteale fase (na de ovulatie) is de 

mucus minder waterig en dient deze als barrière zodat spermatozoïden er moeilijk 

doorgeraken, wat de kans op bevruchting vermindert (cfr. BIJLAGE 2 – Menstruele cyclus) 

(http://www.wikidoc.org/index.php/Cervix). 

 

 Bij baarmoederhalskanker kan de tumor zich uitbreiden naar o.a. de bekkenwand, het 

endometrium en het parametrium. Het endometrium is het slijmvlies dat de baarmoederholte 

bekleedt. Het parametrium is het bindweefsel aan weerszijden van de baarmoeder tussen de 

bladen van het ligamentum latum. Het ligamentum latum bevat bloedvaten en zenuwen en 

loopt van de zijwand van het bekken naar de baarmoeder (FIGUUR 3.2. en FIGUUR 3.3.) 

(www.wikipedia.org). 

 

FIGUUR 3.2.: WEERGAVE VAN 

BINDWEEFSELRUIMTEN IN HET 

KLEINE BEKKEN (Putz et Pabst, 1994) 

FIGUUR 3.3.: WEERGAVE VAN HET 

LIGAMENTUM LATUM 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Ovary) 

 

3.2. HISTOLOGIE 

 

De baarmoederhals of cervix is het gedeelte van de baarmoeder dat zich tussen de 

vagina en corpus uteri (baarmoederlichaam) bevindt. Het is een smal, buisvormig orgaan dat 

bekleed is met twee soorten epitheel (FIGUUR 3.4.). Ter hoogte van de endocervix (het 

gedeelte naar de baarmoeder toe) bevindt zich het cilinderepitheel. Dit epitheel is één cellaag 

dik. Het plaveiselepitheel ligt meer naar de vagina toe (ectocervix) en bestaat uit meerdere 

cellagen, die om de vier à vijf dagen vernieuwd worden. De proliferatie en maturatie van dit 

epitheel staat onder hormonale controle. Het wordt gestimuleerd onder invloed van 
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oestrogeen en geïnhibeerd door progesteron. Er kunnen drie cellagen onderscheiden worden: 

de basale laag, stratum spinosum en een oppervlakkige zone. 

 

 De twee soorten epitheel gaan geleidelijk in elkaar over. De plaats waar dit gebeurt, 

wordt de transformatiezone genoemd. De meeste soorten baarmoederhalskanker ontstaan ter 

hoogte van deze regio. Metaplasie, vervanging van het epitheeltype met hoge organisatiegraad 

door het epitheeltype van lagere organisatiegraad, treedt er vaak op door wijzigingen van de 

vaginale pH onder invloed van hormonale veranderingen. Dit proces start vlak na de geboorte 

onder invloed van oestrogeen dat afkomstig is van de moeder. Een tweede periode wanneer 

metaplasie optreedt, is tijdens de puberteit door stimulans van eigen oestrogeen (Jorden et al., 

2008). 

 

FIGUUR 3.4.: HET CERVICALE EPITHEEL (Theo Helmerhorst, 2007) 

 

3.3. FUNCTIES 

 

Tijdens de menstruatiecyclus ondergaat de cervix een aantal veranderingen onder 

invloed van hormonale wijzigingen. Gedurende de menstruatie gaat de cervix meer open, 

waardoor het endometrium uitgescheiden kan worden. Ook op het eind van de zwangerschap 

gaat de cervix dilateren door uteriene contracties, zodat de baby kan passeren. 
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4. BAARMOEDERHALSKANKER 

 

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door infectie met het HPV. Slechts bij een 

klein percentage van geïnfecteerde vrouwen zal het voorstadium verder ontwikkelen, wat later 

aanleiding kan geven tot een kwaadaardige tumor.  

 

 Infectie met mucosale ‘hoog risico’ HPV-types ter hoogte van de cervix kan resulteren 

in cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN). Dit zijn afwijkingen van de normale epitheliale 

cellen van de cervix en worden beschouwd als voorloperlaesies van baarmoederhalskanker. 

Afhankelijk van de graad van dysplasie kunnen 3 groepen onderscheiden worden (FIGUUR 

4.1.) (Heideman et al., 2007).  

 

 

FIGUUR 4.1.: OVERZICHT VAN CERVICALE INTRA-EPITHELIALE NEOPLASIE EN 

INVASIEF CARCINOOM (Woodman et al., 2007). 

 

Bij CIN 1 of lichte dysplasie is het baarmoederhalsweefsel licht afwijkend. Dit zal 

echter geen aanleiding geven tot de ontwikkeling van kanker en verdwijnt zonder verdere 

behandeling. Een meer afwijkend weefsel wordt gevonden bij CIN 2 en kan soms overgaan in 
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kanker. CIN 3 of ernstige dysplasie, ook wel carcinoma in situ (CIS) genoemd, kan een 

voorstadium van baarmoederhalskanker zijn, maar dit is niet altijd zo. Bij CIN 3 en soms bij 

CIN 2 is verdere behandeling vereist (DiSaia et Creasman, 2002). Bij deze premaligne 

afwijkingen zullen de afwijkende cellen de basale membraan niet overschrijden (Woodman et 

al., 2007).  

 

Men spreekt van een invasief carcinoom, wanneer het basale membraan doorbroken 

wordt en afwijkende cellen in de omliggende weefsels voorkomen. (Woodman et al., 2007).   

 

4.1. HUMAAN PAPILLOMAVIRUS 

 

4.1.1. Algemeen 

 

Het humaan papillomavirus (HPV) behoort tot de familie van papovavirussen. Het is 

een DNA-virus dat verantwoordelijk is voor infectie van mucosale epitheliale cellen waardoor 

goedaardige en kwaadaardige letsels kunnen ontstaan. Infectie met het humaan 

papillomavirus ligt aan de basis van verschillende ziektebeelden: het is verantwoordelijk voor 

de ontwikkeling van anogenitale wratten, baarmoederhalskanker en diens 

voorloperafwijkingen, maar ook voor het ontstaan van andere kankers ter hoogte van hoofd-

hals- (orofarynx en mondholte) en het anogenitale (penis, anus, vagina, vulva) gebied. Het 

virus kan dus zowel bij vrouwen als bij mannen schade aanrichten. De meeste van deze 

infecties zijn transiënt en door activering van het immuunsysteem verdwijnen ze uit het 

lichaam in 6 tot 14 maanden zonder daarbij schade aan te richten. Soms komt de infectie 

persistent voor, waardoor het virus in het lichaam blijft en later schade kan aanrichten 

(Thomison III et al., 2008). 

 

Het reservoir voor het HPV is de mens; dit wil zeggen dat het virus enkel van mens op 

mens kan overgedragen worden. Besmetting vindt plaats via direct epitheelcontact, 

voornamelijk via seksuele betrekkingen. Tijdens geslachtsgemeenschap kunnen microlaesies 

optreden, waardoor het virus in het epitheel kan binnendringen (Heideman et al., 2007). Ook 

via nauw huid-huidcontact kan besmetting optreden.  

Cervicale afwijkingen ten gevolge van een HPV-infectie kunnen ontstaan vanaf de 

eerste geslachtsgemeenschap en kennen geen limiet wat leeftijd betreft. Toch kan gesteld 

worden dat laaggradige dysplasie van het cervicale epitheel het meeste voorkomt bij personen 
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tussen 20 en 29 jaar, hooggradige afwijkingen voornamelijk tussen 30 en 39 jaar en invasief 

carcinoom bij een leeftijd tussen 40 en 49 jaar (cfr. infra) (Long III et al., 2007). 

 

Er bestaan verschillende HPV-types, meer dan 100 types werden reeds gedetecteerd. 

De onderverdeling gebeurt op basis van de sequentie van het L1-gen (Thomison III et al., 

2007). De HPV-types worden op basis van hun kwaadaardigheid in drie grote groepen 

ingedeeld. Een eerste groep zijn de ‘laag risico’ virussen. Hiertoe behoren HPV 6 en HPV 11. 

Deze zijn geassocieerd met het ontstaan van genitale wratten. Het zijn goedaardige infecties 

en ze verdwijnen vanzelf na verloop van tijd. ‘Intermediair risico’ virussen worden 

teruggevonden in premaligne letsels, maar minder bij kanker. Tot dit type behoren HPV 31, 

HPV 33, HPV 51, HPV 52 en HPV 83. De laatste groep zijn deze die kanker vooroorzaken. 

HPV 16 en HPV 18 worden als ‘hoog risico’ virussen omschreven (Shors, 2009). 

 

Tussen de infectie met het virus en het voorstadium van baarmoederhalskanker 

verloopt ongeveer 4 à 5 jaar. Wanneer laaggradige squameuze (plaveiselcel) afwijkingen niet 

behandeld worden, kunnen ze in ongeveer twee jaar overgaan naar hooggradige afwijkingen. 

Deze hooggradige afwijkingen kunnen op hun beurt evolueren naar een invasief carcinoom in 

ongeveer tien jaar (Long III et al., 2007). Wanneer vroeg genoeg wordt ingegrepen, kan de 

ontwikkeling van een invasief carcinoom vermeden worden. Vandaar het grote belang van 

regelmatige screening.  

De progressie van adenocarcinoom in situ naar een invasief adenocarcinoom is minder 

voorspelbaar en gebeurt sneller dan bij plaveiselcarcinoom (Long III et al., 2007). 

 

4.1.2. Structuur van het virus 

 

HPV’s zijn kleine, naakte polyhedrale DNA-virussen. Ze bezitten een dubbelstrengig 

circulair genoom van ongeveer 8kb lang. Het viraal genoom (FIGUUR 4.2.) kan ingedeeld 

worden in drie delen: de vroege, late en long control regio. Het ‘vroege’ gedeelte codeert voor 

de vroege genen (E1, E2, E4, E5, E6, E7) en het ‘late’ gedeelte voor de late genen (L1 en L2). 

De vroege genen komen tot expressie voordat de vegetatieve virale replicatie plaatsvindt. De 

‘long control region’ (LCR) speelt een rol in de regeling van de virale genexpressie. In het 

viraal genoom zijn twee promotoren aanwezig: de vroege promotor is gelegen in LCR en 

zorgt voor de expressie van zowel vroege als late genen. De late promotor bevindt zich in het 

E7 open reading frame en brengt enkel late genen tot expressie (Abdul Hamid et al., 2008). 
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FIGUUR 4.2.: VOORSTELLING VAN HET VIRALE GENOOM  

(Muñoz et al., 2006) 

 

De eiwitten, die ontstaan na expressie van de vroege genen, spelen een rol in de virale 

DNA-replicatie en de subversie van regulerende pathways van de gastheercel. Het E1-

proteïne is vereist voor HPV-replicatie. Het bezit helicase activiteit en bindt aan de HPV 

origin of replication (OOR) waardoor de DNA-synthese gestart wordt. Binding aan de HPV 

OOR gebeurt met hoogste affiniteit in aanwezigheid van het E2 DNA-bindingseiwit. E2 bindt 

aan een DNA-sequentie in de LCR en via proteïne-proteïne interactie wordt E1 aan de OOR 

gebonden. Daarnaast zijn E1 en E2 ook verantwoordelijk voor het behoud van de episomale 

vorm van het viraal genoom in geïnfecteerde cellen. E2 bezit nog vele andere functies. Het 

speelt een rol in de regulatie van de HPV-transcriptie en in de genoomsegregatie. Het kan ook 

als transcriptiefactor en als regulator van de virale vroege promotor beschouwd worden. E2 is 

van belang bij de ontwikkeling van kanker, omdat het de expressie van de virale oncogenen 

(E6 en E7) controleert. E4 speelt een rol in de vrijstelling van het virus via een onbekend 

mechanisme. E5 heeft een additief effect op de transformerende eigenschappen van E6- en 

E7- eiwitten, maar ook hier is het precieze mechanisme nog niet gekend.  

 

De belangrijkste eiwitten bij de tumorgenese zijn E6 en E7. Ze beschikken over 

transformerende eigenschappen, die zorgen voor de overgang van normale naar abnormale 

cellen en zijn van belang tijdens de virale replicatie.  
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De E6-eiwitten van ‘hoog risico’ HPV-types inactiveren het cellulaire tumor 

suppressor proteïne p53 via de ubiquitine-proteasoom pathway. Hierbij wordt een complex 

gevormd tussen p53, het viraal E6-proteïne en E6 associated proteïne (E6AP). Dit laatste is 

een ubiquitine ligase dat na binding het p53 degradeert. Hierdoor wordt het stoppen van de 

celgroei en apoptose verhinderd (Doorbar, 2006). Dit gebeurt enkel met E6 proteïnen van 

‘hoog risico’ HPV-types, ‘laag risico’ HPV E6 proteïnen degraderen p53 niet en werken via 

een ander mechanisme (Abdul Hamid et al., 2008). 

E7-eiwitten vergemakkelijken de progressie in de celcyclus (van G1- naar S-fase) 

(FIGUUR 4.3.) door te binden aan leden van de retinoblastoma (Rb) tumor suppressor 

familie. Hierdoor wordt de binding tussen pRb en E2F verstoord, waardoor E2F vrijkomt. Dit 

zal dan op zijn beurt zorgen voor een verhoogde expressie van bepaalde cellulaire proteïnen, 

vereist voor de virale DNA-replicatie (FIGUUR 4.4.) (Doorbar, 2006). Zowel E6- als E7- 

eiwitten zorgen ervoor dat de HPV-geïnfecteerde cellen continu prolifereren (immortalisatie).  

 

 

G1-fase: groeifase 1 

S-fase: DNA-replicatie 

G2-fase: groeifase 2 

M-fase: mitose 

FIGUUR 4.3.: SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE CELCYCLUS  

(Schuermans et al. ,2005). 

 

 

FIGUUR 4.4.: VOORSTELLING VAN DE PROGRESSIE IN DE CELCYLUS NAAR DE 

S-FASE DOOR E7-EIWITTEN (Abdul Hamid et al., 2008). 
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De genen van de late regio coderen voor major (L1) en minor (L2) capside proteïne 

(manteleiwitten) (Abdul Hamid et al., 2008). 

 

4.1.3. Levenscyclus 

 

De levenscyclus van HPV (FIGUUR 4.5.) is afhankelijk van het differentiatieproces 

van het epitheel  (Thomison III et al., 2007). Bij HPV-infectie worden basale epitheelcellen 

aangetast omdat deze metabool actief zijn. Enkel indien het epitheel beschadigd is, zullen 

HPV-partikels binnendringen en de gastheer infecteren (Shors, 2009). Vermenigvuldiging van 

het virus gebeurt in de suprabasale lagen en in de buitenste cellagen worden de manteleiwitten 

geproduceerd. De gevormde virionen worden samen met afgeplatte oppervlaktecellen van het 

epitheel losgelaten. De meest besmettelijke periode van de HPV-infectie is wanneer het virus 

uitgescheiden wordt (Heideman et al., 2007). 

 

 

FIGUUR 4.5.: LEVENSCYCLUS VAN HET HUMAAN PAPILLOMAVIRUS 

(http://www.highlighthealth.com/wp-content/uploads/2008/10/hpv.jpg) 

 

Nadat het virus het beschadigd epitheel bereikt heeft, hecht het zich vast aan de cel. 

Deze vasthechting gebeurt via de binding van het viraal capside aan het epitheliaal heparaan 
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sulfaat. Dit is een proteoglycaan dat zich ter hoogte van het celoppervlak bevindt (Giroglou et 

al., 2000). Vervolgens wordt het virus via endocytose opgenomen in de cel. Via het breken 

van disulfidebindingen binnen het capsomeer wordt het virus in de lysosomen gedecapsideerd 

en wordt het DNA vrijgesteld. Het virale DNA wordt naar de kern getransporteerd, waar 

transcriptie en replicatie plaatsvinden. Hier blijft het virus in episomale vorm (Thomison III et 

al., 2007). Deze vorm blijft behouden door de expressie van E1- en E2-genen. Replicatie van 

het episoom gebeurt samen met dit van het cellulaire DNA tijden de S-fase. De gerepliceerde 

genomen worden verdeeld tijdens de celdeling (Doorbar, 2006). 

 

4.1.4. Tumorgenese 

 

De oncogenese is verschillend bij benigne en maligne tumoren. Goedaardige letsels 

ontstaan wanneer RNA’s, bekomen door transcriptie van het virale extrachromosomale 

episoom, een destabiliserende sequentie bevatten (Shors, 2009). 

 

Bij baarmoederhalskanker wordt het cervicale epitheel aangetast. Na infectie met HPV 

komt het virale genoom in episomale vorm in de gastheercel voor. Deze vorm blijft behouden 

door het E1-proteïne. Wanneer dit proteïne niet volledig tot expressie komt, verliest het viraal 

genoom zijn vorm en wordt het geïncorporeerd in het genoom van de gastheercel (Thomison 

III et al., 2007). Dit is de eerste stap in de ontwikkeling van kanker. Door deze incorporatie 

gaan sommige virale genen (E4 en E5) verloren. Ook het E2-gen wordt onderbroken, 

waardoor het niet meer tot expressie komt. Als gevolg hiervan gaat de normale controle over 

E6 en E7 verloren. E6- en E7-genen worden dan overmatig tot expressie gebracht, waardoor 

p53 en pRb geïnactiveerd worden. Dit leidt tot verstoring van de normale celcyclus en 

genetische instabiliteit, waardoor het ontstaan van kanker in de hand wordt gewerkt. Hierbij 

komt nog dat cellen met een geïnfecteerd HPV-genoom een verhoogde proliferatie vertonen 

en een cluster van geïmmortaliseerde cellen vormen waarin mutaties kunnen voorkomen. Dit 

resulteert in volledige transformatie en ontwikkeling van kanker (Abdul Hamid et al., 2008). 

 

Een bijkomende factor, die een belangrijke rol speelt bij de cellulaire transformatie na 

HPV-infectie, is de overexpressie van telomerase. Deze telomerase-activiteit wordt 

geïnduceerd door co-expressie van E6 en E7. Hierdoor worden de tumorcellen 

geïmmortaliseerd (Thomison III et al., 2007). 
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Een HPV-infectie gaat gepaard met koilocytotische atypia (FIGUUR 4.6.). Dit zijn 

afwijkingen van squameuze cellen die uiteindelijk kunnen leiden tot cervicale intra-epitheliale 

neoplasie of in bepaalde gevallen tot maligne kanker. Koilocytotische atypia wordt 

gekenmerkt door cellen met een vergrote nucleus, hyperchromasie (vergrote hoeveelheid 

genetische materiaal), een bleke halo rond de nucleus en apoptotische nuclei (Krawczyk et al., 

2008). 

 

FIGUUR 4.6.: THINPREP UITSTRIJKJE MET LINKS NORMALE CERVICALE 

CELLEN EN RECHTS HPV-GEÏNFECTEERDE CELLEN MET KOILOCYTOTISCHE 

ATYPIA (http://en.wikipedia.org/wiki/Koilocytosis). 

 

CIN-lesies en baarmoederhalskanker kunnen aangetoond worden m.b.v. merkers. 

p16INK4a is er één van. Het is een tumor suppressor proteïne dat cycline-dependente kinasen 

inhibeert. Een verhoogde p16INK4a expressie is een aanwijzing voor de aanwezigheid van 

cervicale intraepitheliale lesies en baarmoederhalskanker. Door de inhibitie van de cycline-

dependente kinasen wordt het Rb-proteïne gefosforyleerd. Er bestaat een relatie tussen pRB 

en p16INK4a; de aanwezigheid van pRB zorgt voor een gedaalde concentratie van p16INK4a. Bij 

cervicale intraepitheliale letsels en baarmoederhalskanker is er een verhoogde expressie van 

E7, waardoor pRB geïnactiveerd wordt. Als gevolg hiervan zal de concentratie van p16INK4a 

stijgen. Overexpressie van p16INK4a is dus gerelateerd aan de integratie van het virale genoom, 

de belangrijkste stap in de ontwikkeling van cervicale epitheliale afwijkingen en 

baarmoederhalskanker (Murphy et al., 2003).  

Murphy et al. (2003) toonden met hun studie aan dat p16INK4a een merker is van zowel 

afwijkende squameuze cervicale cellen als afwijkende glandulaire cervicale cellen met een 

hoge sensitiviteit en specificiteit.  

 

Er bestaan nog andere merkers om cervicale neoplasie op te sporen, waaronder ki-67. 

Deze worden echter niet in detail besproken (Tan et al., 2008).  
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4.2. BAARMOEDERHALSKANKER 

 

4.2.1. Soorten 

 

Er zijn verschillende soorten baarmoederhalskanker. De meest voorkomende vormen 

zijn plaveiselcarcinoom en adenocarcinoom. Verder kunnen ook nog adenosquameus 

carcinoom, small-cell carcinoom en clear-cell carcinoom voorkomen, maar deze zijn uiterst 

zeldzaam waardoor ze hier niet verder besproken worden. Wat opgemerkt moet worden, is dat 

niet alle baarmoederhalskankers veroorzaakt worden door infectie met het HPV. Zo is 

bijvoorbeeld de ontwikkeling van clear-cell carcinoom geassocieerd met de blootstelling van 

de baarmoeder aan diëthylstilbestrol (DES), een synthetische vorm van oestrogeen 

(Waggoner, 2003).  

 

 In deze thesis worden enkel die types baarmoederhalskanker, die veroorzaakt worden 

door infectie met HPV, besproken.  

 

De meerderheid van de gevallen van baarmoederhalskanker zijn plaveiselcarcinomen. 

Deze ontstaan ter hoogte van de transformatiezone tussen endocervix en exocervix (cfr. 3.2. 

Histologie). Aan de ontwikkeling van deze vorm gaat een latentietijd van ongeveer tien jaar 

vooraf (Long III et al., 2007). Door het promoten van regelmatige screening kunnen 

afwijkingen snel opgespoord worden, waardoor de incidentie van plaveiselcarcinomen is 

afgenomen (Hildesheim et Berrington de González, 2006). 

 

Een andere vorm van baarmoederhalskanker zijn de adenocarcinomen, die ter hoogte 

van de endocervix ontstaan. Ze hebben een onvoorspelbaar karakter waardoor ze moeilijker te 

behandelen zijn. De oorsprong van adenocarcinomen ligt diep in de endocervix, een plaats die 

moeilijk te detecteren is tijdens een routine controle. De kans op overleving van de kanker 

hangt af van het stadium waarin de tumor zich bevindt en het al dan niet aanwezig zijn van 

metastasen op het moment van de vaststelling (Heineman et al., 2007). Deze vorm van 

baarmoederhalskanker komt om onbekende reden steeds meer voor. In tegenstelling tot 

plaveiselcarcinomen vermindert de incidentie van adenocarcinomen niet door regelmatige 

screening. (Hildesheim et Berrington de González, 2006). 
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4.2.2. Risicofactoren 

 

Baarmoederhalskanker ontstaat na infectie met het humaan papillomavirus. 

Dit virus wordt voornamelijk via seksueel contact overgedragen, waardoor alle 

meisjes, die seksuele betrekkingen hebben, gevaar lopen om geïnfecteerd te 

worden. Het spreekt dan ook voor zich dat personen die veel verschillende partners 

hebben een grotere kans maken op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker. 

 

 De kanker wordt voorafgegaan door een voorstadium. Afwijkende cellen ter hoogte 

van de baarmoederhals kunnen vroegtijdig opgespoord wordt m.b.v een uitstrijkje. Wanneer 

men vroeg genoeg ingrijpt, kan baarmoederhalskanker worden voorkomen. Vandaar dat 

regelmatige screening uiterst noodzakelijk is. Dit is echter een groot probleem in minder 

ontwikkelde landen. Wanneer er geen jaarlijkse controle gebeurt, waardoor het carcinoom 

slechts in een gevorderd stadium ontdekt wordt, is de kans op overleving sterk verminderd.  

 

 Een andere groep mensen met een hoger risico op het ontwikkelen van 

baarmoederhalskanker, zijn mensen met een verzwakt immuunsysteem. Hun afweer is sterk 

verzwakt, waardoor het moeilijk wordt om het virus te elimineren.  

Ook roken heeft een invloed op de lokale weerstand ter hoogte van de baarmoederhals. 

Via een ongekend mechanisme vermindert de lokale afweer en samen met de carcinogene 

stoffen uit tabak, wordt de kans op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker groter 

(Vaccarella et al., 2008). 

 

4.2.3. Leeftijd  

 

Elke vrouw kan in contact komen met het virus, wat dus betekent dat de ziekte op elke 

leeftijd vastgesteld kan worden. Reeds eerder kon gelezen worden dat de aanwezigheid van 

cellulaire afwijkingen in verschillende leeftijdscategorieën opgesplitst kan worden (cfr. 4.1.1. 

Algemeen). Tussen 20 en 29 jaar worden frequent diagnoses van genitale wratten en 

laaggradige afwijkingen gesteld. Hooggradige afwijkingen komen meestal tussen 30 en 39 

jaar voor. In de leeftijdscategorie 40 tot 49 jaar wordt invasief cervix carcinoom het meest 

gediagnosticeerd (Long III et al., 2007). 
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4.2.4. Symptomen 

 

In het beginstadium zijn er geen symptomen van de ziekte te bespeuren. Slechts na 

verdere ontwikkeling van het carcinoom beginnen de klachten op te treden. Abnormaal 

vaginaal bloedverlies, bloedverlies na geslachtsgemeenschap en geurende afscheiding zijn de 

meest voorkomende symptomen. Wanneer de tumor zeer ver gevorderd is, kunnen 

blaasproblemen en constipatie optreden door doorgroei van de tumor naar blaas of rectum.  

 

De verklaring van het bloedverlies, dat optreedt bij baarmoederhalskanker, ligt bij de 

ontwikkeling van de tumor. Het ontstaan van nieuwe bloedvaten (angiogenese) is nodig voor 

de groei van deze tumor, invasie en metastase. Deze nieuw gevormde bloedvaten liggen dicht 

aan het oppervlak, waardoor er bij het minste contact een bloeding kan optreden. (Randall et 

al., 2008). 

 

4.2.5. Classificatie van het gezwel 

 

 De klinische stadiëring van het gezwel is nodig om de uitgebreidheid ervan na te gaan. 

Op basis hiervan kan dan de gepaste therapie gekozen worden. De classificatie kan volgens 

het Tumor, Nodes, Metastase (TNM)- of via het International Federation of Gynecology and 

Obstetrics (FIGO)-systeem. Deze systemen zijn ongeveer identiek. Een goed 

stadiëringssysteem voldoet aan volgende voorwaarden: het moet representatief, betrouwbaar 

(zelfde case, zelfde stadia) en praktisch zijn (Benedet et al., 2000). 

 

TNM staat voor Tumor, Nodes en Metastase. De classificatie baseert zich op de 

grootte van de tumor, de betrokkenheid van de lymfeklieren en het al dan niet aanwezig zijn 

van metastasen.  

 

FIGO is tegenwoordig het meest toegepaste classificatiesysteem. De indeling van het 

gezwel is niet gebaseerd op de resultaten bekomen via beeldvormingstechnieken, maar wel 

via klinisch onderzoek (Long III et al., 2007).  

 

Aan de hand van deze classificatie kan de geschikte behandeling bepaald worden (cfr. 

TABEL 4.1.). 
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TABEL 4.1.: KLINISCHE STADIËRING VAN HET GEZWEL (www.oncoline.nl) 

TNM Stadium FIGO  

TX  Geen stadiëring mogelijk 

T0  Geen primaire tumor 

Tis 0 Carcinoma in situ 

T1 I Tumor beperkt tot de cervix (uitbreiding naar endometrium blijft T1) 

T1a1 IA1 Invasiediepte < 3mm, lineaire extensie < 7mm 

T1a2 IA2 Invasiediepte < 5mm, lineaire extensie < 7mm 

T1b1 IB1 Tumor beperkt tot de cervix maar groter dan T1 a, < 4 cm 

T1b2 IB2 Tumor beperkt tot de cervix maar groter dan T1a, > 4 cm 

T2 II 
Tumor breidt zich uit buiten de uterus maar reikt niet tot de bekkenwand of het 
onderste derde deel van de vagina 

T2a IIA Tumor infiltreert parametria niet 

T2b IIB Tumor infiltreert parametria 

T3 III 
Tumor reikt tot bekkenwand en/of onderste derde deel vagina en/of veroorzaakt 
hydronefrose of een niet functionerende nier 

T3a IIIa Tumor reikt tot in onderste derde deel vagina maar niet tot de bekkenwand 

T3b IIIb 
Reikt tot de bekkenwand, en/of veroorzaakt hydronefrose of een niet functionerende 
nier 

T4 IV 
Tumor reikt tot in de mucosa van de blaas of het rectum en/of groeit buiten het kleine 
bekken 

 

 De vrouw in de patiëntcasus wordt blootgesteld aan enkele factoren en heeft 

symptomen die kunnen wijzen op baarmoederhalskanker. Het abnormaal vaginaal 

bloedverlies is een mogelijk symptoom van baarmoederhalskanker en het roken en niet 

regelmatig laten screenen verhogen de kans op het ontwikkelen van deze aandoening.  

 De leeftijd van de vrouw stemt ook overeen met de leeftijdscategorie waarbij 

baarmoederhalskanker het meest voorkomt.  

 Uit al deze factoren kan verwacht worden dat de vrouw baarmoederhalskanker heeft, 

maar dit kan slechts bevestigd worden na verder onderzoek. 
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4.3. DIAGNOSE 

 

Om het al dan niet aanwezig zijn van afwijkingen ter hoogte van de cervicale cellen 

aan te tonen, wordt eerst een uitstrijkje genomen. Wanneer afwijkende cellen gedetecteerd 

worden, wordt een colposcopie uitgevoerd al dan niet gevolgd door een biopsie. Afhankelijk 

van de uitgebreidheid kunnen nog aanvullende testen zoals radiologisch onderzoek, 

cystoscopie en rectoscopie uitgevoerd worden.  

  

  4.3.1. Uitstrijkje 

 

De allereerste stap bij het opsporen van baarmoederhalskanker is het nemen van een 

uitstrijkje. Deze procedure kan zowel door een huisarts als door een gynaecoloog uitgevoerd 

worden en verloopt geheel pijnloos en zonder verdoving. Bij het maken van een uitstrijkje, 

moet ervoor gezorgd worden dat zowel plaveiselepitheelcellen als endocervicale 

epitheelcellen afgenomen worden.  

 

   4.3.1.1. Methode 

 

Er zijn twee manieren waarop een uitstrijkje gemaakt kan worden. De eerste is de 

conventionele manier waarbij met behulp van een spatel cellen van de baarmoederhals 

geschraapt worden en nadien uitgestreken op glasplaatje. Het preparaat moet vervolgens 

onmiddellijk gefixeerd worden zodanig dat het niet uitdroogt en er geen autolyse van de 

cellen kan optreden. Dit gebeurt door middel van haarspray of alcohol. Vervolgens wordt het 

preparaat naar het laboratorium gebracht, waar het na kleuring microscopisch onderzocht 

wordt op cellulaire afwijkingen. Deze methode wordt niet vaak meer gebruikt, omdat de 

preparaten niet altijd voldoende duidelijk zijn voor screening.  

 

Tegenwoordig wordt dunnelaagcytologie toegepast, ook wel de ThinPrep® methode 

genoemd. Hierbij worden de cellen met een borsteltje verwijderd uit de baarmoederhals en 

vervolgens in een potje gevuld met heldere vloeistof gebracht. In het laboratorium worden de 

cellen onder invloed van een gradiënt in een dunne laag op het glasplaatje gebracht en 

vervolgens gefixeerd. Het voordeel van deze techniek is dat er steeds duidelijke preparaten 

bekomen worden, waarop grondige detectie kan gebeuren.  
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   4.3.1.2. Kleuring 

 

 Alvorens de detectie kan plaatsvinden, moeten de gefixeerde cellen gekleurd worden. 

Twee mogelijk kleuringen kunnen aangewend worden: de Pap-kleuring en de Shorr-kleuring. 

 

Beide kleuringen bevatten hematoxyline (FIGUUR 4.7.), een blauwe basische 

kleurstof, die zal reageren met zure bestanddelen. De kern van een cel bevat veel zure groepen 

(DNA, RNA…) waardoor deze blauw gekleurd wordt na toedienen van hematoxyline.  

 

FIGUUR 4.7.: STRUCTUUR HEMATOXYLINE 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Haematoxylin) 

 

Voor de kleuring van het uitstrijkje wordt Harris hematoxyline gebruikt. Deze 

oplossing bevat kaliumaluminiumsulfaat (KAl(SO4)2) dat dissocieert in alkalisch milieu. Door 

reactie met OH- wordt het onoplosbare aluminiumhydroxide gevormd, wat een blauwe kleur 

oplevert.  

Om de kernen van de cellen te kleuren wordt een overmaat hematoxyline toegevoegd. 

Nadien wordt deze overmaat weggewassen met waterstofchloride (HCl). Op dit moment is de 

kern rood gekleurd, terwijl de kleur van het cytoplasma verdwijnt. Om een blauwe kern te 

bekomen, wordt een alkalische oplossing (bv. Ammoniumhydroxide (NH4OH)) toegevoegd, 

waardoor het blauwe aluminiumhydroxide gevormd wordt  

(http://en.wikipedia.org/wiki/Haematoxylin).   

 

Naast de nucleaire kleuring bevat de Pap-kleuring nog kleurstoffen om het cytoplasma 

te kleuren. ‘Orange G’ (OG), een synthetische kleuring die een azoverbinding bezit, kleurt het 

keratine aanwezig in plaveiselcellen. De OG-moleculen zijn klein, waardoor ze snel in het 

cytoplasma van de cellen kunnen penetreren  

(http://www.thermo.com/com/cda/article/general/0,2259,553,00.html?ca=papanicolaou).  
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Een andere kleuring aanwezig in de Pap-kleuring is de ‘Eosin Azure’ (EA) 

tegenkleuring. Deze bestaat uit 3 kleurstoffen: Eosin Yellowish (Eosin Y), Light Green SF 

Yellowish en Bismarck Brown Y. Eosin Y, het tetrabromoderivaat van de rode fluorescente 

kleurstof eosine, kleurt het cytoplasma van oppervlakkige plaveiselcellen, nucleoli, cilia en 

rode bloedcellen rood door hechting van eosine aan de positief geladen proteïnen in het 

cytoplasma (http://nl.wikipedia.org/wiki/Eosine). Het cytoplasma van alle andere cellen wordt 

gekleurd met behulp van Light Green SF yellowish, een triarylmethaan kleurstof. Bismarck 

Brown Y, een kleurstof die een diazoverbinding bevat, heeft geen rol in de kleuring van het 

cytoplasma en wordt dan ook vaak weggelaten 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Papanicolaou_stain).  

 

De Shorr kleuring bevat naast hematoxyline ook nog een Shorr-oplossing. Deze 

oplossing bevat als kleurstoffen Biebrich Scarlet, OG en Fast Green FCF. Deze kleurstoffen 

zijn specifiek voor het oranje kleuren van cytoplasma en het groen kleuren van niet-

keratiniserende cellen. Biebrich Scarlet werkt via het vormen van complexen met de proteïnen 

van het cytoplasma (http://www.freepatentsonline.com/5952192.html). Green FCF kan als 

vervanger voor Light Green SF Yellowish fungeren, omdat het kleur scherper is en de 

kleurstof loopt niet zo snel uit (http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Green_FCF).  

 

   4.3.1.3. Resultaten 

 

 Het uitdrukken van de resultaten gebeurt volgens het Bethesda 2001 systeem 

(Solomon et al., 2002). De cellen worden in 4 categorieën onderverdeeld (cfr. BIJLAGE 3 – 

cervicale cytologie). 

-  Normaal 

-  Reactief 

Hierbij zijn de cellen licht afwijkend door ontsteking, partus, irritatie door 

spiraaltje. 

-  Afwijkende plaveiselcellen 

 Hier wordt nog verder onderscheid gemaakt tussen verschillende types van 

cellulaire afwijkingen. Atypische squameuze cellen met onduidelijke betekenis 

(ASCUS) vormen de eerste groep. Er zijn licht afwijkende cellen aanwezig, maar hun 

aantal is gering waardoor niet van een squameuze intra-epitheliale leasie (SIL) 

gesproken kan worden. Andere groepen afwijkende cellen zijn laaggradige en 
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hooggradige squameuze intra-epitheliale leasie (LSIL en HSIL). LSIL komt overeen 

met lichte afwijking van plaveiselcellen, HSIL met matige en ernstige dysplasie. De 

laatste groep is het plaveiselcarcinoom.  

-  Afwijkende glandulaire cellen 

Ook hier is er nog een onderverdeling. Abnormale aanwezigheid van normale 

endometriumcellen, atypische glandulaire cellen en adenocarcinoom kunnen 

gedetecteerd worden.  

 

Vroeger werd de Papanicolaou classificatie gebruikt om afwijkende cellen te omschrijven. 

Vijf groepen werden onderscheiden: PAP I wil zeggen dat het uitstrijkje geen abnormaliteiten 

vertoont en dat alle cellen dus in normale toestand zijn. PAP II duidt op lichte afwijkingen te 

wijten aan een ontsteking van baarmoederhals. PAP III komt overeen met lichte dysplasie en 

vanaf PAP IV spreekt men van ernstige afwijkingen of carcinoma in situ. PAP V stemt 

overeen met een invasief carcinoom (Levi et al., 2004). 

 

 4.3.1.4. Protocol voor follow-up 

 

 De stappen die ondernomen worden wanneer abnormale cytologie waargenomen 

werd, worden weergegeven in bijlage 4.  

 

4.3.2. Humaan papillomavirus DNA-test 

 

 Wanneer nagegaan wil worden welke HPV-types verantwoordelijk zijn voor de 

ontwikkeling van afwijkende cellen, kan een HPV DNA-test uitgevoerd worden. Deze test 

draagt niet bij tot het stellen van de diagnose, maar wordt aangeraden bij personen bij wie het 

uitstrijkje ASCUS vertoont. Er zijn verschillende methodes die toegepast kunnen worden. 

Enkele hiervan worden meer in detail besproken. 

 

 Een eerste manier om het type HPV te bepalen is via in situ hybridisatie. Hierbij maakt 

men gebruik van paraffinepreparaten waarin het DNA eerst gedenatureerd wordt. Vervolgens 

wordt een mengsel van probes toegevoegd, waardoor hybridisatie kan optreden. De niet- 

gehybridiseerde probes worden weggewassen en gebonden probes kunnen gedetecteerd 

worden aangezien ze gelabeld zijn (van Golde et al., 2008). 
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De Hybrid Capture 2 methode is een hybridisatietechniek, die gebruik maakt van 

chemiluminescente detectie om welbepaalde HPV-types aan te tonen. Er worden RNA-

probes, specifiek voor hoog risico HPV-types (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) en 

laag risico types (6, 11, 42, 43, 44) gebruikt. Deze probes (ofwel een mengsel van hoog risico 

types, ofwel een mengsel van laag risico types, maar nooit beide) worden aan het staal (vb. 

restant van het potje van de ThinPrep® methode) toegediend. Na hybridisatie van het DNA, 

afkomstig van het staal, met de probes worden ze in een microtiterplaat gebracht. Deze plaat 

is gecoat met antilichamen specifiek tegen de gevormde hybriden. Op die manier worden de 

hybriden vastgehecht aan het oppervlak van de plaat. De geïmmobiliseerde hybriden zullen 

vervolgens binden met antilichamen geconjugeerd met alkalisch fosfatase. De niet- 

geïmmobiliseerde probes worden weggewassen en een chemiluminescent substraat wordt 

toegevoegd, waardoor de hybriden gedetecteerd kunnen. Het alkalisch fosfatase splitst het 

substraat waarbij licht vrijkomt dat kan gemeten worden met een luminometer. Wanneer deze 

meting groter of gelijk is aan de cutoff-waarde, is de specifieke HPV DNA-sequentie in het 

staal aanwezig is. De resultaten van deze techniek zijn niet type-specifiek, er kan enkel 

vastgesteld worden of er hoog risico of laag risico types aanwezig zijn (Chin-Hong & 

Klausner, 2008). 

 

Een derde techniek die gebruikt kan worden is de polymerase chain reaction (PCR). 

Hierbij kunnen verschillende primers aangewend worden die als target het viraal L1-gen 

hebben. Mogelijke primers zijn GP5+/6+, MY09/MY11 en SPF10. De stalen ondergaan PCR 

en de gevormde PCR-producten worden gedenatureerd waarna hybridisatie met de probes kan 

optreden. Deze hybriden worden geïmmobiliseerd waarna ze gedetecteerd kunnen worden 

door het toevoegen van kleurstoffen.  

 

  4.3.3. Colposcopie en biopsie 

 

Wanneer na cytologisch onderzoek van het uitstrijkje abnormale cellen opgemerkt 

werden, wordt een colposcopie uitgevoerd. Door het gebruik van een colposcoop wordt een 

vergroot beeld van de cervix verkregen, waardoor de afwijkende cellen duidelijk zichtbaar 

worden.  

 

Alvorens het speculum, een hulpmiddel dat in de schede wordt gebracht om de 

baarmoederhals beter zichtbaar te maken, wordt ingebracht, wordt de baarmoederhals 
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gewassen met een fysiologische zoutoplossing. De overtollige mucus, bloed en vaginale 

afscheiding worden zo verwijderd. Om afwijkende cellen beter te kunnen onderscheiden van 

de andere, wordt ook een azijnzuuroplossing toegediend. Deze kleurt de abnormale cellen wit, 

waardoor ze beter gevisualiseerd kunnen worden (FIGUUR 4.8.). Er dient wel rekening mee 

gehouden te worden dat niet al het epitheel dat wit gekleurd wordt kwaadaardig is. Hierdoor 

heeft colposcopie maar een lage specificiteit (Jordan et al., 2008). 

 

Aangezien premaligne letsels gevonden worden in de transformatiezone (cfr. 3.2. 

Histologie), is goede visualisatie van deze regio van belang bij colposcopie. Dit kan door het 

toevoegen van lugol (Schiller’s test). Normaal plaveiselepitheel bevat glycogeen dat bruin 

kleurt in aanwezigheid van lugol. Premaligne letsels bezitten geen glycogeen, waardoor ze 

niet kleuren na toediening van lugol (Schiller-positieve test) (FIGUUR 4.8.) (Jordan et al., 

2008).  

 

       

FIGUUR 4.8.: VOORSTELLING CIN TER HOOGTE VAN TRANSFORMATIEZONE BIJ 

COLPOSCOPIE. LINKS, WITTE VERKLEURING VAN AFWIJKENDE CELLEN NA 

BEHANDELING MET ACETAAT. RECHTS, BRUINVERKLEURING VAN NORMALE 

CELLEN NA LUGOLBEHANDELING (dr. M. Praet, 2009). 

 

Onderstaande classificatie (cfr. TABEL 4.2.) voor colposcopie werd goedgekeurd door 

de Internationale Federatie voor Cervicale Pathologie en Colposcopie (IFCPC) in 2002.  

 

Indien afwijkend weefsel zichtbaar is, wordt dit weggenomen voor verder onderzoek 

(biopsie). Zowel epitheel als onderliggende stroma moeten in het biopt aanwezig zijn, zodanig 

dat nagegaan kan worden of het letsel zich al dan niet uitgebreid heeft naar het stroma. 
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TABEL 4.2.: CLASSIFICATIE GOEDGEKEURD DOOR DE INTERNATIONALE 

FEDERATIE VOOR CERVICALE PATHOLOGIE EN COLPOSCOPIE (Jordan et al., 

2008). 

 

 

 

4.3.4. Aanvullende testen 

 

Om de uitgebreidheid van het letsel na te gaan, worden nog andere testen uitgevoerd 

zoals endocervicale curettage, conisatie, radiologische testen, cystoscopie en rectoscopie. Op 

basis van de resultaten kan het stadium waarin de kanker zich bevindt, bepaald worden en de 

geschikte therapie gekozen worden. 

Op enkele van deze aanvullende testen wordt in de volgende paragrafen dieper 

ingegaan. 
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4.3.4.1. Endhocervicale curettage en diagnostische conisatie 

 

 Endocervicale squameuze of glandulaire letsels kunnen niet opgespoord worden door 

colposcopie en biopsie, omdat de endocervix onbereikbaar is. Er moet bijgevolg een 

endocervicale curettage (ECC) uitgevoerd worden. Bij deze techniek wordt met behulp van 

een curette, een stuk weefsel van het baarmoederhalskanaal gehaald dat verder onderzocht 

kan worden. Het afgenomen weefsel is vaak oppervlakkig, waardoor de aan- of afwezigheid 

van een invasief letsel niet kan aangetoond worden. (Jordan et al., 2008) Dit leidt ertoe dat 

het nut van ECC nog steeds bediscussieerd wordt. Sommigen voeren steeds ECC uit na een 

colposcopie, terwijl anderen dit overbodig vinden en slechts in welbepaalde gevallen opteren 

voor ECC. Solomon et al. (2007) toonden aan dat ECC weinig nut heeft om diagnose te 

stellen bij vrouwen onder 40 jaar (Solomon et al., 2007). 

 

Conisatie kan worden toegepast om zowel de diagnose te stellen als voor het 

behandelen van abnormaliteiten van de baarmoederhals. Bij conisatie wordt een kegelvormig 

stuk weefsel ter hoogte van de baarmoederhals met een scalpel verwijderd. De patiënt is 

hierbij verdoofd. Het afgenomen weefsel wordt vervolgens microscopisch onderzocht.  

Bij deze ingreep is er risico op bloeding en in zeldzame gevallen treedt vernauwing 

van de baarmoederhals (cervixstenose) op. Vorming van een litteken ter hoogte van het 

endocervicale kanaal kan een nadelige invloed hebben op de productie van cervixslijm, 

waardoor de kans op spontane zwangerschap vermindert (Heineman et al., 2007). 

 

   4.3.4.2. Radiologisch onderzoek 

 

Radiologisch onderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan of de kanker zich verspreid 

heeft naar andere delen van het lichaam. Ook dit draagt niet bij tot het stellen van de diagnose, 

maar wordt gebruikt om het stadium van de tumor te bepalen. Bij baarmoederhalskanker 

bestaat radiologisch onderzoek uit een magnetic resonance (MR) scan en een 

computertomografie (CT) scan.  

 

Bij een MR-scan wordt een magnetisch veld opgewekt, dat door het lichaam gestuurd 

wordt. Door dit magnetisch veld zullen de kernen van de waterstofatomen uit het lichaam 

gepolariseerd en door elektromagnetische pulsen uit evenwicht gebracht worden. Wanneer 

deze kernen na de puls terug naar hun grondtoestand gaan, zullen ze radiogolven uitzenden. 
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Deze kunnen gemeten worden door een detector en nadien in beeld gebracht worden. Om een 

goed beeld van de weefsels te bekomen, is intraveneuze toediening van contraststoffen, die de 

straling sterk absorberen, noodzakelijk (Barbara Vanderstraeten, 2007). Bij MR zijn deze 

contraststoffen voornamelijk ijzerverbindingen en verbindingen, die gadolinium bevatten 

(www.bcfi.be - diagnostica). 

Een MR-scan wordt bij baarmoederhalskanker gebruikt om het tumorvolume, de 

locatie, het stadium en de verspreiding van de tumor te bepalen. Bij de stadiëring kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen de vroege stadia en de meer gevorderde tumoren. Bij de 

vroege stadia kan de uitbreiding naar het parametrium nagegaan worden, terwijl bij latere 

stadia voornamelijk gekeken zal worden naar de verspreiding van de tumor naar verder 

afgelegen plaatsen zoals de pelviswand, ureters en wand van de vagina. 

Ook metastasen naar de lymfeklieren kunnen door MR gedetecteerd worden. Het 

beeld dat bekomen werd via MR in normale toestand en het beeld via MR bij aanwezigheid 

van metastasen verschillenen van elkaar. Het vaststellen van metastasen speelt geen rol in de 

stadiëring, maar het vermindert wel de kans op een goede prognose (Sahdev & Reznek, 2008). 

 

Een CT-scan is even effectief als een MR-scan om de verspreiding van kankercellen 

naar lymfeklieren op te sporen, maar minder accuraat om de tumoreigenschappen te bepalen 

(Milliken et Sherpherd, 2008). Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van x-stralen 

(röntgenstralen). De stralen gaan in een rechte lijn doorheen de patiënt en worden afgezwakt 

wanneer ze door weefsels heen moeten. De sterkte van de resterende straling kan gemeten 

worden met een detector en een afbeelding kan worden opgesteld. Ook hier worden 

contraststoffen, jodiumverbindingen en bariumsulfaat toegediend om een goed beeld te 

bekomen (Barbara Vanderstraeten, 2007). 

 

4.3.4.3. Cystoscopie en rectoscopie 

 

 Bij de stadiëring van de tumor is het bepalen van eventuele doorgroei naar blaas of 

rectum van belang. Enkel wanneer men een vermoeden heeft dat de tumor zich in een 

vergevorderd stadium bevindt, wordt een endoscopisch onderzoek (cystoscopie en/of 

rectoscopie) uitgevoerd (Foon et al., 2006). Wanneer er doorgroei naar blaas of rectum wordt 

vastgesteld, spreekt men over een tumor in stadium IV. 
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Bij cystoscopie wordt de binnenkant van de blaas bekeken. De cystoscoop, voorzien 

van een lichtbron, wordt via de opening van de plasbuis naar de blaas gebracht en een steriele 

spoelvloeistof wordt in de blaas ingespoten. Hierdoor wordt de blaaswand opgespannen, wat 

een goede beoordeling mogelijk maakt. Dit alles gebeurt onder lokale anesthesie (Foon et al., 

2006). 

 

Rectoscopie gebeurt met behulp van een protoscoop (FIGUUR 4.9.). Hiermee kan het 

rectum onderzocht worden op afwijkingen. Voor het inbrengen van de protoscoop wordt eerst 

een klysma toegediend, waardoor het rectum schoongemaakt wordt.  

         

FIGUUR 4.9.: PROTOSCOPEN 

(http://www.kookieintl.com/Merchant5/graphics/00000001/3542.jpg en 

http://www.museumboerhaave.nl/Aacollection/AAJPEGS/M18/9499.jpg). 

 

 Om de diagnose te stellen bij de vrouw uit de patiëntcasus wordt eerst een uitstrijkje 

genomen. Na onderzoek worden afwijkende cellen ontdekt, waardoor aanvullend een 

colposcopie en biopsie uitgevoerd wordt. Na het vaststellen van een tumor ter hoogte van de 

baarmoederhals, wordt de uitgebreidheid nagegaan door aanvullende testen waaronder een 

CT-scan, een MR-scan, cystoscopie en rectoscopie. Hieruit kan de diagnose gesteld worden 

en de vrouw blijkt een stadium II A cervix carcinoom te hebben.  
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4.4. BEHANDELING 

 

De behandeling is afhankelijk van de ernst van de afwijkingen aan het cervicale 

epitheel. Premaligne letsels (cfr. 4. Baarmoederhalskanker) kunnen behandeld worden door 

het verwijderen van een stuk weefsel waarin de afwijkingen voorkomen. Hiervoor kunnen 

verschillende technieken toegepast worden: cryotherapie, laservaporisatie, lisexcisie en 

exconisatie (cfr. infra). Bij ernstige afwijkingen is een meer ingrijpende behandeling 

noodzakelijk. De behandelingswijze is vooral gebaseerd op de histologische resultaten, die 

bekomen worden na een biopsie van het afwijkend weefsel. 

 

  4.4.1. Behandeling van premaligne letsels 

 

Bij de behandeling van premaligne afwijkingen van de baarmoederhals zijn de 

lokalisatie, de omvang en de graad van de afwijking van belang. Zoals voordien reeds 

vermeld werd, zullen CIN 1- en kleine CIN 2-letsels geen verdere behandeling vereisen, 

omdat de kans op het evolueren naar een invasief carcinoom gering is. Grotere CIN 2- en alle 

CIN 3-letsels moeten wel behandeld worden. Hier moet de gehele transformatiezone 

verwijderd of vernietigd worden. Dit kan via destructieve technieken of via excisietechnieken.  

Bij de destructieve technieken wordt slechts een oppervlakkig deel van het epitheel 

van de baarmoedermond (portio) verwijderd, de rest ervan blijft intact. Vandaar dat ook de 

term “portiofunctiesparende technieken” hiervoor gebruikt kan worden. Tot deze methoden 

behoren de cryocoagulatie en de laservaporisatie. 

Lisexcisie en conisatie behoren tot de excisietechnieken. Bij deze methodes wordt een 

kegelvormig stuk uit de baarmoederhals gesneden (Heineman et al., 2007). 

  

4.4.1.1. Cryocoagulatie 

 

Bij cryocoagulatie wordt een zilveren probe tegen de transformatiezone geplaatst. De 

probe wordt gedurende een vijftal minuten afgekoeld tot –70°C, zodat de tranformatiezone 

bevroren wordt. Hierdoor ontstaat een vriesletsel met een diepte van minstens 5mm. Door 

deze methode treedt necrose op waardoor een troebele vaginale afscheiding ontstaat. Het 

nadeel van deze techniek is dat histologisch onderzoek op het verwijderde weefsel niet 

mogelijk is, omdat het verwijderde weefsel vernietigd werd. 
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Complicaties bij deze behandeling zijn zeldzaam. De meest voorkomende klacht is 

buikpijn gedurende de eerste 24 uur na behandeling (Heineman et al., 2007). 

 

4.4.1.2. Laservaporisatie 

 

Hierbij wordt de transformatiezone met CO2-laserlicht beschenen en wordt het weefsel 

verhit, waardoor het intracellulaire water verdampt en de cel explodeert. Zo kan een 

weefsellaag van gewenste dikte worden verwijderd. Ook hier is histologisch onderzoek op het 

verwijderde weefsel niet mogelijk. 

Als complicatie kan soms een nabloeding optreden, die door middel van 

elektrocoagulatie (wegbranden met behulp van een elektrische stroom) behandeld kan worden 

(Heineman et al., 2007). 

 

4.4.1.3. Lisexcisie 

 

Bij deze methode wordt de gehele transformatiezone met behulp van een metalen 

diathermische lus tot een diepte van maximum 6mm verwijderd. Deze behandeling vindt 

plaats onder lokale anesthesie. Het verwijderde weefsel kan histologisch onderzocht worden, 

zodat nagegaan kan worden of de CIN-lesie compleet verwijderd is. Het is de eerste-keuze-

behandeling van CIN. 

Ook hier treedt als complicatie soms een nabloeding op, die opnieuw met 

elektrocoagulatie behandeld kan worden (Heineman et al., 2007). 

 

4.4.1.4. Conisatie 

 

Naast diagnostische conisatie (cfr. 4.3.4.1. Endocervicale curettage en diagnostische 

conisatie), kan deze procedure ook uitgevoerd worden om abnormaal weefsel weg te halen. 

Het verwijderde weefsel kan histologisch onderzocht worden, zodat kan worden nagegaan of 

alle aangetaste weefsel verwijderd werd.  

Ook hier kan er een nabloeding optreden. (Heineman et al., 2007). 
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  4.4.2. Behandeling van baarmoederhalskanker 

 

Na de vaststelling van het stadium waarin de kanker zich bevindt, kan de geschikte 

therapie gekozen worden. Er zijn drie mogelijke therapieën; chirurgie, radiotherapie en 

chemotherapie. Deze verschillende behandelingen kunnen ook gecombineerd worden.  

 

Stadium 0 cervixcarcinoom wordt door middel van een conisatie (cfr. 4.3.4.1. 

Endocervicale curettage en diagnostische conisatie en 4.4.1.4. Conisatie) behandeld. Deze 

behandeling is ook van toepassing bij stadium IA1 als er nog een kinderwens is. Is er geen 

kinderwens, dan wordt een uterusextirpatie uitgevoerd. In stadium IA2 opteert men voor een 

radicale hysterectomie in combinatie met een pelviene lymfadenectomie indien er geen 

kinderwens is, terwijl bij kinderwens een trachelectomie of conisatie in combinatie met 

pelviene lymfadenectomie uitgevoerd wordt. De stadia IB1 en IIA worden bij voorkeur 

behandeld met een radicale hysterectomie en een bilaterale pelviene lymfadenectomie. Een 

alternatief is radiotherapie gecombineerd met chemotherapie. De keuze hangt af van de 

leeftijd van de patiënt en de contra-indicatie voor chirurgie. Het voordeel van chirurgie bij 

pre-menopauzale vrouwen is dat de functie van de ovaria gespaard blijft. In stadium IIB 

wordt enkel geopereerd wanneer de doorgroei naar de vaginawand gering is. Bij uitgebreide 

doorgroei naar de vagina wordt radiotherapie in combinatie met chemotherapie toegepast. 

Vanaf stadium III vindt steeds een behandeling met chemoradiatie plaats. Stadium IV heeft 

een slechte prognose, waarbij palliatieve zorg en de kwaliteit van het leven van belang zijn bij 

het bepalen van de beste therapie (Heineman et al., 2007). 

 

  4.4.2.1. Chirurgie 

 

a. Lymfadenectomie 

 

Hoe verder het stadium waarin de tumor zich bevindt, hoe meer kans dat kankercellen 

in de lymfeklieren terechtkomen. De pelviene lymfeklieren worden eerst aangetast, nadien 

zijn er uitzaaiingen naar de para-aortische lymfeklieren. Het doel van een lymfadenectomie 

ligt in het verwijderen van de kankercellen, die zich verspreid hebben naar de lymfeklieren. 

Het uitvoeren van een laparoscopische (kijkoperatie) lymfadenectomie kan de aan- of 

afwezigheid van positieve lymfeklieren vaststellen. Dit is van belang voor de verdere 
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behandeling (Panici et al., 2009). Indien positieve lymfeklieren aanwezig zijn, wordt meestal 

postoperatieve chemoradiatie toegepast (DiSaia et Creasman, 2002). 

 

. Het operatief verwijderen van de lymfeklieren kan zowel intra- als postoperatieve 

complicaties met zich meebrengen, afhankelijk van het aantal lymfeklieren dat verwijderd 

moet worden. Complicaties, die tijdens de operatie het meest optreden, zijn letsels aan het 

lymfovasculair-, neurologische systeem en de urinewegen. Het ontstaan van een pelviene 

lymfocyst, een capsule gevuld met lymfevocht, is een complicatie die frequent post-operatief 

na een systematische pelviene lymfadenectomie voorkomt. Het kan beenoedeem, diepe 

veneuze trombose, pulmonair embolisme en abdominale pijn veroorzaken (Panici et al., 

2009). 

 

b. Trachelectomie 

 

Bij beginnende vormen van baarmoederhalskanker wordt een trachelectomie 

uitgevoerd. Bij deze behandeling wordt de baarmoederhals met het paracervicale weefsel en 

het bovenste gedeelte van de vagina verwijderd, de rest van de baarmoeder blijft intact 

(Milliken et Shepherd, 2008). De vagina wordt nadien terug aan het baarmoederlichaam 

gehecht. Een trachelectomie kan zowel vaginaal als abdominaal worden uitgevoerd 

(Heineman et al., 2007). 

Mogelijke complicaties, die kunnen optreden na een trachelectomie, zijn schade aan 

de ureters en bloeding aan de wand van de pelvis (Milliken et Shepherd, 2008).  

 

c. Hysterectomie 

 

Hysterectomie of uterusextirpatie houdt in dat de baarmoeder verwijderd wordt. Dit 

kan op verschillende manieren gebeuren: via de vagina (vaginale uterusextirpatie), via de 

buikwand door middel van snede (abdominale uterusextirpatie) of via de buikwand door 

middel van een kijkbuisoperatie (laparoscopie). De keuze wordt gemaakt op basis van de 

bevindingen tijdens een onderzoek onder anesthesie net voor de start van een hysterectomie.  

 

Een vaginale uterusextirpatie wordt uitgevoerd wanneer de baarmoeder niet te groot is 

en al in de schede naar beneden komt. Hierbij wordt ook de baarmoedermond verwijderd. Het 

voordeel van deze methode is een snel herstel en enkel een litteken boven in de vagina. 
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Bij een radicale hysterectomie wordt de baarmoeder samen met het bovenste gedeelte 

van de vagina, de volledige uterosacrale en uterovesicale ligamenten en het parametrium 

verwijderd. Deze operatie wordt ook de Wertheim-Meigs operatie genoemd. Ook de 

lymfeklieren worden bij deze procedure verwijderd (cfr. a. Lymfadenectomie) (DiSaia et 

Creasman, 2002). Door beschadiging van de veneuze plexus langs de bekkenwand tijdens de 

operatie kan excessief bloedverlies optreden. Andere mogelijke complicaties zijn blaasatonie 

en klachten met de betrekking tot de seksualiteit (verminderde lubricatie, dyspareunie) 

(Heineman et al., 2007). 

 

 

  4.4.2.2. Radiotherapie 

 

Radiotherpie of bestraling is de eerste-keuze-behandeling (primaire radiotherapie) 

vanaf stadium III en dit steeds in combinatie met chemotherapie. Deze combinatie zorgt 

ervoor dat de effectiviteit van de behandeling toeneemt. Bij vroegere stadia kan ook 

chemoradiatie overwogen worden, afhankelijk van de eigenschappen van de tumor en de 

kenmerken van de patiënt. In deze gevallen wordt de chemoradiatie meestal voorafgegaan 

door een operatie (postoperatieve radiotherapie) (Heineman et al., 2007). 

 

a. Primaire radiotherapie 

 

Wanneer radiotherapie als eerste behandeling gekozen wordt, gaat men voor een 

combinatie van uitwendige en inwendige (brachytherapie) bestraling kiezen. Met behulp van 

ioniserende straling wordt energie overgebracht op menselijke weefsels waardoor het DNA 

van de getroffen cellen vernietigd worden (Heineman et al., 2007).  

 

Het doel van de uitwendige radiotherapie is het verkleinen van de tumor en het 

verwijderen van kankercellen, die zich verspreid hebben in de lymfeklieren van de pelvis. Het 

lichaam wordt van buitenuit bestraald (DiSaia et Creasman, 2002). Deze straling is meestal 

röntgenstraling, opgewekt in een lineaire versneller. De toegediende dosis en de duur van de 

bestralingskuur variëren van persoon tot persoon. Door de bestraling van buitenaf zullen ook 

gezonde cellen aangetast worden, wat leidt tot het optreden van bijwerkingen (folder VLK- 

Radiotherapie). 
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Brachytherapie wordt vier tot zes weken na uitwendige radiotherapie uitgevoerd. Dit 

gebeurt via het inbrengen van een implantaat. Holle metalen staafjes worden in de uterusholte 

en links en rechts van de cervix ingebracht. Deze staafjes kunnen gevuld worden met 

radioactief materiaal (cesium), zodat lokaal een extra hoge dosis straling aan de tumor kan 

worden toegediend. Het voordeel hiervan is dat andere nabijgelegen organen niet veel hinder 

zullen ondervinden van de bestraling (Heineman et al., 2007). 

 

Tijdens de bestraling zal men proberen zo weinig mogelijk gezond weefsel mee te 

bestralen. Het is echter onmogelijk om geen gezond weefsel mee te beschadigen, zeker tijdens 

uitwendige radiotherapie. Vandaar het optreden van bijwerkingen. De uitwendige straling 

gaat doorheen de huid, wat huidirritatie kan veroorzaken. De huid wordt eerst gevoelig en 

rood en soms kunnen er blaasjes ontstaan. Ook de blaas en de darm kunnen geprikkeld 

worden door bestraling in het bekkengebied, wat polyurie, branderig gevoel tijdens het 

plassen, diarree, darmkrampen of slijmverlies als gevolg kan hebben. Op lange termijn 

kunnen pijn en symptomen van vermoeidheid optreden.  

 

b. Postoperatieve radiotherapie 

 

Radiotherapie kan ook na een operatie uitgevoerd worden. Indicaties hiervoor zijn 

ingroei van de tumor in parametrium en lymfekliermetastasen (Heineman et al., 2007). 

 

c. Intensiteitsgemoduleerde radio- en arctherapie 

 

Recent zijn er nieuwe ontwikkelingen in de radiotherapie gevonden. Door 

beeldvormingstechnieken zoals CT en MR kan de positie van de tumor nauwkeurig 

gelokaliseerd worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de dosis toe-te-dienen-straling 

zodanig te verdelen, dat enkel de tumor zelf bestraald wordt en het omliggende weefsel 

gespaard blijft (Roesink et al., 2008). Dit heeft als gevolg dat het optreden van bijwerkingen 

sterk verminderd wordt. (Sridhar et Symonds, 2008).  

 

Intensiteitsgemoduleerde radiotherapie (IMRT) is een geavanceerde vorm van 

radiotherapie waarbij de intensiteit in de stralingsbundel geregeld kan worden. Elke bundel 

wordt gesplitst in bundelsegmenten en zo kan de intensiteit in elke bundel variëren (van Aarle 
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et Versantvoort, 2002). Door deze variatie in intensiteit kan een betere verdeling van de dosis 

plaatsvinden, waardoor de tumor een hoge dosis straling krijgt, terwijl het omliggende 

gezonde weefsel slechts een kleine dosis straling moet verdragen (FIGUUR 4.10.) (Roesink et 

al., 2008). 

 

FIGUUR 4.10.: VERSCHIL IN STRALINGSINTENSITEIT BIJ CONVENTIONELE 

(LINKS) EN INTENSITEITSGEMODULEERDE RADIOTHERAPIE (RECHTS).  

Blauwe cirkel: tumorregio (Roesink et al., 2008). 

 

Een bijzondere vorm van IMRT, die recent ontwikkeld werd, is 

intensiteitsgemoduleerde boog- of arctherapie (IMAT). Het is een vorm van roterende 

therapie, die gebruikt kan worden om grote tumoren te behandelen, waarbij enkel de 

aangetaste plaatsen bestraald worden. De bestraling wordt gevolgd door chemotherapie en een 

operatie waarbij de baarmoeder weggehaald en onderzocht wordt. Bij 80% van de 

geopereerde vrouwen is de tumor verdwenen en bij de overige 20% zijn er microscopische 

resten. Na twee jaar bleek er geen enkele behandelde vrouw te hervallen.  

Het voordeel van deze techniek is dat er minder bijwerkingen zijn dan bij de klassieke 

bestraling. De dosis ter hoogte van darm en blaas is kleiner, waardoor minder bijwerkingen 

ter hoogte van het gastro-intestinale stelsel optreden. Ook het ondersteunende weefsel is 

minder bestraald en soepeler, wat een operatie zonder verhoogd risico mogelijk maakt. 

Deze therapie wordt in het Gentse Universitaire ziekenhuis toegepast. Hierover werd 

een reportage gemaakt die op 17 april 2009 in het één-journaal werd uitgezonden  

(http://www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web/algemeen/pers/persberichten/imat+bij+baar

moederhalskanker). 
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d. Radiotherapie als palliatieve behandeling 

 

Wanneer genezing niet meer mogelijk is, kan toch nog radiotherapie toegepast worden 

om de tumor te verkleinen. Hierdoor zullen lokale symptomen zoals pijn, druk of bloedingen 

verminderd of gestopt worden, wat de levenskwaliteit verhoogt (Doyle et al., 2003). 

 

   4.4.2.3. Chemotherapie 

 

Baarmoederhalskanker kan ook met behulp van geneesmiddelen (cytostatica) worden 

behandeld, waardoor de groei van kankercellen geremd of vernietigd wordt. Cytostatica 

kunnen oraal ingenomen worden of met een infuus rechtstreeks in de bloedbaan gebracht 

worden. Ook gezonde cellen worden hierdoor aangetast, waardoor bijwerkingen kunnen 

optreden 

(http://www.tegenkanker.be/sites/vlk/files/BrochureChemotherapie2005.pdf). 

 

Tegenwoordig wordt chemotherapie steeds gecombineerd met radiotherapie bij de 

behandeling van baarmoederhalskanker. Door hun interactie zullen meer tumorcellen gedood 

worden, waardoor deze methode superieur is aan radiotherapie alleen. Chemotherapie werkt 

synergistisch met radiotherapie en het verhoogt de snelheid waarmee tumorcellen gedood 

worden (Gillian et Thomas, 1999).  

 

Chemotherapie kan eveneens als aanvulling bij een andere behandeling, zoals 

operatie, toegediend worden. In dit geval spreekt men van een adjuvante chemotherapie. Deze 

volgorde wordt gekozen om het risico op herval van de kanker te verkleinen. Neoadjuvante 

chemotherapie houdt in dat de chemotherapie gegeven wordt vóór chirurgie. Dit heeft als doel 

de tumor te verkleinen, zodat hij gemakkelijker operatief verwijderd kan worden (Sridhar et 

Symonds, 2008). 

 

Bij baarmoederhalskanker worden als cytostatica cisplatine (FIGUUR 4.11.) wekelijks 

gebruikt. Het is een alkylerend middel dat antitumorale werking bezit door de vorming van 

crosslinks tussen het viraal DNA en de platinum componenten (FIGUUR 4.12.). Er ontstaat 

een knik in het DNA waardoor replicatie en transcriptie verhinderd wordt en de tumorgroei 

gestopt wordt (Chvalova et al., 2007).  
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Ook chemotherapie gaat gepaard met bijwerkingen, omdat gezond weefsel wordt 

aangetast. Na de behandeling herstellen de gezonde cellen zich, waardoor de bijwerkingen na 

verloop van tijd verdwijnen. 

Braken en misselijkheid zijn frequent optredende symptomen bij de behandeling met 

cisplatine. Het toedienen van serotonine (5HT3)-antagonisten, zoals granisetron of 

ondansetron, in combinatie met corticosteroïden kunnen deze symptomen aanpakken.  Ook 

nefrotoxiciteit, ototoxiciteit, perifere neuropathie en beenmergsuppressie zijn bijwerkingen 

van cisplatine. De aantasting van de nieren kan grotendeels verhinderd worden door 

hydratatie met een fysiologisch zoutoplossing voor en na de behandeling met cisplatine 

(Sridhar et Symonds, 2008). 

 

 

FIGUUR 4.11.: STRUCTUUR VAN 

CISPLATINE 

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File: 

Cisplatin_&_its_isomer.png#filelinks).  

FIGUUR 4.12.: CISPLATINE-DNA-

CROSSLINK (Boulikas et al., 2007). 

 

 In de patiëntcasus wordt een vrouw met stadium II A cervix carcinoom besproken. Als 

behandeling wordt een radicale hysterectomie met aanvullend chemoradiatie uitgevoerd zoals 

hierboven besproken.  
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4.5. NAZORG 

 

4.5.1. Zorg na de behandeling van premaligne letsels 

 

Na de behandeling van premaligne cervixafwijkingen worden om de 6, 12 en 24 

maanden controle-uitstrijkjes gemaakt. Indien er na 24 maanden geen cytologisch afwijkingen 

gezien worden, volstaat het om opnieuw om de drie jaar een uitstrijkje te laten maken. 

Worden er echter wel afwijkingen vastgesteld, dan moet het volledige proces herhaald 

worden: uitvoeren van een colposcopie en biopsie (Heideman et al., 2007). 

 

4.5.2. Zorg na de behandeling van baarmoederhalskanker 

 

Het behandelen van baarmoederhalskanker is een zware ingreep en gaat meestal 

gepaard met complicaties of bijwerkingen. De meeste bijwerkingen ontstaan na 

chemoradiatie. Misselijkheid, diarree, droge huid en braken zijn de meest voorkomende 

ongemakken, die door het gebruik van geneesmiddelen verholpen kunnen worden. 

 

De behandeling van kanker kan de patiënt uitputten. De tumor zelf, chemotherapie, 

radiotherapie of de operatie kunnen de persoon vaak moe doen voelen. Naast het gevoel van 

voortdurende vermoeidheid, komt daar nog bij dat men moeite heeft om de dagelijkse 

activiteiten (huishouden, douchen, koken) uit te voeren. Dit mag zeker niet onderschat 

worden als bijwerking na de behandeling van kanker (folder VLK – Vermoeidheid bij kanker).  

 

Na de behandeling van baarmoederhalskanker wordt met de arts een controleschema 

opgesteld om er zeker van te zijn dat de tumor volledig verdwenen is. De eerste controle vindt 

zes weken na de behandeling plaats. Vanaf dit moment wordt tijdens het eerste jaar na elke 

drie maanden een controle uitgevoerd. Dit interval verandert naar vier maanden tijdens het 

tweede jaar en naar zes maanden vanaf het derde jaar. Wanneer er na vijf jaar geen 

afwijkingen ontdekt worden, komt men terug in het normale controlepatroon terecht 

(http://www.oncoline.nl). 
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4.6. COMMUNICATIE MET EEN KANKERPATIËNT 

 

Van uitermate groot belang bij het genezingsproces na de vaststelling van kanker zijn 

de juiste diagnose en het verstrekken van de juiste zorg. In eerste instantie houdt dit in dat 

men vooral oog heeft voor de behandeling waarmee geprobeerd zal worden om de kanker te 

lijf te gaan. Spontaan denkt men hierbij dan aan medicatie, operatie. Echter een ander 

belangrijk onderdeel in dit genezingsproces vormt ook de communicatie tussen patiënt en de 

gezondheidswerkers. 

 

4.6.1. Algemeen 

 

Communicatie met de patiënt omvat verschillende aspecten. Het volstaat niet de 

patiënt te voorzien van de nodige informatie. Het verwerken van het nieuws dat kanker werd 

vastgesteld, heeft een grote impact op het leven van de patiënte en haar omgeving. 

Psychologische bijstand is dus onontbeerlijk. De patiënt moet worden opgevangen wanneer 

de onzekerheid over wat de toekomst zal brengen toeslaat, wanneer angst de bovenhand 

neemt en ook op momenten dat er belangrijke (medische) beslissingen genomen moeten 

worden. Indien deze opvang ontbreekt, kunnen er psychologische afwijkingen en 

affectiestoornissen optreden (Back et al., 2008). 

 

  4.6.2. Het ‘slechtenieuwsgesprek’ 

 

 Het gesprek waarin de arts de patiënt op de hoogte brengt van het vaststellen van 

kanker wordt ook wel het ‘slechtenieuwsgesprek’ genoemd. Een goede voorbereiding door de 

arts is hierbij noodzakelijk. De arts moet eerlijke en realistische informatie geven, maar 

tegelijkertijd ook rekening houden met de impact van deze gegevens op de patiënt. De manier 

waarop de info wordt overgebracht heeft dus een grote invloed. Verder moet de arts er ook op 

letten, dat de informatie voor de patiënt begrijpbaar is. Er moet bijgevolg vermeden worden 

om al teveel in vaktermen te spreken, die voor de patiënt de onduidelijkheid alleen maar 

vergroten. Met oog op het nemen van eventuele beslissingen inzake medische ingrepen of 

toekomstplannen, is het van belang dat de patiënt in kwestie duidelijk weet in welke situatie 

zij zich bevindt en wat er op korte en lange termijn zal moeten gebeuren om de kanker te 

behandelen (Back et al., 2008). Men mag niet vergeten dat het vernemen van dit slechte 

nieuws verschillende emoties, waaronder angst en onzekerheid, bij de patiënt teweegbrengt, 
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wat ervoor kan zorgen dat delen van de informatie gefilterd en dus niet volledig opgenomen 

worden. Vandaar dat men ervoor opteert dat er een derde persoon, hetzij de partner hetzij een 

andere vertrouwenspersoon, aanwezig is tijdens dit ‘slechtenieuwsgesprek’ (Heineman et al., 

2007).  

 

 Zoals gezegd wordt de patiënt overmand door verschillende gevoelens. Angst en 

onzekerheid nemen hier de bovenhand. Maar ook verdriet en kwaadheid komen voor. 

Kankerpatiënten hebben dan ook nood aan steun, vooral van familie en partner, maar ook van 

de gezondheidswerkers. Voldoende tijd doorbrengen met deze patiënten, hen de mogelijkheid 

geven om vragen te stellen en een luisterend oor bieden zijn hierbij van cruciaal belang. Daar 

dit niet evident is, worden oncologische verpleegkundigen in het ziekenhuis opgeleid om 

personen met kanker op te vangen en bij te staan. Deze personen zijn eveneens aanwezig 

tijdens het ‘slechtenieuwsgesprek’ en ze staan steeds ter beschikking van de patiënt, indien 

deze met bijkomende vragen zou zitten. Bij een ziekenhuisopname voor de behandeling van 

kanker zijn dit ook de mensen waarbij de patiënten met hun vragen terecht kunnen. 

Bovendien kunnen patiënten beroep doen op psychologen.  

 

 Ook de apotheker speelt een belangrijke rol. Meestal komt deze slechts na de 

behandeling in contact met patiënten, die baarmoederhalskanker gehad hebben. Door het 

optreden van bijwerkingen, wordt de hulp van de apotheker ingeroepen om deze ongemakken 

aan te pakken. Patiënten die nood hebben aan een gesprek of nog met vragen omtrent hun 

medicatie zitten, moeten terecht kunnen bij de apotheker. Het is van belang dat de apotheker 

hier voldoende tijd aan besteed en vooral luistert naar wat de patiënt te vertellen heeft. Een 

goede communicatie tussen apotheker en patiënt draagt bij tot een goede opvang van deze 

patiënten (Tindall et al., 2003). 

 

  4.6.3. Gevolgen van kanker t.h.v. de geslachtsorganen 

 

Omgaan met baarmoederhalskanker en de gevolgen van de behandeling kunnen 

ervoor zorgen dat de patiënt zich nadien ‘minder vrouw’ gaat voelen. Naast voortplantings- en 

seksuele functies bezitten geslachtsorganen namelijk ook psychologische, relationele en 

esthetische functies. 
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Lichamelijke effecten, die na de behandeling van baarmoederhalskanker kunnen 

optreden zijn het verlies van de baarmoeder, het verlies van de vrouwelijk functies zoals 

menstruatie en vruchtbaarheid en een verstoring van de seksuele functies. Hoe patiënten 

hiermee omgaan hangt af van de leeftijd.  Het verlies van de baarmoeder en de vruchtbaarheid 

zal meer traumatische gevolgen meebrengen voor vrouwen, die nog geen menopauze 

ondergaan hebben, en waarbij de kinderwens nog aanwezig was. Ook het verlies van de 

menstruatie wordt meestal geassocieerd met ‘oud’ zijn. Al deze aspecten kunnen een weerslag 

hebben op de patiënt, voornamelijk in haar relationele en seksuele leven. Daarenboven 

beschadigen deze gevolgen het lichaamsbeeld en zelfvertrouwen van de patiënt. Eens te meer 

wordt het belang van goede psychologische opvang hiermee aangetoond (Heineman et al., 

2007). 

 

  4.6.4. Palliatieve zorg 

 

Bij stadium IV baarmoederhalskanker is er een slechte prognose. Indien geen 

genezing meer mogelijk is, zal palliatieve zorg boven genezing komen te staan. Hoe verder de 

ziekte vordert, hoe meer symptomen en klachten zullen voorkomen. Het doel van palliatieve 

zorg is deze symptomen aan te pakken. De toegediende medicatie bestaat er dus niet in 

genezing tot stand te brengen, maar dient ertoe het lijden van de patiënt te verzachten. Pijn, 

misselijkheid en braken zijn de meest voorkomende ongemakken waar aandacht aan besteed 

moet worden (Heineman et al., 2007). 
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5. VACCINATIE 

 

De ontwikkeling en productie van de vaccins, specifiek gericht tegen welbepaalde 

HPV-types, is een grote doorbraak bij de preventie van baarmoederhalskanker. Door deze 

profylactisch toe te dienen is het risico op de ontwikkeling van baarmoederhalskanker sterk 

gereduceerd. In België zijn er twee vaccins op de markt: Gardasil en Cervarix. 

 

Gardasil is een quadrivalent vaccin dat bescherming biedt tegen HPV-types 6, 11, 16 

en 18. Hierdoor kan de ontwikkeling van zowel genitale wratten en premaligne afwijkingen 

van het cervicale epitheel als de ontwikkeling van kanker voorkomen worden. Het vaccin 

wordt in drie intramusculaire injecties gegeven, verspreid over zes maanden. De tweede 

injectie wordt twee maanden na de eerste gegeven en de derde injectie zes maanden na de 

eerste. (Ghazal-Aswad, 2008).  

Cervarix is een bivalent vaccin dat enkel tegen de oncogene HPV-types 16 en 18 

beschermt. Ook dit vaccin wordt in drie intramusculaire injecties gegeven: na nul, één en zes 

maanden (Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium 2008). 

Zowel Gardasil als Cervarix zijn veilig bevonden en worden goed verdragen. De 

meest voorkomende bijwerkingen zijn ter hoogte van de injectieplaats, waar roodheid en 

zwelling kan optreden. In sommige gevallen wordt koorts gemeld. Omdat de vaccins pas 

recent ontwikkeld werden, kon nog geen onderzoek gedaan worden naar de effecten op lange 

termijn (Schmiedeskamp et Kockler, 2006).  

 

Beide vaccins zijn niet-infectieus en recombinant. Ze bestaan uit HPV L1-virusachtige 

deeltjes (virus-like particles, VLP) en een adjuvans. De VLPs zijn lege viruscapsules, 

waardoor een natuurlijke infectie nagebootst kan worden. Ze bezitten echter geen viraal DNA 

en richten dus geen schade aan het lichaam aan. Door het toedienen van de VLPs wordt een 

immuunrespons veroorzaakt, waardoor specifieke antistoffen geproduceerd worden. Deze 

antistoffen verhinderen de hechting van de viruspartikels aan het doelepitheel, zodat er geen 

nieuwe HPV-infectie plaatsvindt. Het adjuvans is bij de twee vaccins verschillend. Gardasil 

bevat amorf aluminiumhydroxyfosfaat sulfaat als adjuvans, terwijl Cervarix AS04 als 

adjuvans bezit (Schmiedeskamp et Kockler, 2006). De rol van het adjuvans in het vaccin ligt 

in het versterken van de afweerreactie (Ghazal-Aswad, 2008). Als adjuvans is AS04 

bevoordeeld ten opzichte van aluminium hydroxide. AS04 bestaat uit monofosfolipide A, 
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geproduceerd vanuit de celwand van de bacterie Salmonella minnesota en 

aluminiumhydroxide. Dit fosfolipide zal binden met aluminium hydroxide. De receptor van 

de antigen-presenterende cel wordt hierdoor geactiveerd, wat leidt tot een snelle en langdurige 

immuunrespons (Bornstein, 2009). 

Ook immuunherinnering wordt door het vaccin opgewekt, wat zorgt voor immuniteit 

tegen de HPV-types aanwezig in het vaccin gedurende een lange periode. Er werd reeds 

aangetoond dat het vaccin gedurende vijf jaar bescherming biedt (Heideman et al., 2007). 

 

Zowel Gardasil als Cervarix zijn profylactische vaccins. Dit wil zeggen dat ze 

toegediend moeten worden vóór er infectie met HPV is, bij voorkeur dus voor de eerste 

geslachtsgemeenschap. Wanneer men reeds geïnfecteerd is met de specifieke HPV-types van 

het vaccin, is de toediening ervan nutteloos, want het vaccin kan de infectie niet genezen 

(Heideman et al., 2007). De doeltreffendheid van het virus werd voor de leeftijdsgroep van 

negen tot zesentwintig jaar reeds aangetoond door studies. 

 

Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat deze vaccins enkel bescherming 

bieden tegen welbepaalde types van het HPV. De types opgenomen in het vaccin zijn deze die 

het meeste voorkomen bij baarmoederhalskanker, maar deze aandoening kan ook door andere 

types veroorzaakt worden. De kans om baarmoederhalskanker te krijgen bestaat dus nog 

steeds. Vandaar het belang van regelmatige screening, zelfs nadat men gevaccineerd is.  

 

 Een nadeel van de vaccins is hun hoge kostprijs. Per dosis wordt 125,40 euro betaald. 

In België worden beide vaccins sinds 1 december 2008 grotendeels terugbetaald door de 

ziekteverzekering voor meisjes van 12 tot en met 18 jaar. Bij bijvoorbeeld de Christelijke 

Mutualiteit (CM) moet er slechts 10,80 euro betaald worden per dosis. De vergoeding telt 

voor de drie dosissen van het vaccinatieschema (http://www.cm.be).  

 

Het HPV-virus wordt overgedragen via seksueel contact. Vanuit dit opzicht wordt de 

vraag gesteld of het nut heeft om jongens te vaccineren tegen HPV. Door het vaccineren van 

jongens worden ze beschermd tegen het ontwikkelen van genitale wratten, anale- en 

peniskanker en op deze manier kunnen ze het HPV-virus niet overdragen op meisjes tijdens 

seksueel contact. Het toedienen van het vaccin om de incidentie van baarmoederhalskanker en 

z’n voorlopers te verminderen is echter niet kosten-effectief (Leon, 2008).  

 



  46   

Tot slot kan er een conclusie getrokken worden uit het vergelijken van de pro’s en 

contra’s van vaccinatie: 

 

PRO CONTRA 

Kans op het ontwikkelen van 
baarmoederhalskanker sterk gereduceerd 10 

Beschermt niet tegen alle HPV-types 5 

Geen bijwerkingen 2 Vals veiligheidsgevoel 6 

Minstens 5 jaar effectief 3 Nog geen studies voor de effecten op lange 
termijn 7 

Terugbetaling voor jongeren onder 18 jaar in 
België  4 Hoge kostprijs boven 18 jaar 8 

 

Door het afwegen van de pro’s en de contra’s kan besloten worden dat vaccinatie aan 

te bevelen is, maar dat het nog steeds noodzakelijk blijft om op regelmatige basis een 

uitstrijkje te laten nemen. Het grootste probleem van de vaccinatie is namelijk het vals 

veiligheidsgevoel, waardoor men het vaak niet meer nodig acht om zich regelmatig te laten 

screenen. De vaccins beschermen niet tegen alle HPV-types. Baarmoederhalskanker kan ook 

ontstaan door infectie met HPV-types die niet terug te vinden zijn in het vaccin. Vaccinatie 

reduceert dus de kans op de ziekte, maar sluit deze niet helemaal uit, vandaar dat vaccinatie 

gecombineerd moet worden met regelmatige screening. Juist omdat de vaccins het risico op 

baarmoederhalskanker sterk verminderen, worden deze in België grotendeels terugbetaald 

voor meisjes onder de 18 jaar. 

 

Studies hebben reeds aangetoond dat het vaccin gedurende 5 jaar effectief is. 

Aangezien het vaccin slechts recent op de markt gebracht werd, zijn er nog geen resultaten 

van studies, die de effecten op lange termijn nagaan. Wel wordt verwacht dat het vaccin 

levenslang effectief zal zijn (Bayas et al., 2008). Ook deze vaststelling heeft geleid tot de 

gedeeltelijke terugbetaling van het vaccin bij meisjes onder de 18 jaar.  

 

De gynaecologen die ik bezocht heb (cfr. BIJLAGE 1- logboek) sluiten zich hierbij 

aan. Vaccinatie wordt aangeraden bij jonge meisjes, bij voorkeur vóór hun eerste seksuele 

                                                 
 
1 Ghazal-Aswad, 2008 

2 Schmiedeskamp et Kockler, 2006 
3 Heideman et al., 2007 
4 http://www.bcfi.be/nieuws/index.cfm?welk=309 

5  www.bcfi.be 
6 Franco et Harper, 2005 
7 Schmiedeskamp et Kockler, 2006 

8 www.bcfi.be 
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betrekking en het belang van regelmatige screening wordt benadrukt. Deze mening wordt 

echter niet door alle gynaecologen gedeeld.  

 

Vaccinatie komt ook aan bod in de patiëntcasus. Aangezien de vrouw zelf 

baarmoederhalskanker heeft gehad, vindt ze het nuttig dat haar dochter gevaccineerd wordt. 

Ook leerde ze eruit dat regelmatige screening zeer belangrijk is voor het vroegtijdig opsporen 

van baarmoederhalskanker, zelfs na vaccinatie.  

 

6. VLAAMSE LIGA TEGEN KANKER  

 

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) biedt een grote steun aan mensen die 

gediagnosticeerd zijn met kanker. Dit gebeurt op verschillende manieren. Allereerst is er de 

psychologische en sociale opvang van patiënten en familie. Met allerlei vragen kunnen 

patiënten en hun familie bij de Liga terecht. Er worden activiteiten voor hen georganiseerd en 

kankerpatiënten krijgen de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen.  

 

Daarnaast zijn er ook de informatiecampagnes en -brochures (cfr. BIJLAGE 5 - 

informatiebrochures). Deze bieden een brede waaier aan informatie over de preventie, 

omgang en behandeling van de ziekte, alsook informatie over de ziekte zelf.  

 

Een andere vorm van ondersteuning zijn de verschillende geldinzamelingsacties, die 

onder de Kom op tegen Kanker campagne vallen. Met het ingezamelde geld wil de stichting 

vooral in zijn eigen werking investeren, maar een deel wordt ook aan externe projecten 

besteed. Een eerste bekende voorbeeld van zo’n actie is het Plantjesweekend. Tijdens de 

maand september worden in verschillende steden azalea’s verkocht ten voordele van de VLK. 

Ook gekend zijn de Kom op Appels. Voor deze actie gaat men op basisscholen Jonagold-

appels verkopen. De actie heeft een tweeledig doel: enerzijds de leerlingen aanzetten tot een 

gezondere levensstijl en anderzijds het kunnen financieren van vakantiekampen voor jonge 

kankerpatiëntjes. 

 

Naar eigen zeggen “moeten al deze acties ervoor zorgen dat de organisatie kan 

uitgroeien tot het centrale aanspreekpunt voor iedereen die met kanker geconfronteerd 

wordt”  (http://www.tegenkanker.net/).  
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7. (BAARMOEDERHALSKANKER) IN DE MEDIA 

 

7.1. KANKER  

 

Kanker is een wereldwijd verspreid probleem. Steeds meer mensen worden 

geconfronteerd met deze aandoening, die de kwaliteit van het leven sterk kan beïnvloeden. 

Om de mensen meer bewust te maken van deze aandoening worden allerlei informatie-

brochures opgesteld en informatieavonden georganiseerd. 

 

Via verscheidene campagnes wordt de aandacht gevestigd op de problematiek. De 

tweejaarlijkse campagne ‘Kom op Tegen Kanker’ is waarschijnlijk de meest bekende. Deze 

gaat uit van de Vlaamse Liga tegen Kanker (cfr. 6. Vlaamse Liga tegen Kanker) en heeft als 

doel geld in te zamelen om bepaalde kanker-gerelateerde projecten te realiseren. 

(http://www.tegenkanker.be/kom_op_tegen_kanker).  

 

Een ander project voor kankerpatiënten is de Dag tegen Kanker. In de ziekenhuizen 

van verschillende steden kunnen infosessies bijgewoond of een kijkje genomen worden op de 

oncologische afdelingen. Tevens worden allerlei activiteiten rond de kankerproblematiek, 

zoals bijvoorbeeld workshops “verzorging en make-up”, georganiseerd. In de eerste plaats 

gaat de aandacht uit naar kankerpatiënten, maar ook mensen, die er meer over willen weten of 

solidair willen zijn met de kankerpatiënten, zijn welkom. Op deze dag worden gele lintjes 

uitgedeeld als symbool van medeleven voor mensen, die door kanker getroffen worden 

(http://www.tegenkanker.be).   

 

7.2. BAARMOEDERHALSKANKER 

 

Met betrekking tot baarmoederhalskanker, moet worden vastgesteld dat er vooral door 

de opmars van het vaccin steeds meer aandacht aan deze ziekte wordt besteed en dit vooral in 

scholen en de populaire media.  

 

In scholen worden informatiebrochures uitgedeeld met alle nodige informatie 

betreffende de ziekte. Hierin worden jongeren en hun ouders bewust gemaakt van het belang 

van screening en primaire preventie (vaccinatie).  
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Het invoeren van gratis vaccinatie voor alle tienermeisjes via de scholen zorgt ook 

voor heel wat commotie, wat duidelijk naar voor komt in de media. Zo verscheen in december 

2008 een artikel in de ‘Gazet van Antwerpen’ waarin gelezen kan worden dat de Minister van 

Gezondheid van de Franse Gemeenschap dit voorstel afkeurt omdat het een vals gevoel van 

veiligheid zou veroorzaken, waardoor de regelmatige screening overbodig zou bevonden 

worden (cfr. BIJLAGE 6 – Baarmoederhalskanker in de media). In april 2009 werd 

uiteindelijk besloten om alle Vlaamse twaalfjarige meisjes gratis te vaccineren (cfr. BIJLAGE 

6 – Baarmoederhalskanker in de media).  

 

Naast artikels in kranten wordt de ziekte ook in weekbladen besproken. Zo verscheen 

in het weekblad ‘Flair’ een reclamefolder, die opnieuw het belang van vroegtijdige screening 

benadrukt en het vaccin promoot. Ook een artikel over de ziekte zelf was aanwezig (cfr. 

BIJLAGE 6 – Baarmoederhalskanker in de media).  

 

Men kan tevens via de televisie in contact komen met deze aandoening. Zo werd op 17 

april 2009 in het één-journaal van 19u een reportage uitgezonden over een nieuwe vorm van 

radiotherapie, namelijk intensiteitsgemoduleerde arctherapie (cfr. c. Intensiteits-gemoduleerde 

radio- en arctherapie), die in het Gentse Universitair Ziekenhuis toegepast wordt. 

 

Tot slot dragen ook verschillende media-figuren hun steentje bij om duidelijk te 

maken dat kanker ernstig genomen moet worden. Kim Kay (zangeres) en Sabine De Vos 

(schrijfster, presentatrice) zijn enkelen onder hen die hun verhaal over hun jarenlange strijd 

bekend maakten. 
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8. BESLUIT  

 

Het doel van deze masterproef bestaat erin een geïntegreerd beeld te vormen van een 

bepaalde ziekte, waarbij een zelf opgestelde patiëntcasus als uitgangspunt wordt genomen. 

Mijn keuze viel op de bespreking van baarmoederhalskanker. Over deze ziekte wordt steeds 

meer gesproken en dat op verschillende domeinen (op scholen, in de populaire media…). 

Maar het is voornamelijk de groter wordende belangstelling voor het vaccin tegen 

baarmoederhalskanker, die bij mij de interesse heeft opgewekt om mij in deze problematiek te 

verdiepen. 

 

Na het schetsen van de casus werd de baarmoeder van dichterbij bekeken. De 

anatomie, histologie en functies komen aan bod en zijn noodzakelijk om de evolutie in het 

ontstaan van baarmoederhalskanker beter te begrijpen.  

 

Daaropvolgend werden alle factoren die een rol spelen bij baarmoederhalskanker 

besproken. Allereerst werd ingegaan op de virologie. Er werd van naderbij bekeken hoe 

patiënten met baarmoederhalskanker besmet kunnen worden en hoe het virus, dat deze ziekte 

veroorzaakt, opgebouwd is. De tumorgenese en algemene kenmerken kwamen eveneens in dit 

onderdeel aan bod. 

 

Vertrekkende vanuit deze virologie kan een beter beeld gevormd worden van de 

ziekte, die dan ook uitvoerig in het volgende deel besproken werd. Eerst werd ingezoomd op 

het ontstaan van kanker in de baarmoeder. De verschillende soorten van baarmoederhals-

kanker, de symptomen waaraan de ziekte herkend kan worden, de risicofactoren en het 

mogelijke ontstaan van een gezwel werden onder de loep genomen. Het cruciale belang van 

vroegtijdige screening vormt de rode draad doorheen dit deel.  

Deze rode draad dient op zijn beurt als basis voor het volgende besproken punt: de 

diagnose, waarbij vooral het uitstrijkje de aandacht kreeg. Meer informatie over hoe het 

genomen en geanalyseerd wordt en wat de mogelijke resultaten kunnen zijn, kon hier worden 

nagelezen. Dat deze resultaten niet altijd positief zijn bleek uit het volgende onderdeel, waarin 

gekeken werd naar de stappen, die men dient te nemen bij een negatief resultaat. 

Verschillende bijkomende testen zoals colposcopie en rectoscopie werden hier toegelicht. 

Het spreekt voor zich dat een ziekte behandeld moet worden, vandaar dat ook hieraan 

aandacht werd besteed in deze masterproef. Opnieuw wordt teruggegrepen naar de rode draad 
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van voortijdige screening. Nog vooraleer ze kwaadaardig worden, kunnen afwijkende cellen 

opgespoord en behandeld worden. Dit vormde de eerste onderverdeling bij de behandeling. 

Wat er dient te gebeuren indien de screening niet tijdig werd gedaan, werd beschreven in de 

tweede onderverdeling bij de bespreking van maligne aandoeningen.  

Eens de behandeling achter de rug is, is het genezingsproces echter nog niet beëindigd 

en komt men bij de nazorg. Wat deze nazorg precies inhoudt, kon worden nagelezen in het 

vijfde onderdeel. 

Naast de medische aspecten bestaat het genezingsproces ook uit humane aspecten. 

Wanneer iemand met kanker geconfronteerd wordt, dan heeft dit een grote impact op het 

leven van die persoon en diens omgeving, vandaar het grote belang van psychologische 

bijstand en open communicatie. 

 

In het vijfde onderdeel ging de aandacht naar een belangrijk farmaceutisch aspect van 

deze aandoening: de opkomst van vaccins. De bestaande vaccins Gardasil en Cervarix zijn 

pas recent op de markt gebracht, waardoor de effecten op lange termijn nog ter discussie 

staan. De effectiviteit en veiligheid van de vaccins werden wel al door studies aangetoond, 

wat leidt tot een vooruitgang in de preventie van baarmoederhalskanker en dus niet 

onbesproken kon blijven in deze masterproef.  

 

Zoals reeds eerder vermeld werd, wordt er steeds meer over baarmoederhalskanker 

gesproken en ook dit kwam aan bod. Allereerst werd ingegaan op de werking van de Vlaamse 

Liga tegen Kanker, die ervoor pleit om kanker bespreekbaar te maken. Als afsluiter werd er 

nog een blik geworpen op de manier waarop baarmoederhalskanker in de populaire media aan 

bod komt. 

 

Na het lezen van deze masterproef is duidelijk geworden, dat baarmoederhalskanker 

een ernstige, maar niet onoverkomelijke ziekte is. Vooral het belang van vroegtijdige 

screening kwam meermaals aan bod. Het is dus geen slechte zaak dat deze ziekte op allerlei 

manieren steeds meer bespreekbaar wordt, ten einde meisjes en vrouwen bewust te maken van 

de preventieve maatregelen, die genomen kunnen worden. Indien de vaststelling te laat komt, 

dan is het belangrijk dat patiënten zich een goed beeld van hun ziekte en behandeling kunnen 

vormen. Ik hoop dat deze masterproef zowel op vlak van sensibilisering en preventie als ook 

op vlak van behandeling een bijdrage tot de informatie rond baarmoederhalskanker heeft 

kunnen leveren. 
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Als besluit kan gesteld worden dat de vrouw uit de patiëntencasus de typische 

symptomen van baarmoederhalskanker vertoont. Na een uitgebreide studie over deze 

aandoening, kan gesteld worden dat de vrouw op de juiste manier behandeld werd. 
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BIJLAGES 
 
BIJLAGE 1 – Logboek 
 
25 februari 2009: casus nagelezen door Dr. Marc Vrijens 
 
 Dr. Marc Vrijens  (gynaecologie en verloskunde) 

Koning Albertlaan 143, Gent 
Tel: 09/222.24.02 
Email: marc@vrijens.be 
www.vrijens.be 
 

26 februari 2009: casus besproken met Dr. Thomas Herman 
 
 Dr. Thomas Herman (huisarts) 
 Kwadestraat 22, Gullegem 
 Tel: 056/41.47.85 
 
27 februari 2009: bezoek aan laboratorium van de Farmaceutische Microbiologie, FFW,  

     Ugent  
 
 Prof. Hans Nelis 
 FFW- Labo Farmaceutische Microbiologie 
 Hans.Nelis@Ugent.be 
 
11 maart 2009: gesprek met Dr. Marc Vrijens (gynaecoloog) 
 
16 maart 2009: bezoek aan laboratorium anatomopathologie AZ Maria Middelares 
 
 Dr. Mieke Coppens (hoofd laboratorium anatomopathologie) 
 AZ Maria Middelares 
 Kortrijksesteenweg 1026, Gent 
 Tel: 09/260.66.37 
 
16 maart 2009: contacteren van het bedrijf Hologic  
 
 Joost Vantoren  
 Joost.vanToren@hologic.com 

Hologic: ontwikkelaar, fabrikant en leverancier van producten voor medische  
   diagnostiek en chirurgische producten om in de gezonheidszorgbehoeften  
   van vrouwen te voorzien 

 
18 maart 2009: gesprek met Dr. Kelly Billiet 
 
 Dr. Kelly Billiet  (gynaecologie – verloskunde) 
 Grodunakaai 73, Gent 
 Tel: 09/220.30.88 
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24 maart 2009: contact met Dr. Apr. Els Mehuys i.v.m. communicatie met kankerpatiënt 
 
 Dr. Apr. Els Mehuys 
 FFW –Laboratorium Farmaceutische Technologie 
 Els.Mehuys@Ugent.be 
 
 
26 maart 2009: gesprek met Dr. Steven Weyers 
 
 Dr. Steven Weyers (gynaecologie) 
 Vrouwenkliniek - UZ Gent 
 Steven.Weyers@Ugent.be 
 
26 maart 2009: gesprek met Prof. Rudy Van Den Broecke 
 
 Prof. Rudy Van Den Broecke (gynaecologische oncologie) 
 Vrouwenkliniek – UZ Gent 
 Rudy.VandenBoecke@Ugent.be 
 
7 april 2009: gesprek met Elsie Decoene 
 
 Elsie Decoene (oncologische verpleegkundige) 
 Vrouwenkliniek – UZ Gent 
 09/332.46.03 
 
24 april 2009: gesprek met psychologe Ingrid Jacobs 
 
 Ingrid Jacobs (psychologe) 
 Dienst medische oncologie – UZ Gent 
 09/332.54.08 
 

 



 -Bijlage 2-   

BIJLAGE 2 – Menstruele cyclus 
 

 
 

HORMONALE REGELING VAN DE WIJZIGINGEN IN OVARIA EN UTERUS  
(Tortora et Darrickson, 2006). 

 
 

 
 

WIJZIGINGEN IN DE CONCENTRATIE VAN HORMONEN TIJDENS MENSTRUELE 
CYCLUS (Tortora et Darrickson, 2006). 
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BIJLAGE 3  
 

 
 

BEOORDELINGSFORMULIER UITSTRIJKJE (bron: Dr. Marc Vrijens, 2009) 
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BIJLAGE 4  
 

 
 

PROTOCOL VOOR FOLLOW-UP (Clavel et al., 1999). 
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BIJLAGE 5 – Folders 
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FOLDERS VAN HET VLAAMSE LIGA TEGEN KANKER  

(bron: http://www.tegenkanker.net). 
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BIJLAGE 6 – Baarmoederhalskanker in de media 

 

INFORMATIEBROCHURE OVER 
BAARMOEDERHALSKANKER 

(Partena ziekenfonds, 2009) 

 
Wallonië tegen gratis vaccinatie 

baarmoederhalskanker 
 

Alle 12-jarige meisjes zullen nog even moeten 
wachten op hun gratis vaccinatie tegen 
baarmoederhalskanker. Minister van 

Gezondheid van de Franse Gemeenschap, 
Catherine Fonck (CDH), is tegen het 

vaccinatieprogramma. 

Om baarmoederhalskanker tijdig te 
ontdekken, is het nodig dat vrouwen 

regelmatig uitstrijkjes laten nemen. Fonck 
vreest dat gevaccineerde vrouwen dit 

overbodig gaan vinden. Daarom blijft zij nee 
zeggen tegen een vaccinatieprogramma. 

Maar minister van Volksgezondheid, Laurette 
Onkelinx (PS) is de tegenwerking van Fonck 
beu. Zij gaat nu onderzoeken of het mogelijk 

is zo'n vaccinatieprogramma met Vlaams geld 
te subsidiëren. Normaal gezien moet Onkelinx 

hiervoor het akkoord hebben van alle 
deelstaten. 

Het vaccin tegen baarmoederhalskanker 
wordt wel terugbetaald door het ziekenfonds, 
maar Onkelinx wil het gratis aanbieden via de 

scholen. Hierdoor kunnen alle 12-jarige 
meisjes van het land gevaccineerd worden. 

(bron: ‘Gazet van Antwerpen’ – 13/12/2008) 

Gratis vaccin tegen baarmoederhalskanker 

Vanaf 2010 zullen twaalfjarige meisjes op 
Vlaamse scholen gratis worden ingeënt tegen 

baarmoederhalskanker. 

 
Laurette Onkelinx (PS), de federale minister 
van Volksgezondheid, heeft ermee ingestemd 
dat de ziekteverzekering een asymmetrische 
overeenkomst afsluit met slechts een van de 

twee gemeenschappen. Daardoor kan 
Vlaanderen vanaf 2010 aan alle jonge 

tienermeisjes een gratis vaccinatie tegen 
baarmoederhalskanker aanbieden. 

Franstalige ouders moeten het vaccin zelf 
blijven betalen. Die tweedeling is een 

primeur. 
 

De inentingen zullen gebeuren via de scholen. 
Zo wordt 95procent van de doelgroep bereikt. 
Het HPV-vaccin is niet goedkoop: er worden 

drie dosissen van telkens 10,6euro 
toegediend. Die som en ook de drie 

doktersconsulten worden betaald door de 
Vlaamse overheid en de ziekteverzekering. 

(vbr) 
 

(bron: ‘Het Nieuwsblad’ – 04/03/2009) 

 
BAARMOEDERHALSKANKER IN DE KRANTEN 
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(bron: flair – 07/04/2009) 

 
 
 

 



   



   

 


