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VOORWOORD 
Borst- en baarmoederhalskanker zijn uitermate actuele onderwerpen, getuige hiervan de 

recente introductie van het HPV-vaccin, alsook de uitgebreide media-aandacht en 

sensibiliseringscampagnes.  

De introductie van screening naar deze beide kankers is ongetwijfeld een belangrijke stap 

voorwaarts in de gynaecologische oncologie. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk vrouwen 

overtuigd en geïnformeerd deelnemen aan de screeningsonderzoeken, opdat kanker 

vroegtijdig zou worden ontdekt. Op deze wijze kan de kans op genezing geoptimaliseerd 

worden.  

Door middel van deze studie willen wij peilen naar de kennis omtrent borst- en 

baarmoederhalskanker, de informatienoden en de -intentie tot- deelname aan screening binnen 

de doelgroep. In het bijzonder wordt er nagegaan of een ziekenhuisopname een opportuniteit 

biedt tot het informeren en het stimuleren van deelname aan deze screeningsonderzoeken, en 

of er aldus ruimte is voor de implementatie van een ziekenhuisbreed programma hieromtrent. 

 

Deze masterscriptie hadden wij niet kunnen voltooien zonder de deskundige hulp van onze 

promotor Prof. Dr. S. Weyers en co-promotor Dr. Ph. Tummers. Wij willen hen dan ook 

hartelijk danken voor hun visie en begeleiding.   

Onze bijzondere dank gaat bovendien uit naar Dr. M. Coppens, Dhr. K. Tassenoy en de 

onthaalverpleegkundigen van het Chirurgisch Dagcentrum van het UZ Gent. Ook Mevr. M. 

Ouafae, de medewerkers van de afdeling reproductieve geneeskunde en van het 

Administratief Centrum Gent Zuid danken we graag voor hun medewerking bij het afnemen 

van de vragenlijsten; evenals Dr E. De Clerck (Vlaamse Liga tegen Kanker) voor het ter 

beschikking stellen van de folders, zodat wij de respondentes na het invullen van de 

vragenlijst betrouwbare informatie konden meegeven. Ook graag een woord van dank voor 

Dr. M. Arbyn voor zijn bijdrage aan deze scriptie.  

 

Voor de statistische verwerking zijn we dankbaar dat we beroep konden doen op de 

deskundige hulp van Prof. G. Van Maele en Mevr. R. Colman van de cel Biostatistiek.  

 

Tot slot willen wij uiteraard de 600 vrouwen danken die de tijd namen onze vragenlijsten in te 

vullen.  
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I ABSTRACT  

Achtergrond 

Borst- en baarmoederhalskanker zijn twee aandoeningen die jaarlijks heel wat vrouwen 

treffen en waar actief kan voor gescreend worden. Voor de leeftijd van 75 jaar krijgt 11,3% 

van de vrouwen borstkanker, en een op twintig sterft aan deze aandoening. In België krijgt 

0,8% van de vrouwen baarmoederhalskanker, en 1,6% overlijdt aan de gevolgen ervan. 

Objectieven 

Het objectief van deze studie is te peilen naar de nood aan informatie over borstkanker- en 

baarmoederhalskankerscreening, de reeds verworven kennis hieromtrent, en de bereidheid tot 

het ontvangen van informatie en het ondergaan van een screeningsonderzoek tijdens een 

ziekenhuisopname.  

Methodologie                                         

Dit prospectief onderzoek werd gevoerd door middel van vragenlijsten die werden voorgelegd 

aan 600 Vlaamse vrouwen tussen 25 en 69 jaar oud, onderverdeeld in een gehospitaliseerde 

(n=300) en niet-gehospitaliseerde populatie (n=300). De antwoorden werden statistisch 

verwerkt en waar mogelijk geanalyseerd met behulp van multipele logistische regressie.  

Resultaten 

Een aanzienlijk deel van de ondervraagde vrouwen vindt dat zij over voldoende kennis 

beschikken omtrent beide screeningsonderzoeken, ook al blijkt dit niet uit de antwoorden op 

de kennisvragen. In totaal wenst 47,2% van de respondentes informatie omtrent 

screeningsonderzoeken te ontvangen tijdens een opname. Bovendien vindt 48,6% een opname 

een geschikt moment voor een preventief borstkankeronderzoek, terwijl dit voor een 

uitstrijkje 48,8% bedraagt.  

Conclusie                    

Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de vrouwen openstaat voor het ontvangen 

van informatie omtrent borst- en baarmoederhalskanker(screening) tijdens een 

ziekenhuisopname; wat impliceert dat een opname een opportuniteit kan zijn voor het 

verstrekken van deze informatie. Ongeveer de helft van de vrouwen vindt een opname tevens 

een geschikt moment voor het laten uitvoeren van een screeningsonderzoek naar borst- of 

baarmoederhalskanker. Verder onderzoek omtrent de reële bereidheid, het financiële aspect 

en de nodige praktische maatregelen is echter aan te bevelen. 
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II INLEIDING 

1. Borstkanker 

1.1 Etiopathogenese, diagnostiek en voorkomen  

Borstkanker is een hormoondependente aandoening. Aangezien vrouwen van de menarche tot 

de menopauze worden blootgesteld aan vrouwelijke geslachtshormonen, komt deze vorm van 

kanker frequent voor. (1,2) In onze samenleving sterft een op twintig vrouwen aan deze 

ziekte. (3) Risicofactoren voor het ontstaan van een borstmaligniteit zijn: (1,2) 

Risicofactor: Meer bepaald: 
leeftijd van de vrouw toenemende leeftijd 

geografische factoren hoogste incidentie bij blanke vrouwen in Noord-Amerika 
en West-Europa 

leeftijd van menarche 
 

vroege menarche (d.i. voor de leeftijd van 12 jaar) is het 
grootste risico; voor elk jaar dat de menarche later start, 
daalt het risico met circa vijf procent 

leeftijd bij menopauze voor elk jaar dat de menopauze na de leeftijd van 55 jaar 
start, stijgt het risico met drie procent 

pariteit nullipare vrouwen hebben een hoger risico 

leeftijd bij de eerste 
zwangerschap 

verhoogd risico bij eerste zwangerschap op latere leeftijd,     
d.i. na de leeftijd van 30 jaar 

borstvoeding hoger risico bij geen borstvoeding gegeven of slechts 
gedurende korte tijd 

voorgeschiedenis van benigne 
borstpathologie 

hoger risico als eenvoudige epitheliale hyperplasie, 
papillomatosis of adenosis in de voorgeschiedenis 

blootstelling aan ioniserende 
straling 

blootstelling van de borsten aan 1-3 Gy voor de leeftijd 
van 30 jaar 

dieet alcohol verhoogt de endogene oestrogenenspiegel en dus 
het risico, per 10g alcohol per dag verhoogt het risico met 
10%; ook postmenopauzale obese vrouwen lijken een 
tweemaal groter risico te hebben 

hormonale medicatie een lichte toename van het risico bij vrouwen jonger dan 
35 jaar die meer dan 10 jaar hormonale anticonceptiva 
nemen en een hoger risico bij het nemen van hormonale 
substitutietherapie gedurende minimum vijf jaar 

genetische voorbeschiktheid mutaties in het BRCA-1-gen (chromosoom 17) en in het 
BRCA-2-gen (chromosoom 13)  
(bij ongeveer 5 tot 8% van alle borsttumoren) 
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Wanneer een vrouw zich aanmeldt met een symptoom dat klinisch suggestief is voor een 

borsttumor wordt hetzij een diagnostische mammografie uitgevoerd, hetzij een echografie, al 

dan niet gevolgd door een MRI bij jongere vrouwen. Op een mammografie kunnen vier 

verschillende afwijkingen worden gezien: een opaciteit, microcalcificaties, een distorsie en 

een asymmetrische densiteit. Wanneer een opaciteit wordt gezien, moet bijkomende evaluatie 

met echografie gebeuren. Onscherp begrensde en spiculaire letsels zijn het meest verdacht 

voor een maligniteit en moeten dan ook onderzocht worden door middel van een fijne 

naaldbiopsie (FNAC) en/of een punctiebiopsie. Microcalcificaties ontstaan ten gevolge van 

weefselnecrose en kunnen zowel bij benigne als maligne processen voorkomen. Distorsie 

wordt vaak gezien bij een vals positief resultaat. Het kan gaan om een goedaardig litteken, 

radial scar/complex scleroserend letsel, of een maligne tumor die zich voordoet als een 

pseudomassa. Verdere evaluatie is nodig door middel van echografisch en pathologisch 

onderzoek. Wanneer op een mammografie een asymmetrische densiteit wordt opgemerkt is de 

kans dat het om een maligne laesie gaat minder dan 5%, maar deze stijgt naarmate er meer 

bijkomende afwijkingen worden gevonden.  

Echografie is niet aangewezen als screeningsonderzoek door het hoge aantal vals positieve 

resultaten, maar wordt wel gebruikt als tweede onderzoek wanneer een mammografie een 

letsel toont; meer bepaald om te differentiëren tussen vaste en cystische letsels. Daarnaast 

wordt een echografie ook gebruikt als onderzoek bij vrouwen jonger dan 35 jaar die zich 

presenteren met symptomen, bij vrouwen met borstprothesen en bij zwangere vrouwen. Ook 

wanneer een mammografie niet duidelijk is ten gevolge van te dens klierweefsel kan een 

echografisch onderzoek worden aangewend, alsook ter evaluatie van palpabele afwijkingen.  

Een MRI heeft een hoge sensitiviteit en een lage specificiteit en wordt daarom enkel gebruikt 

in welbepaalde gevallen; met name bij de differentiaaldiagnose van recidief versus fibrose na 

borstsparende behandeling, ter evaluatie van letsels bij vrouwen met borstprothesen, evaluatie 

van multifocaliteit en bilaterale letsels, wanneer er discrepantie bestaat tussen kliniek, 

mammografie en echografie, en bij jonge hoog risicopatiënten met dens borstklierweefsel.  

Ten slotte is er het cyto- en histopathologisch onderzoek welke maligniteiten kunnen 

bevestigen. Weefsel kan worden gepreleveerd aan de hand van dunne naald aspiratiecytologie 

(FNAC) of dikke naald biopsie.  
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Er kunnen vier maligne borstpathologieën worden onderscheiden. Enerzijds is er het ductaal 

carcinoma in situ (DCIS), waarvan de incidentie is gestegen door de hogere detectie in het 

kader van het bevolkingsonderzoek. Het DCIS is een proliferatie van maligne cellen binnen 

een melkgang dewelke de basale membraan niet doorboort. Een DCIS kan een palpabele 

massa worden, maar wordt heden door de screeningsonderzoeken vaker gediagnosticeerd in 

het vroegtijdig stadium van microcalcificaties. Soms kan er, eventueel bloederig, vochtverlies 

uit de tepel voorkomen. Daarnaast onderscheidt men ook het lobulair carcinoma in situ 

(LCIS) dat wordt beschouwd als een risicofactor voor een latere borsttumor. Tenslotte is er 

het invasieve mammacarcinoom, dat ductaal (IDC; in 80%) of lobulair (ILC; in 10%) van 

oorsprong kan zijn. De overige 10 procent zijn eerder zeldzame tumoren. (1) Het 

mammacarcinoom heeft een voorkeur voor het bovenste-buitenste kwadrant (50%) en het 

centrale gedeelte (20%) van de borst.  

De prognose hangt af van verschillende factoren, waaronder de grootte van de tumor, de 

okselklierstatus, metastasen op afstand en de differentiatiegraad van de tumor. Eens een 

vrouw de diagnose van borstkanker heeft gehad, heeft zij een licht verhoogd risico (0,5-1%) 

tot het ontwikkelen van een nieuwe maligniteit; vandaar dat follow-up zeer belangrijk is. (2) 

1.2 Incidentie & mortaliteit 

Met 9.697 gevallen in het jaar 2008 in België is borstkanker de meest voorkomende kanker 

bij vrouwen; dit is 35,3% van alle kankers bij vrouwen. Het cumulatief risico voor een vrouw 

vanaf de geboorte tot haar 75ste verjaardag is 11,3%, wat betekent dat ongeveer een vrouw op 

negen borstkanker ontwikkelt. Borstkanker is bovendien de belangrijkste oorzaak van 

kankersterfte bij vrouwen, met 2.329 gevallen in 2008, ofte 20,2% van de kankersterfte bij 

vrouwen. Ongeveer 25% van de vrouwen met de diagnose borstkanker sterft aan de ziekte. 

Vanaf de leeftijd van 30 jaar is het mammacarcinoom de frequentste vorm van kanker en de 

frequentste oorzaak van kankersterfte bij vrouwen. Minstens een op duizend vrouwen ouder 

dan 70 jaar overlijden aan de ziekte. (1,3,4) De incidentie van borstkanker is drie maal hoger 

bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar, dan bij vrouwen tussen 25 en 49 jaar. (4,5) De gemiddelde 

leeftijd bij diagnose is 62 jaar. In de rangschikking van de naar leeftijd gestandaardiseerde 

incidentiecijfers staat België bovenaan in vergelijking met andere Europese landen (in 

dalende volgorde: Frankrijk, Denemarken, IJsland, Nederland, Engeland, Italië, Finland, 

Duitsland, Zweden, Noorwegen, Slovenië, Spanje, Polen). (4) 

De vijfjaarsoverleving bedraagt in België 88%, de tienjaarsoverleving is lager en bedraagt 

78,9%. Er is een merkbaar verschil in vijfjaarsoverleving tussen verschillende 
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leeftijdscategorieën. De vijfjaarsoverleving bij vrouwen tussen 15 en 49 jaar bedraagt 91,7%, 

bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar 90,7% en tenslotte is de vijfjaarsoverleving bij vrouwen 

ouder dan 70 jaar het laagst, met name 79,2%. Dit kan verklaard worden doordat tumoren 

graad III en IV frequenter voorkomen bij vrouwen ouder dan 70 jaar dan bij jongere vrouwen, 

respectievelijk 20,7% en 13,0%. (5) 

De incidentie van borstkanker in Vlaanderen is lager in vergelijking met de andere Belgische 

regio’s. De hoogste incidentie wordt teruggevonden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Waar voor de incidentie van borstkanker in Vlaanderen geen trend valt op te merken, is er 

voor de mortaliteit wel een significant dalende trend merkbaar in de periode 1999-2008. Men 

ziet wel dat de incidentie van borstkanker stijgt in de periode 1999-2003, terwijl deze daalt 

met 2,7% per jaar in de periode 2003-2008. Dit zou kunnen verklaard worden door de 

implementatie van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in 2001, wat een initiële stijging 

van het aantal gedetecteerde tumoren met zich meebracht. (4) Er zijn geen significante 

verschillen in vijfjaarsoverleving tussen de verschillende regio’s merkbaar. (5) 

1.3 Borstkankerscreening in Vlaanderen  

1.3.1 Belang en relevantie  

Borstkankerscreening is het onderzoeken door middel van een mammografie van 

asymptomatische vrouwen met als doel borstkanker in een vroegtijdig stadium op te sporen. 

(6) Vroegtijdige detectie van borstkanker heeft immers invloed op de overleving, aangezien 

de overlevingskansen beter zijn wanneer borstkanker in stadium I of II wordt ontdekt, dan 

wanneer men de diagnose pas in een later stadium kan stellen. (7)  

Screening naar borstkanker gebeurt aan de hand van een screeningsmammogram die bestaat 

uit twee radiografische opnames: een mediolatero-oblique en een craniocaudale, waarbij het 

borstweefsel wordt samengedrukt voor het verkrijgen van een homogeen beeld. 

Een screeningsmammogram wordt steeds door twee radiologen, onafhankelijk van elkaar, 

beoordeeld. Wanneer de beslissing van beide radiologen overeenstemt, wordt het 

protocolformulier verzonden naar of de verwijzende (eerste spoor, cfr. infra) of de opgegeven 

arts (tweede spoor, cfr. infra); alsook een standaardbrief naar de huisarts, tenzij de vrouw dit 

zou weigeren. In het geval van een positief resultaat wordt de vrouw aangeraden haar 

behandelend arts te raadplegen. (3) Indien er een discrepantie zou zijn tussen beide 

beoordelingen, wordt het oordeel van een derde radioloog ingewonnen. Vrouwen moeten 

normaliter maximaal drie werkweken wachten op het resultaat. (3,6) 
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Een screeningsmammogram verschilt van een diagnostische mammografie in die zin dat deze 

laatste wordt aangewend bij vrouwen met het vermoeden van borstkanker gebaseerd op het 

klinisch beeld of bij het uitwerken van een afwijkend resultaat van een 

screeningsmammografie. Bij dergelijk onderzoek worden er bijkomende opnames gemaakt en 

kunnen ook andere diagnostische middelen worden aangewend. (3) 

Er is geen consensus of een screeningsmammografie daadwerkelijk een effect heeft op de 

daling van de borstkanker-specifieke mortaliteit. (8,9) Een georganiseerde screening kan 

invloed hebben op daling van de borstkankersterfte, maar ook andere factoren spelen een rol, 

zoals bijvoorbeeld de verbeterde therapie en efficiëntere gezondheidszorg. (10) De kans dat 

een individuele vrouw voordeel haalt uit een screeningsonderzoek is relatief laag en zou zelfs 

lager zijn dan het risico op schade. (11)  

Er zijn twee voordelen verbonden aan een bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Enerzijds 

kan door middel van georganiseerde screening een borstcarcinoom vroeger worden ontdekt, 

wat een betere prognose met zich meebrengt. Anderzijds zijn de vrouwen die een negatief 

testresultaat kregen gerustgesteld. Er zijn echter ook nadelen verbonden aan het 

screeningsonderzoek. Zo is er het risico op vals positieve resultaten. Vrouwen worden daarbij 

onnodig blootgesteld aan angst en verdere diagnostische onderzoeken. (10) Een vrouw die een 

(vals) positief resultaat heeft gekregen in het kader van een screeningsmammografie 

ondervindt onder meer slaapproblemen, zorgen, een negatieve impact op gedrag, alsook op 

seksualiteit en een verandering in relaties. Deze psychologische invloed blijft bestaan tot het 

stellen van de definitieve diagnose, maar kan ook blijven sluimeren nadat de vrouw vrij van 

kanker is verklaard. (11) De specificiteit van een screeningsmammografie bedraagt ongeveer 

93 tot 97%, wat betekent dat er op 100 positieve mammogrammen 3 à 7 vals positief zijn. (3) 

De positieve predictieve waarde hangt af van de specificiteit van de mammografische 

screening en van de prevalentie van borstkanker, en stijgt dus met de leeftijd. (10) Daarnaast 

zijn er ook vals negatieve resultaten, waarbij vrouwen verkeerdelijk worden gerustgesteld. Dit 

kan grote repercussies hebben op verdere deelname, want de vrouwen kunnen zodanig 

gerustgesteld zijn dat ze een volgend screeningsonderzoek overslaan of uitstellen een arts te 

consulteren in het geval ze symptomen opmerken. (10) De sensitiviteit van een 

screeningsmammografie bedraagt ongeveer 60-90% en zou toenemen met de leeftijd. (3,10)  

Het aantal nodeloze behandelingen neemt eveneens toe. (10) De overdiagnose en 

overbehandeling worden geraamd op 30%. (11) Door de screening worden een aantal tumoren 

gedetecteerd die anders niet klinisch tot uiting zouden komen en waarvoor buiten de screening 
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dan ook geen therapie zou worden ingesteld. Bij autopsieën worden 4 tot 14% niet-

gediagnosticeerde borsttumoren gevonden bij vrouwen die aan een andere oorzaak gestorven 

zijn. Bovendien zijn er ook tumoren die gemist worden en die voorkomen in het interval 

tussen twee screenings, de zogenaamde intervalkankers. Tenslotte zijn er ook risico’s 

verbonden aan de onderzoeken zelf. (10) De stralingsdosis van een mammografie bedraagt 

ongeveer 2 tot 4 millisievert. Deze dosis is vergelijkbaar met de straling afkomstig van 

natuurlijke stralingsbronnen gedurende een trimester. (3) Echter, het risico op het ontstaan 

van een stralingsgeïnduceerd carcinoom is door de huidige technieken relatief laag en wordt 

geschat op 10 tot 15 overlijdens per miljoen vrouwen die sinds hun vijftigste worden 

gescreend met een totaal van tien (huidig screeningsbeleid in Vlaanderen) tot twintig 

onderzoeken. (10) 

1.3.2  Huidige organisatie screening in Vlaanderen 

Sinds 15 juni 2001 bestaat er in Vlaanderen een bevolkingsonderzoek naar borstkanker dat 

een tweejaarlijkse, gratis mammografie ter beschikking stelt aan vrouwen tussen 50 en 69 

jaar. (3) Het bevolkingsonderzoek wordt georganiseerd door de Vlaamse overheid, deze 

erkent de mammografische eenheden en de controleorganisaties. De Vlaamse overheid is 

eveneens voorzitter van de Vlaamse werkgroep ‘Bevolkingsonderzoek naar borstkanker’, die 

regelmatig overlegt om de verschillende actoren in het screeningsproces op dezelfde 

golflengte te houden. De vrouwen uit de doelgroep worden in deze werkgroep 

vertegenwoordigd door de Nederlandstalige Vrouwenraad. (5) Het centrum voor 

borstkankeropsporing - er zijn vijf dergelijke expertisecentra in Vlaanderen - nodigt vrouwen 

uit de doelgroep uit voor een screeningsmammografie. Daarnaast zorgt het centrum ook voor 

de tweede en eventueel derde lezing, stelt het de protocollen voor de screeningsmammografie 

op en staat het in voor de opvolging van afwijkende resultaten. (3,5) De erkende 

borstkankerscreeningscentra moeten voldoen aan de Europese kwaliteitscriteria. (10) Op zijn 

beurt controleert het centrum voor borstkankeropsporing de kwaliteit van de mammografische 

eenheden. Deze laatste informeren, sensibiliseren en onderzoeken de vrouwen die deelnemen 

aan het screeningsprogramma en staan in voor de eerste lezing. Er zijn ongeveer 180 erkende 

mammografische eenheden in Vlaanderen. Op lokaal niveau worden 

sensibiliseringscampagnes opgezet door logo’s (locoregionaal gezondheidsoverleg en –

organisatie) welke op hun beurt worden ondersteund door VIGEZ - het Vlaams Instituut voor 

Gezondheidspromotie en Ziektepreventie. (5) Er zijn 26 logo’s actief in Vlaanderen, zij 

werken samen met een regionaal screeningscentrum naar keuze om de borstkankerscreening 
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te organiseren. (3) Huisartsen en gynaecologen moeten vrouwen uit de doelgroep 

sensibiliseren om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek en hen terzelfdertijd ook 

informeren over de voor- én nadelen van een screeningsmammografie. Zij moeten tevens de 

vrouwen met een afwijkend resultaat bij een screeningsmammografie doorverwijzen voor 

verder onderzoek en hun patiënten medisch en psychosociaal ondersteunen. (11) 

Het RIZIV zorgt voor de betaling van de honoraria voor de screeningsmammografieën en de 

tweede lezingen via het systeem van derde betaler. De deelnemende vrouwen hoeven dus 

niets te betalen wanneer ze een screeningsmammografie ondergaan, op voorwaarde dat ze 

tussen 50 en 69 jaar oud zijn in het jaar waarin de mammografie wordt uitgevoerd. (3,5) De 

ziekenfondsen tenslotte betalen de honoraria van de artsen uit volgens het systeem van derde 

betaler, controleren de erkenning van de dienstdoende radioloog en informeren en 

sensibiliseren hun leden. (5) De gemeenschappen dienen de organisatiekosten van de 

screening te financieren. (3) 

De doelgroep van het bevolkingsonderzoek is momenteel vastgelegd op vrouwen tussen 50 en 

69 jaar. De screening wordt op populatieniveau pas aangeboden vanaf 50 jaar omdat de 

voordelen van screening vanaf die leeftijd de nadelen overstijgen. (10) Voor een verlaging 

van de leeftijdsgrens tot 40 jaar is er momenteel te weinig evidentie, hoewel er ook in de 

groep van 40 tot 49 jaar een mortaliteitsreductie door screening wordt gezien. Enerzijds is het 

niet kosteneffectief en anderzijds bestaat er in deze leeftijdsgroep een grotere kans op zowel 

vals-negatieven als vals-positieven, dit ten gevolge van de hogere densiteit van het 

borstklierweefsel. Mede hierdoor en door de snellere groei zijn er ook meer intervalkankers te 

verwachten. (3) De bovengrens van deze groep is gebaseerd op studies en economische 

berekeningen. Op hogere leeftijd spelen de levensverwachting en de hogere comorbiditeit een 

rol. Gezien de stijgende levensverwachting voor vrouwen wordt 74 jaar (en geen ernstige 

comorbiditeit) als ultieme leeftijdsgrens voorgesteld (10), echter in België werd een 

economische analyse uitgevoerd waaruit bleek dat het hanteren van 69 jaar als leeftijdsgrens 

het meest kosteneffectief is. 

Vlaamse vrouwen tussen 50 en 69 jaar kunnen tweejaarlijks een gratis 

screeningsmammografie laten uitvoeren. Enerzijds kan de vrouw worden doorverwezen door 

haar huisarts of gynaecoloog naar een mammografische eenheid voor dergelijk onderzoek, dit 

noemt men het ‘eerste spoor’. Anderzijds kunnen de vrouwen via het zogenaamde ‘tweede 

spoor’ een screeningsmammogram krijgen wanneer ze ingaan op een schriftelijke uitnodiging 
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van het regionaal screeningscentrum. In dat geval kunnen vrouwen zich rechtstreeks 

aanmelden bij de mammografische eenheid zonder verwijsbrief van een arts. (3)  

1.3.3  Respons en participatie 

Gedurende de periode 2010-2011 werden 751 217 vrouwen uitgenodigd en lieten 386 296 

vrouwen een screeningsmammografie uitvoeren, wat overeen komt met 50,2% van de 

doelpopulatie in diezelfde periode. Er is een stijgende trend merkbaar in de participatiegraad  

ten opzichte van voorgaande jaren. (2002-2003: 32,5%; 2004-2005: 37,4%; 2006-2007 

:45,7%; 2008-2009: 48,3%). (12) Deze cijfers slaan echter enkel op vrouwen die deelnamen 

aan het bevolkingsonderzoek (met name via eerste (in de periode 2010-2011 gedaald tot 

3,1%) of tweede spoor (in de periode 2010-2011 gestegen tot 46,1%)) en dus vrouwen uit de 

doelgroep die om een andere reden een mammografie hebben gehad (en dit niet in het kader 

van het bevolkingsonderzoek) zijn hierin niet opgenomen, aangezien deze onderzoeken als 

diagnostische mammografieën worden geregistreerd. (4) Indien de diagnostische 

mammografieën en screeningsmammografieën zouden worden samengeteld, zou het EU-

criterium dat een participatiegraad van 75% vooropstelt, dichter worden benaderd. (13) Men 

moet er wel op bedacht zijn dat een screeningsmammogram aan strengere kwaliteitseisen 

dient te voldoen en dat deelname aan het bevolkingsonderzoek bijgevolg zeker moet worden 

aangemoedigd. (3,4) 

Op basis van gezondheidsenquêtes in 1997, 2001, 2004 en 2008 ziet men in de periode 1997-

2004 een significante stijging van het aantal mammografieën in alle opleidingsniveaus, 

behalve bij vrouwen met een diploma hoger onderwijs. Uit de enquêtes van 1997 en 2008 

blijkt dat vrouwen met een diploma hoger onderwijs vaker een mammografie ondergaan, 

terwijl het verschil tussen de opleidingsniveaus kleiner was in 2001 en 2004. Er zijn geen 

significante verschillen op te merken op het vlak van het ondergaan van een mammografie en 

de beroepsstatus noch de woonplaats (urbanisatiegraad). Men analyseerde eveneens de 

participatie in functie van de socio-economische status (bepaald op basis van verhoogde 

tegemoetkoming bij terugbetaling) waaruit blijkt dat vrouwen uit een lager socio-economisch 

niveau minder mammografieën ondergaan, terwijl het verschil tussen de verschillende klassen 

kleiner is als men louter de cijfers van screeningsmammografieën bestudeert. Dit gegeven 

bewijst dat het bevolkingsonderzoek naar borstkanker zorgt voor een grotere gelijkheid in 

deelname aan screeningsonderzoeken.  
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In Vlaanderen neemt 80,9% van de vrouwen deel aan de screening met een tussentijd van 21 

tot 27 maanden tussen twee screeningsmammografieën. Het Europees toegelaten interval 

bedraagt drie jaar en 90% van de vrouwen voldoet hier aan. (5)  

1.4 Motivatie en barrières tot deelname aan screening.  

In de literatuur zijn er heel wat onderzoeken te vinden die de invloed van de socio-

economische status van een vrouw op de participatie aan een screeningsonderzoek bestudeert. 

Daaruit blijkt dat er bij een georganiseerd bevolkingsonderzoek geen significante verschillen 

zijn in participatie op basis van de socio-economische achtergrond, terwijl in opportunistische 

screeningsprogramma’s de hogere sociale klasse overmatig gebruik maakt van de 

screeningsmogelijkheden. (14) Bovendien blijken uitnodigingsbrieven met daarin heel wat 

medische uitleg of te veel details de lagere socio-economische groepen af te schrikken, terwijl 

het de hogere socio-economische groepen lijkt aan te moedigen, wat dus ongelijkheid in de 

hand werkt. Het is belangrijk vrouwen adequaat te informeren aangaande het feit dat een 

screeningsprogramma tot doel heeft letsels te detecteren in afwezigheid van symptomen. Ook 

dient informatie te worden gegeven over de ernst van de ziekte opdat het de vrouwen zou 

kunnen overtuigen dat ze de ziekte kunnen krijgen, zonder hen evenwel angst in te boezemen. 

Het is echter moeilijk een goed evenwicht te vinden in de hoeveelheid informatie en welke 

informatie een vrouw wenst te ontvangen. (15-17)  

Uit onderzoek blijkt bovendien dat er minder deelname is bij vrouwen met volgende 

eigenschappen: alleenstaand, kinderloos, geen vervolgopleiding (hogeschool of universiteit), 

werkloos en laag sociaal-professioneel niveau, subjectieve slechte gezondheid, negatieve 

familiale anamnese wat betreft kanker of borstproblemen, geen alcoholgebruik, roken, geen 

orale anticonceptiva, geen hormoon substitutietherapie, geen borstvoeding; waarbij 

alleenstaand en werkloos de belangrijkste factoren blijken te zijn. Ervaringen met screening 

naar baarmoederhalskankerscreening kan attitudes veranderen en in het voordeel van 

deelname aan borstkankerscreening zijn. (18,19) 

Naast de sociale, demografische en economische factoren, werd er ook onderzoek verricht 

naar andere mogelijke factoren die vrouwen al dan niet aanzetten tot deelname aan screening. 

Negatieve ervaringen met en een gebrek aan vertrouwen in de gezondheidszorg beïnvloeden 

de participatie van vrouwen aan de screening in negatieve zin. De perceptie van bepaalde 

risicofactoren bepaalt eveneens hun deelname. (17,18) Opmerkelijk is dat men vaak niet weet 

dat het risico op borstkanker stijgt met de leeftijd, wat vermoedelijk te wijten is aan het feit 
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dat de media voornamelijk berichten over jonge vrouwen met borstkanker. (17,20) Doch 

overschatten vrouwen (in het bijzonder vrouwen jonger dan 50 jaar) hun tienjaarsrisico op de 

ziekte, dit tot zesmaal meer, en ook het tienjaarsrisico om aan de ziekte te overlijden schatten 

ze 20 maal hoger in. (21) Verder werd er ook vastgesteld dat bij vrouwen jonger dan 50 jaar 

de media en het persoonlijk kennen van iemand die borstkanker heeft een sterke invloed 

hebben op de beslissing tot deelname aan screening. Door de grotere media-aandacht die 

borstkanker krijgt, zijn vrouwen bovendien angstiger geworden, wat eveneens bijdraagt tot 

deelname. (17,21) Ook de attitude en motivatie van hulpverleners, zoals onder meer de 

huisarts, zijn indirect belangrijke factoren in de participatie. (17,18,22) Vrouwen die minder 

vaak een algemeen medisch of gynaecologisch onderzoek ondergaan, nemen minder vaak 

deel aan het screeningsprogramma. (18,19) 

Minder participatie wordt gezien bij vrouwen met de meeste emotionele barrières en diegenen 

die zich het meeste zorgen maken over borstkanker. Vaak zijn dit echter ook vrouwen die het 

meeste voordeel zouden halen uit deelname aan screening. Eveneens wordt de deelname 

negatief beïnvloed door te weinig kennis over het onderwerp en de screeningsmogelijkheid, 

geen advies van gezondheidswerkers en weinig vertrouwen in de gezondheidszorg. (23) Als 

men zich zorgen maakt omtrent het hebben of het kunnen krijgen van borstkanker, dan leidt 

dit tot een soort zelfbescherming en is de vrouw meer geneigd tot deelname. De intensiteit 

van de angst of zorgen is van groot belang en kan in een grafiek ten opzichte van deelname U-

vormig worden voorgesteld, waarbij weinig angst en uitermate veel angst beiden een 

negatieve invloed hebben op participatie. (16,23,24) Bovendien zijn vrouwen ook meer 

geneigd deel te nemen wanneer ze met borstkanker werden geconfronteerd in de familie of de 

kennissenkring of als men zelf borstproblemen heeft in de voorgeschiedenis. (18,23) Bij 

benadering de helft van de vrouwen die een mammografie hebben ondergaan geven aan dat 

het pijnlijk was, bovendien wordt dit ook als reden opgegeven door ongeveer de helft van de 

vrouwen waarom ze niet ingaan op een uitnodiging voor een screeningsmammografie. (11)  
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2. Baarmoederhalskanker 

2.1 Etiopathogenese en voorkomen 

2.1.1 De oorzaak en ontwikkeling van baarmoederhalskanker 

De primaire oorzaak van baarmoederhalskanker is een persisterende of chronische infectie 

van het epitheel van de cervix met een of meerdere zogenaamde hoog-risico of oncogene 

genotypes van het humaan papillomavirus (HPV). (25) De meest voorkomende cancerogene 

types zijn HPV 16 en HPV 18, die teruggevonden worden bij 70% van de gerapporteerde 

cervixkankers. Andere oncogene types (waaronder 31, 33, 45 en 58) worden minder frequent 

aangetroffen en kunnen een verschillende prevalentie hebben naargelang de geografische 

regio. Het is van belang op te merken dat de laag-risico types, zoals HPV 6 en HPV 11, niet 

geassocieerd zijn met de ontwikkeling van kanker, doch wel verantwoordelijk worden geacht 

voor het veroorzaken van genitale wratten. (26) Indien alle oncogene HPV-types samen in 

beschouwing worden genomen, blijken deze aanwezig in 99,7% van alle cervixcarcinomen. 

(27) Het humaan papillomavirus is derhalve een noodzakelijke voorwaarde voor de 

ontwikkeling van baarmoederhalskanker. (28) 

Genitale HPV-infectie wordt beschouwd als de meest voorkomende seksueel overdraagbare 

infectie. (29) De voornaamste determinanten tot het oplopen van een HPV-infectie voor zowel 

mannen als vrouwen hebben betrekking tot seksueel gedrag en omvatten onder meer een 

jonge leeftijd bij aanvang van seksuele activiteit, en een hoog aantal seksuele partners. (26) 

Penetratie is echter niet absoluut noodzakelijk; ook direct huid-op-huid contact tijdens orale, 

anale of genitale betrekkingen met een besmette partner is een belangrijke wijze van 

transmissie. (30) Vrouwen lopen voornamelijk risico op besmetting met het humaan 

papillomavirus kort na aanvang van seksuele activiteit. (31) Wat betreft HPV-infectie met 

hoog-risico types worden piekprevalenties van 25 tot 30% beschreven bij vrouwen jonger dan 

25 jaar. Over het algemeen neemt de prevalentie wel sterk af met de leeftijd. (26)  

De cumulatieve incidentie voor een of meerdere genitale HPV-infecties gedurende het 

volledige leven is zeer moeilijk accuraat te bepalen, maar wordt geschat op minstens 75%. 

(31)  

Het merendeel van deze infecties is zelflimiterend en asymptomatisch, en wordt door het 

immuunsysteem geklaard zonder bijkomende behandeling. De prevalentie van HPV-infectie 

bij vrouwen ouder dan 30 jaar is hierdoor beduidend lager dan kort na de gemiddelde leeftijd 
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van het eerste seksueel contact. (32) Toch zijn variaties beschreven in de leeftijdsspecifieke 

prevalentie op oudere leeftijd, de oorzaak hiervan is niet gekend. (31) 

De mediane duur tussen infectie en klaring bedraagt 8 maanden (95% BI 7-10 maanden). Na 

verloop van 2 jaar zou minstens 90% van de infecties geklaard zijn. (33) Men kan dus stellen 

dat de meeste vrouwen die geïnfecteerd worden met een hoog-risico HPV-type geen letsels 

zullen ontwikkelen. Persistentie van infectie na 12 maanden is geassocieerd aan een 

toegenomen risico op het ontwikkelen van dysplasie en kanker. (34) Klaring van de HPV-

infectie zou immuun gemedieerd en grotendeels genotype-specifiek zijn. Dit betekent dat 

neutraliserende antilichamen die ontstaan in antwoord op infectie slechts werkzaam zijn tegen 

een bepaald type. Tevens is er beperkte evidentie van kruisreactiviteit voor verwante HPV-

genotypes. (31)  

De condities of cofactoren die ertoe leiden dat een HPV-infectie persisteert en zich ontwikkelt 

tot een carcinoom, zijn niet goed gekend. Toch kunnen een aantal factoren vermeld worden 

die naar alle waarschijnlijkheid een rol spelen; met name het viraal genotype, het al dan niet 

aanwezig zijn van simultane infecties met diverse oncogene HPV-types, een hoge virale load, 

de immunologische status van de gastheer (immuun gecompromitteerde patiënten hebben 

meer persisterende HPV-infecties en snellere progressie naar precancereuze laesies en 

kanker), pariteit (het risico op cervixkanker neemt toe met toenemende pariteit), het roken van 

tabak, co-infectie met HIV of andere seksueel overdraagbare agentia (e.g. HSV-2, Chlamydia 

trachomatis en Neisseria gonorrhoea), en langdurig (> 5 jaar) gebruik van orale 

anticonceptiva. Wat betreft deze laatste factor is het niet raadzaam het gebruik van 

anticonceptiva te ontmoedigen of beperken. De nadelen wegen immers niet op tegen de 

voordelen (waaronder het voorkomen van ongewenste zwangerschap, onveilige abortus en 

moedersterfte). (26) In dit kader kan tevens opgemerkt worden dat vrouwen die de pil 

gebruiken algemeen gesproken minder beschermd seksueel contact hebben, wat een 

confounding factor zou kunnen zijn. 

Verder zouden ook bepaalde factoren bij de mannelijke partner een rol spelen; onder meer 

seksueel risicogedrag, intra-epitheliale penisletsels en peniskanker. Consistent 

condoomgebruik en circumcisie van de man zouden daarentegen een beschermende invloed 

hebben. (35) 

Schattingen aangaande het tijdsinterval tussen de HPV-infectie en het ontstaan van kanker 

variëren. Minstens 60% van alle gevallen van milde dysplasie worden spontaan geklaard, en 

slechts ongeveer 10% evolueert tot matige of ernstige dysplasie binnen een tijdsspanne van 2 
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tot 4 jaar. Deze matige of ernstige dysplasie kan echter ook voorkomen zonder een vroeger 

detecteerbaar stadium van milde dysplasie. Minder dan 50% van alle gevallen van ernstige 

dysplasie ontwikkelt zich tot een invasief carcinoom; bij jonge vrouwen worden zelfs lagere 

progressieratio’s geobserveerd. De gebruikelijke duur van progressie van milde dysplasie tot 

carcinoom is 10 à 20 jaar. Er zijn echter tumoren die een snellere progressie kennen. Het 

belang en de relevantie van screening in het kader van de preventie van 

baarmoederhalskanker zijn dientengevolge niet te onderschatten. 

Het humaan papillomavirus infecteert de basale lagen van het epitheel van de cervix. Vroege 

HPV-infecties kunnen zo gepaard gaan met lichte veranderingen in het epitheel. Klassiek 

onderscheidt men op histologische basis twee types van baarmoederhalskanker: het 

squameus-cel-carcinoom (69% van alle cervixcarcinomen) en het adenocarcinoom (25% van 

alle cervixcarcinomen). 

Onder invasieve baarmoederhalskanker verstaat men de invasie van abnormale cellen in het 

fibreuze bindweefsel dat gelegen is onder de basale membraan van het cervicale epitheel. Dit 

proces start met een micro-invasief stadium, dat niet zichtbaar is met het blote oog tijdens een 

speculumonderzoek, en bijgevolg op een weefselstaal van een conische cervixbiopsie 

histologisch gediagnosticeerd dient te worden. Verdere evolutie naar grotere laesies is 

mogelijk, deze kunnen bovendien uitbreiden naar de vagina, blaas, het rectum, de 

bekkenwanden of verder gelegen organen (onder meer via hematogene of lymfatische 

metastasen). Wanneer geen behandeling geïnitieerd wordt, zal cervixkanker op een vrij 

voorspelbare wijze evolueren, en nagenoeg steeds leiden tot de dood. De laesies blijven 

normaliter gedurende lange tijd beperkt tot het bekken, waar ze bereikbaar zijn voor 

behandeling. (26) 

2.1.2 Vaccin 

Genitale HPV-infecties lokken geen krachtige immuunrespons uit doordat ze geen 

cytolytische reactie of lokale inflammatie induceren. In tegenstelling tot verscheidene andere 

virussen (e.g. mazelen, rubella) – waarbij wel een krachtige en aanhoudende immuunrespons 

optreedt – omvat de levenscyclus van het humaan papilloma virus geen fase waarbij het virus 

in de bloedstroom circuleert, maar geeft het enkel aanleiding tot een mucosale infectie. 

Dientengevolge ontwikkelt slechts 50 tot 60% van de vrouwen serumantilichamen na een 

natuurlijke HPV-infectie. Bovendien zijn de graad van bescherming, alsook de duur van de 

immuniteit na een natuurlijke infectie niet gekend. Re-infecties met eenzelfde genotype 
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zouden optreden. Ook de rol van cellulaire immuniteit in de klaring van een infectie is niet 

volledig opgehelderd, doch weet men dat infectie langer persisteert bij immuun 

gedeprimeerde vrouwen (vb. HIV-patiëntes). (30) 

Aangezien een belangrijk deel van de populatie aan HPV zal worden blootgesteld, is 

vaccinatie voor aanvang van seksuele activiteit, en dus voor potentiële blootstelling aan het 

virus, een ideale manier om HPV-infectie te voorkomen. (26) Thans zijn twee HPV-vaccins 

beschikbaar. Cervarix® (Glaxo Smith Kline) is een bivalent vaccin, en zou bescherming 

bieden tegen de hoog-risicotypes HPV 16 en 18. Gardasil® (Merck) daarentegen is een 

quadrivalent vaccin, en zou naast HPV 16 en 18 ook bescherming bieden tegen de laag-risico 

genotypes 6 en 11. Beide vaccins bevatten als werkzame bestanddelen de virus-like partikels 

(VLPs; in casu opgezuiverd capside-proteïne L1 van het HPV-genoom), verkregen door 

recombinante technologie. Aangezien geen levende biologische producten of DNA in het 

vaccin zijn opgenomen, is het vaccin in se niet infectieus. Beide vaccins dienen toegediend te 

worden als een reeks van 3 intramusculaire injecties (elk 0,5 ml) over een periode van 6 

maanden. Gardasil geeft men idealiter op 2 en 6 maand na de eerste inspuiting; Cervarix op 1 

en 6 maand na de eerste inspuiting.  

Neutraliserende serumantilichamen, die in nagenoeg alle gevaccineerde individuen optreden, 

vormen de basis van bescherming tegen HPV-infectie. Antilichaam-titers na vaccinatie zijn 

verscheidene malen hoger dan na natuurlijke HPV-infectie, en dit in alle onderzochte 

leeftijdsgroepen. In jonge adolescenten (jonger dan 15 jaar) worden daarenboven hogere 

antilichaam-titers geobserveerd dan bij oudere personen. De minimale 

antilichaamconcentratie die nodig is voor bescherming tegen infectie met het HPV-virus is tot 

op heden niet gekend. Verdere opvolging van gevaccineerde cohortes lijkt aldus noodzakelijk 

om deze waarde te onderzoeken. 

Het is van belang te benadrukken dat HPV-vaccins een profylactisch doel beogen (met name 

preventie van infectie en daaruit volgende ziekte), en geenszins ontwikkeld zijn vanuit een 

therapeutisch perspectief. De bescherming die door de vaccins geïnduceerd wordt, is derhalve 

lager bij vrouwen die reeds geïnfecteerd zijn met de HPV-genotypes opgenomen in het vaccin 

dan bij zij die nog geen infectie doormaakten. (30) 

De Vlaamse overheid besliste om met ingang van het schooljaar 2010-2011 te starten met het 

systematisch aanbieden van HPV-vaccinatie aan meisjes van het eerste jaar secundair 

onderwijs. Indien deze eerste gevaccineerde cohorte de leeftijd van aanvang van screening zal 
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bereiken, dient op basis van verder wetenschappelijk onderzoek geëvalueerd te worden of een 

aangepast screeningsprogramma wenselijk dan wel noodzakelijk is.  

Ondanks introductie van het HPV-vaccin blijft baarmoederhalskankerscreening nog steeds 

noodzakelijk, zowel in de gevaccineerde als in de niet-gevaccineerde populatie. Het is 

uitermate belangrijk dit te communiceren naar de betrokken doelgroepen. De bestaande 

vaccins bieden immers geen bescherming tegen alle vormen van cervixkanker. (35) 

2.2 Incidentie & mortaliteit in België 

In 2008 werd bij 643 vrouwen in België de diagnose cervixkanker gesteld, dit is 2,3% van alle 

kankers bij vrouwen. Baarmoederhalskanker neemt hierdoor de achtste plaats in op de lijst 

van meest frequent voorkomende kankers bij vrouwen, en is tevens de derde meest frequent 

voorkomende gynaecologische kanker. 

Cervixkanker is echter een relatief zeldzame oorzaak van kankersterfte; 1,6% ofte 186 

vrouwen overleden in 2008 ten gevolge van baarmoederhalskanker. (4) Het overgrote deel 

van deze fatale gevallen wordt aangetroffen bij vrouwen die niet of niet recent gescreend zijn. 

(36) 

De hoogste incidentie werd geobserveerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; waar het 

cumulatieve risico van 0 tot 75 jaar 1,0% is, ten opzichte van 0,8% in zowel het Vlaamse als 

het Waals Gewest. De mortaliteit daarentegen blijkt het hoogst te zijn in het Vlaamse Gewest.  

Het totale cumulatieve risico voor het krijgen van cervixkanker voor de 75ste verjaardag in 

België bedraagt 0,8%.  

De gemiddelde leeftijd bij diagnose is 54 jaar. In de leeftijdsgroep tussen 35 en 64 jaar zijn de 

incidentiecijfers 4 keer hoger wanneer ze worden vergeleken met de leeftijdsgroep tussen 15 

en 34 jaar. (4)   

2.3 Screeningstesten  

Allereerst onderscheidt men de cytologische testen; met name de conventionele Pap-smear 

alsook de zogeheten ‘liquid based cytologie’ (LBP). De Pap-smear test bestaat uit het 

afnemen van een staal cellen ter hoogte van de volledige transformatiezone van de cervix met 

behulp van een houten spateltje of een speciaal hiervoor ontworpen endocervicaal borsteltje. 

Hierna wordt het monster uitgesmeerd op een draagglaasje en naar een referentielaboratorium 

gezonden voor cytologisch onderzoek. Het resultaat wordt ingedeeld volgens de Bethesda-

classificatie. Afhankelijk van de kwaliteit van voorbereiding, afname, fixatie en interpretatie 

kan de sensitiviteit van dit onderzoek variëren van 38 tot 84%. De specificiteit echter is 

16 
 



algemeen genomen hoger dan 90%. (26) Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen het uitstrijkje 

een aanvaardbare test vinden, wat onder meer van belang is voor een goede participatie aan de 

screening. (37) Deze methode wordt thans gebruikt bij de screening naar 

baarmoederhalskanker in Vlaanderen, wat impliceert dat er niet routinematig een HPV-test 

gebeurt. (35) De ‘liquid based cytologie’ is een variant op bovenstaande conventionele 

methode, waarbij men het specimen overbrengt in een oplossing voor bewaring in plaats van 

op een draagglaasje. Deze methode is duurder, maar biedt onder meer als voordelen dat er 

minder vals negatieve resultaten zijn, dat er een kortere interpretatietijd nodig is - waardoor 

hogere efficiëntie en kosteneffectiviteit bereikt worden - , en dat het verzamelde materiaal 

getest kan worden op de aanwezigheid van HPV-DNA. Hoewel nog geen RCT’s1 

gepubliceerd zijn waarin de resultaten van Pap-smears vergeleken worden met deze van 

‘liquid based cytologie’ tonen verscheidene studies reeds aan dat laatstgenoemde test een 

hogere sensitiviteit en vergelijkbare specificiteit kan voorleggen dan eerstgenoemde test. Ook 

de vloeistofcytologie is toegelaten als screeningsinstrument in Vlaanderen. 

Ten tweede kunnen de testen vermeld worden die tot doel hebben het HPV-DNA te 

detecteren. Een positief resultaat wijst hierbij echter enkel op een infectie met HPV, niet op 

het feit dat er een (pre)cancereus stadium van cervixkanker aanwezig is. (26) Deze HPV-

testing is in primaire screening algemeen sensitiever, doch sterk minder specifiek dan de 

cytologische screening. (35) Bovendien is dit een duur onderzoek, waardoor screening op 

basis van de detectie van HPV-DNA momenteel niet wordt aanbevolen.  

Ten derde zijn ook twee visuele methodes ontwikkeld; met name de visuele inspectie in 

speculo met 3% azijnzuur (VIA) alsook de visuele inspectie in speculo met een Lugol 

jodiumoplossing. Deze methodes bieden als voordelen dat ze goedkoop en relatief eenvoudig 

zijn, en tevens snel kunnen worden uitgevoerd. Het resultaat kan onmiddellijk worden 

vastgesteld waardoor een vervolgconsult niet absoluut noodzakelijk is. Echter de lage positief 

predictieve waarde, alsook het feit dat er geen permanent resultaat van de test kan worden 

opgeslagen voor eventueel verder onderzoek, en dat deze methode niet betrouwbaar is bij 

postmenopauzale vrouwen, maakt dat deze techniek niet aangeraden wordt voor 

routinescreening in onze contreien. (26)   

 

1 Randomised Clinical Trials 
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2.4 Huidige organisatie screening 

2.4.1 Huidige organisatie van de screening in Vlaanderen 

In Vlaanderen is er tot op heden enkel sprake van opportunistische 

baarmoederhalskankerscreening. Dit betekent dat er geen georganiseerd bevolkingsonderzoek 

geïmplementeerd is waarbij vrouwen uit de doelgroep systematisch en op gezette tijdstippen 

uitgenodigd worden tot screening. Het initiatief tot het uitvoeren van de screening wordt met 

andere woorden bij de betrokken vrouwen gelegd, hetzij bij hun huisarts of gynaecoloog. Uit 

onderzoek dat werd uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) 

blijkt dat de dekkingsgraad (i.e. het percentage van de doelgroep bij wie een cytologisch 

onderzoek van een uitstrijkje van de baarmoederhals heeft plaatsgevonden minder dan 3 jaar 

geleden) in 2006 in Vlaanderen 60% bedroeg. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat 

een substantieel deel van deze screening buiten de doelpopulatie om plaatsvindt; in de periode 

2002-2006 werd 10% van de uitstrijkjes afgenomen bij vrouwen jonger dan 25, en 8% bij 

vrouwen ouder dan 64. De gemiddelde tijd tussen 2 screeningsmomenten bedroeg 12 tot 15 

maanden. Op basis van deze cijfers zou men kunnen spreken van ‘overscreening’. 

Vanaf 2013 wil de Vlaamse overheid echter een bevolkingsonderzoek naar cervixkanker 

implementeren, met speciale aandacht voor vrouwen die nog nooit of niet recent een 

screening hebben ondergaan. Dit zou georganiseerd worden vanuit een centrale registratie en 

op basis van een call-recall-systeem. Alle Vlaamse vrouwen vanaf 25 tot en met 64 jaar 

zouden een driejaarlijkse uitnodiging ontvangen om een uitstrijkje van de baarmoederhals te 

laten nemen bij de huisarts of gynaecoloog. Binnen dit kader werd van september 2011 tot 

december 2012 een inloopfase voorzien om de organisatie voor te bereiden en op punt te 

stellen, waarna vanaf 2013 het eigenlijke en volledige bevolkingsonderzoek van start zal 

gaan. (35)  

2.4.2 Europese aanbevelingen 

Binnen het ‘Europe against cancer’-programma zijn Europese richtlijnen opgesteld voor 

kwaliteitsgaranties met betrekking tot baarmoederhalskankerscreening. De eerste editie van 

deze richtlijnen benadrukt de basisprincipes van georganiseerde populatie-brede screening; 

terwijl de tweede editie zich voornamelijk toelegt op georganiseerde screeningsprogramma’s 

gericht op de volledige doelgroep, waarbij de eventueel nadelige gevolgen van screening tot 

een minimum herleid worden, terwijl de voordelen optimaal benut worden. Zo wordt gesteld 

dat drie- tot vijfjaarlijkse cytologische screening op bevolkingsniveau de incidentie van 

cervixkanker tot 80% kan reduceren. De belangrijkste voorwaarde die hiertoe vooropgesteld 
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wordt, is optimale kwaliteit binnen elke stap in het screeningsproces – van het informeren en 

uitnodigen van de vrouwen uit de doelgroep tot de performantie van de screeningstest, alsook 

de opvolging en indien nodig de behandeling van vrouwen waarbij pathologie gedetecteerd 

wordt.  

Concreet raden de richtlijnen aan dat elke Europese lidstaat een programma initieert voor 

baarmoederhalskankerscreening op bevolkingsniveau, met het identificeren en persoonlijk 

uitnodigen van elke vrouw binnen de doelgroep. De hierop volgende stappen binnen de 

screening, de professionele en organisatorische aanpak ervan, alsook de kwaliteitszorg, 

monitoring en evaluatie dienen gedefinieerd te worden binnen een vooropgesteld 

screeningsbeleid, met bijhorende regels en regulaties op regionaal en nationaal niveau. Een 

dergelijk screeningsbeleid impliceert onder meer het vastleggen van de te gebruiken 

screeningstest, het afbakenen van de leeftijdsgrenzen van de te screenen doelgroep, en het 

bepalen van het screeningsinterval tussen twee normale testresultaten. Ook de follow-up en 

behandeling van vrouwen die positief testen, dienen omschreven te worden; rekening 

houdend met de eerder lange preklinische periode waarin detectie mogelijk is, evenals met de 

aanzienlijke regressieratio van de precancereuze letsels. Adequate communicatie tussen de 

vrouwen en de betrokken actoren binnen de gezondheidszorg is bij dit alles onontbeerlijk. 

Als standaardtest voor screening raden de richtlijnen cytologisch onderzoek van de cervix 

aan. Deze dient te starten tussen de leeftijd van 20 en 30 jaar; doch bij voorkeur vanaf 25 jaar, 

in functie van de prevalentie en ernst van de aandoening in de bevolking en van de 

beschikbare middelen. Er wordt aanbevolen de screening met 3- tot 5-jaarlijkse intervallen 

verder te zetten tot de leeftijd van 60 of 65 jaar, afhankelijk van de geraadpleegde bron. 

Speciale aandacht wordt gevraagd voor oudere vrouwen die nog nooit een cervixscreening 

ondergaan hebben, aangezien zij hierdoor een relatief verhoogd risico vertonen op een 

afwijkend uitstrijkje. (38) De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) neemt een vergelijkbaar 

standpunt in. Er is geen evidentie dat jaarlijkse screening doeltreffender zou zijn. (39) 

Opportunistische screening - uitgevoerd in klinische settings en meestal geïnitieerd door hetzij 

de vrouw, hetzij haar dokter - dient ten allen tijde ontmoedigd te worden. Hierdoor wordt 

immers een hoge dekkingsgraad bereikt in geselecteerde subpopulaties die te frequent 

gescreend worden, terwijl een lagere dekkingsgraad wordt vastgesteld in andere delen van de 

bevolking (voornamelijk de lagere socio-economische klassen). Dit geeft aanleiding tot 

beperkte effectiviteit en lage kosteneffectiviteit. (38) 
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2.4.3 Doelstelling Vlaanderen 

Baarmoederhalskankerscreening heeft tot doel de morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van 

cervixkanker te verminderen. Bij een tijdige diagnose dient immers een minder zware 

behandeling te worden ingesteld, terwijl tevens de kans op herstel groter is dan wanneer de 

diagnose laattijdig wordt gesteld. Hiertoe dient de deelnamegraad aan het 

screeningsonderzoek zo hoog als mogelijk te zijn. In de Europese aanbevelingen worden 

hieromtrent geen concrete normen opgelegd. 

Aangezien reeds zo’n 60% van de doelpopulatie binnen het huidige screeningsregime (i.e. 

geen georganiseerd bevolkingsonderzoek) zich spontaan laat screenen, is de kans reëel dat een 

daling van de mortaliteit die aan cervixkanker wordt toegeschreven moeilijk aantoonbaar zal 

zijn. De grootste uitdaging ligt erin om de huidige opsporing van cervixkanker doelmatiger en 

kosteneffectiever te organiseren. Men dient met andere woorden te streven naar een verhoging 

van de performantie, zodat de volledige doelgroep - in plaats van de 60% die thans 

geobserveerd wordt - gescreend kan worden met een beperkte bijkomende investering. 

Teneinde deze doelstelling te bereiken, zal het voornamelijk van belang zijn ook de 

risicogroepen zoveel als mogelijk te bereiken (i.e. onderscreening aanpakken), en 

terzelfdertijd de overscreening tegen te gaan (i.e. het screeningsinterval van 3 jaar respecteren 

en het beperken van uitstrijkjes buiten de doelgroep). Ook een toegenomen kwaliteit bij 

toepassing van het screeningsinstrument zou kunnen bijdragen tot het bereiken van 

bovengenoemde doelstelling. (35) 

2.5 Motivatie en barrières tot deelname aan screening 

In een recente systematische review stelde men vast dat de proportie participanten dat reeds 

over HPV had gehoord, varieerde van 13 tot 93%. Begrip omtrent HPV als risicofactor voor 

baarmoederhalskanker bleek verschillend naargelang de vraag gesloten (8-68%) of open (0,6-

11%) gesteld werd. Tussen 5 en 83% van de participanten hadden weet van een associatie 

tussen HPV en genitale wratten. Het humaan papillomavirus bleek vaak te worden verward 

met andere seksueel overdraagbare virussen. Gezondheidswerkers en vrouwen hadden over 

het algemeen een betere kennis omtrent HPV dan de andere participanten. Uit deze meta-

analyse besloot men dat de algemene kennis van de populatie omtrent HPV-infectie laag was. 

Inspanningen dienen geleverd te worden om voldoende en juiste informatie omtrent het 

humaan papillomavirus aan de algemene bevolking mee te delen. (40) Een gebrek aan de 

juiste kennis zou gezien kunnen worden als een barrière tot deelname aan screening, 
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aangezien het mogelijk is dat men het belang van een screeningsonderzoek naar 

baarmoederhalskanker niet inziet.    

In een studie van Oscarsson et al. stelde men vast dat ook andere intra- en interpersoonlijke 

factoren en omstandigheden ertoe kunnen leiden dat vrouwen niet deelnemen aan 

cervixkankerscreeningsprogramma’s. Complexe redenen liggen aan de basis van het niet-

participeren, waarbij zowel huidige als vroegere omstandigheden een invloed hebben. 

Algemeen genomen was er binnen de onderzochte populatie een positieve attitude ten 

opzichte van baarmoederhalskankerscreening, maar werden andere zaken in het leven op dat 

moment belangrijker geacht. De onderzoekers stelden dat gezondheidsmedewerkers een 

constructieve discussie dienen te voeren met vrouwen in een vergelijkbare situatie, teneinde 

tot een mutueel begrip te komen omtrent de perspectieven en doelen van zowel de vrouwen 

als de gezondheidsmedewerkers. Er werd hierin dan ook een oplossing gezien om deelname 

aan screeningsonderzoeken te faciliteren. (41) 

Gekende externe barrières tot deelname aan screeningsonderzoeken omvatten onder meer 

socio-culturele bezwaren waaronder een lagere socio-economische status, ras, gebrekkige 

toegang tot zorg, en gebrekkige educatie. Ackerson en Preston onderzochten aan de hand van 

een literatuurstudie de beslistheorieën op basis waarvan vrouwen die wel toegang hebben tot 

gezondheidszorg toch niet participeren in screeningsprogramma’s. Zo vonden ze onder meer 

dat emotie een invloed heeft op de besluitname, waarbij bijvoorbeeld de angst tot het 

persoonlijk getroffen worden door kanker een motivator kan zijn tot deelname aan screening. 

Echter, angst voor de screeningsonderzoeken zelf of de resultaten hiervan, zou leiden tot niet-

participatie aan screening. Men stelt dat er aldus een verschil is in het deelnemen aan 

betreffende onderzoeken, voornamelijk op basis van waartoe de angst gericht is; hetzij de 

onderzoeken en resultaten, hetzij het krijgen van kanker in se. Verder werd de zogeheten 

‘optimisme bias’ beschreven, welke inhoudt dat vrouwen - zelfs indien ze kanker vrezen en 

begrijpen dat ze zelf mogelijks at risk zijn - hun persoonlijke risico onderschatten en daarom 

besluiten niet deel te nemen aan screening. (42) 
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III METHODOLOGIE 

1. Onderzoeksvraag 

Het objectief van deze studie was te peilen naar de nood aan informatie over borstkanker- en 

baarmoederhalskankerscreening, de reeds verworven kennis hieromtrent, en de bereidheid tot 

ontvangen van informatie en het ondergaan van een screeningsonderzoek tijdens een 

ziekenhuisopname. Twee groepen van vrouwen werden bevraagd: een gehospitaliseerde en 

een niet-gehospitaliseerde populatie. Dit gebeurde aan de hand van een vragenlijst, waarin 

ook demografische parameters en de participatie aan screening werden bevraagd. 

2. Experimenteel 

Om inzicht te verwerven in reeds uitgevoerde studies met betrekking tot motivatie en 

barrières tot deelname aan screeningsonderzoeken, evenals met betrekking tot de vraag naar 

informatie over screening werd een verkennende literatuurstudie uitgevoerd. Er werd 

gebruikgemaakt van de online databanken PubMed en Google Scholar voor het vinden van 

wetenschappelijke artikels. Deze konden geraadpleegd worden via de SFX-dienst van de 

Universiteit Gent. Verschillende combinaties van volgende trefwoorden werden gehanteerd: 

‘barriers’, ‘breast cancer’, ‘cervical cancer’, ‘facilitators’, ‘hospitalisation’, ‘information’, 

‘motivation’, ‘motivators’, ‘questionnaire’, ‘screening’, ‘two populations’. Uitsluitend 

Engelstalige artikels, waarvan bovendien de tekst online kon geraadpleegd worden, werden 

weerhouden. Deze werden vervolgens handmatig geëvalueerd op basis van abstract en 

conclusie. 

Op basis van de informatie verkregen uit deze artikels alsook uit de Gezondheidsenquête 

2008, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV), werd een 

eerste versie van de vragenlijst opgesteld. Deze werd vervolgens voorgelegd aan een tiental 

vrouwen ter evaluatie van de interpretatie en duidelijkheid van de vragen. Nadien werd de 

vragenlijst aangepast (cfr. bijlage 1 en 2) en samen met de opgestelde informatiebrief (cfr. 

bijlage 3) voorgelegd aan de Ethische Commissie van het UZ Gent ter goedkeuring (dd. 20 

september 2011). Op 18 oktober 2011 werd de toestemming verleend tot het opstarten van het 

onderzoek (kenmerk studie EC UZG 2011/600; cfr. bijlage 4). 

Vrouwen tussen 25 en 69 jaar, woonachtig in Vlaanderen, werden geïncludeerd. Er werd 

geopteerd voor dit leeftijdsinterval, aangezien borstkankerscreening georganiseerd wordt voor 

vrouwen van 50 tot en met 69 jaar en baarmoederhalskankerscreening tot doel heeft vrouwen 

van 25 tot en met 64 jaar te includeren. Als bijkomend criterium werd gesteld dat zij de 

Nederlandse taal machtig dienden te zijn. Deze doelgroep werd opgesplitst in een 
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gehospitaliseerde en een niet-gehospitaliseerde populatie; waarbij in elk van beide populaties 

300 vrouwen geïncludeerd werden. Deze aantallen werden arbitrair bepaald in samenspraak 

met de promotor en copromotor.  

Eerstgenoemde populatie werd aangesproken in het chirurgisch dagcentrum, alsook op de 

dienst reproductieve geneeskunde van de vrouwenkliniek van het UZ Gent. Voor deze 

locaties werd gekozen aangezien verondersteld werd dat deze vrouwen voor een 

verscheidenheid aan pathologieën gehospitaliseerd waren. Er werd geopteerd om op de 

afdeling Reproductieve Geneeskunde maximaal 50 vrouwen te includeren gezien zij zich 

reeds in een gynaecologische setting bevonden en het onderwerp van deze studie binnen 

eenzelfde kader kan worden ondergebracht. De gegevensverzameling werd aangevat in 

november 2011 en werd afgerond in januari 2013. De niet-gehospitaliseerde populatie werd 

bevraagd op verschillende openbare plaatsen in Vlaanderen; waaronder het Administratief 

Centrum Gent Zuid, stadsparken, markten en dergelijke meer. Deze gegevens werden 

verzameld tussen november 2011 en september 2012.  

De vrouwen uit beide populaties werden persoonlijk aangesproken door de onderzoekers, 

waarna een korte uitleg over het onderzoeksopzet werd gegeven. Op bepaalde tijdstippen 

werd deze taak binnen de gehospitaliseerde populatie overgenomen door de verpleegkundigen 

van de betrokken dienst. Indien de vrouwen bereid waren tot deelname werd hen een 

vragenlijst (inclusief informatiebrief) overhandigd en tijd verleend voor het invullen van de 

enquête. Er werd aangenomen dat door teruggave van een ingevulde vragenlijst de vrouw in 

kwestie zich akkoord verklaarde tot deelname aan de studie.  

Nadien kregen de respondentes twee informatieve folders met betrekking tot borstkanker- en 

baarmoederhalskanker en de respectievelijke screeningsonderzoeken (cfr. bijlage 5 en 6). 

Deze folders werden verkregen bij de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK). 

De op deze wijze verkregen gegevens werden op anonieme wijze verwerkt door middel van 

het statistisch programma IBM SPSS2 Statistics, versie 21. Voor het statistisch vergelijken 

van een continue variabele met een categorische variabele werd gebruik gemaakt van de 

statistische testen Mann-Whitney U (twee categorieën) of Kruskall-Wallis (meerdere 

categorieën). Om een significant verschil na te gaan tussen categorische variabelen werd 

beroep gedaan op de Chi-kwadraattest of de Fisher’s Exacttest, naargelang wel of niet 

voldaan was aan de statistische voorwaarden. Wat betreft de univariate analyses werden de  

2 Statistical Package for the Social Sciences 
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p-waarden van eerder vernoemde statistische testen vermeld. Verder werd ook gebruik 

gemaakt van logistische regressie om de sterkte en richting te bepalen van de relatie tussen 

een dichotome uitkomst en verklarende variabelen, dit door middel van de odds ratio’s. Indien 

de uitkomstvariabele een continue variabele inhield, werd de lineaire regressie aangewend 

waarbij de regressiecoëfficiënt B werd weergegeven. Daarnaast werd in bepaalde gevallen 

eveneens het voorspellend effect van variabelen, gecorrigeerd voor andere factoren, bepaald 

en dit door middel van de multipele logistische regressie; waarbij de p-waarde, de odds ratio 

(OR) alsook het 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) rond de OR worden weergegeven. De 

statistische testen werden steeds geïnterpreteerd bij een tweezijdig significantieniveau α van 

0,05.   

Om de kennis met betrekking tot risicofactoren 

voor het krijgen van borstkanker te kwantificeren, 

werd een puntensysteem ontwikkeld (tabel 1). 

Tevens werd er beslist een arbitraire foutenmarge 

te hanteren voor het coderen van de ‘juiste’ antwoorden voor de parameter ‘risico op 

borstkanker voor 75 jaar (%)’; deze werd vastgelegd op 5-15%. 

Na het uitvoeren van de statistische analyse werd deze overlopen met een medewerkster van 

de Cel Biostatistiek. 

Er dient geen belangenconflict noch financiële ondersteuning vermeld te worden. 

3. Literatuur  

Met het oog op het schrijven van de inleiding werd een literatuurstudie uitgevoerd betreffende 

borstkanker en baarmoederhalskanker, met nadruk op de respectievelijke screening naar deze 

pathologieën. Tevens werden artikels opgezocht om de resultaten van deze studie te toetsen 

aan reeds bestaande literatuur teneinde de discussie op te bouwen. Hiertoe werden volgende 

trefwoorden of een combinatie ervan ingegeven in de online databanken PubMed en Google 

Scholar: ‘Belgium’, ‘breast cancer’, ‘cervix’, ‘cervix cancer’, ‘Europe’, ‘guidelines’, ‘HPV’, 

‘human papillomavirus’, ‘incidence’, ‘mammography’, ‘Pap-smear’, en ‘screening’. 

Uitsluitend Engels- of Nederlandstalige artikels werden weerhouden. Vervolgens werden 

handmatig artikels geselecteerd op basis van het abstract. Bovendien werden ook artikels 

gezocht in de referentielijst van de reeds weerhouden publicaties. Tot slot werden de websites 

van de Wereldgezondheidsorganisatie en overheidsinstanties geconsulteerd. 

Tabel 1: Berekening kennisscore risicofactoren  
borstkanker. 
 
Risicofactor Aangeduid Niet aangeduid 
Juist +1 -0,5 
Fout -0,5 +1 
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IV RESULTATEN 

1. Beschrijving populatie 

1.1 Algemeen 

Tabel 2 beschrijft demografische parameters binnen de niet-gehospitaliseerde en 

gehospitaliseerde populatie, alsook de p-waarden voor de vergelijking van elke vermelde 

parameter tussen beide populaties.  

Tabel 2: Beschrijving van demografische parameters binnen de niet-gehospitaliseerde en gehospitaliseerde 
populatie, alsook de p-waarden voor de vergelijking tussen beide populaties. 

 Niet-gehospitaliseerde 
populatie 

Gehospitaliseerde 
populatie p-waarde 

Leeftijd (in jaren) n=300 n=300 0,924 
     Gemiddelde (95% BI) 42,7 [41,3; 44,0] 42,8 [41,4; 44,3]  
     Standaarddeviatie 11,89 12,47  
Burgerlijke staat n=299 n=300 0,184 
     Alleenstaand 43 (14,4%) 28 (9,3%)  
     Ongehuwd, vaste partner 69 (23,1%) 89 (29,7%)  
     Getrouwd 163 (54,5%) 155 (51,7%)  
     Gescheiden 19 (6,4%) 22 (7,3%)  
     Weduwe 5 (1,7%) 6 (2,0%)  
Opleiding  n=300 n=297 0,030 
     Lager onderwijs 12 (4,0%) 23 (7,7%)  
     Beroepsonderwijs (BSO) 26 (8,7%) 39 (13,1%)  
     Technisch secundair onderwijs (TSO) 40 (13,3%) 41 (13,8%)  
     Algemeen secundair onderwijs (ASO) 29 (9,7%) 30 (10,1%)  
     Hoger onderwijs, niet-universitair 110 (36,7%) 112 (37,7%)  
     Hoger onderwijs, universitair 78 (26,0%) 47 (15,8%)  
     Andere 5 (1,7%) 5 (1,7%)  
Rookstatus n=299 n=297 0,182 
     Roker 66 (22,1%) 52 (17,5%)  
     Niet-roker 233 (77,9%) 245 (82,5%)  
Alcoholgebruik n=289 n=295 0,024 
     Dagelijks 31 (10,4%) 17 (5,8%)  
     Wekelijks 145 (48,7%) 124 (42,0%)  
     Maandelijks 68 (22,8%) 86 (29,2%)  
     Niet 54 (18,1%) 68 (23,1%)  
Vaste huisarts n=300 n=297 0,482 
     Ja 289 (96,3%) 289 (97,3%)  
     Neen 11 (3,7%) 8 (2,7%)  
Vaste gynaecoloog n=300 n=295 0,758 
     Ja 240 (80,0%) 239 (81,0%)  
     Neen 60 (20,0%) 56 (19,0%)  
Subjectief gezondheidsgevoel n=299 n=296 0,008 
     Gemiddelde (95% BI) 7,6 [7,4;7,8] 7,4 [7,0;8,0]  
     Standaarddeviatie 1,49 4,29  
Vertrouwen in gezondheidszorg n=300 n=295 0,015 
     Gemiddelde (95% BI) 7,3 [7,1; 7,5] 7,6 [7,4;7,8]  
     Standaarddeviatie 1,47 1,35  
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Er is geen significant verschil in gemiddelde leeftijd tussen de niet-gehospitaliseerde en de 

gehospitaliseerde populatie (p=0,924). Met het oog op de analyses die zouden volgen, werden 

alle respondentes ingedeeld in drie leeftijdscategorieën (met name 25-40 jaar, 41-55 jaar, 56-

69 jaar), aangevuld met een extra categorie voor vrouwen ouder dan 50 jaar.  

Er is geen significant verschil in burgerlijke staat tussen de niet-gehospitaliseerde en 

gehospitaliseerde populatie (p=0,184). Daarentegen kan wel een significant verschil 

aangetoond worden in opleidingscategorieën tussen beide populaties (p=0,030); waarbij in de 

niet-gehospitaliseerde populatie significant meer vrouwen een hogere opleiding (universitair 

of niet-universitair) genoten hebben (63,7%) dan in de gehospitaliseerde populatie (54,5%).  

Ook voor wat betreft alcoholgebruik kan een significant verschil gevonden worden tussen de 

gehospitaliseerde en niet-gehospitaliseerde populatie (p=0,024). Zo zijn er significant meer 

dagelijkse alcoholverbruiksters (p=0,049) in de niet-gehospitaliseerde populatie (10,4%) dan 

in de gehospitaliseerde populatie (5,8%). 

Om het subjectief gezondheidsgevoel en het vertrouwen in de gezondheidszorg in kaart te 

brengen, werd de respondentes gevraagd deze parameters te scoren; gaande van 0 (zeer 

slecht) over 5 (neutraal), tot en met 10 (zeer goed). Wanneer de niet-gehospitaliseerde en 

gehospitaliseerde populatie met elkaar vergeleken worden, kan er een significant verschil 

aangetoond worden in zowel het subjectief gezondheidsgevoel (p=0,008) -waar de niet-

gehospitaliseerde populatie gemiddeld hoger scoort- als in het vertrouwen in het 

gezondheidszorgsysteem (p=0,015) - waar de gehospitaliseerde populatie hoger scoort (tabel 

2). 

In de gehospitaliseerde populatie hebben significant meer vrouwen reeds de diagnose 

borstkanker gekregen (p<0,001), en hebben significant meer vrouwen reeds een ingreep aan 

de cervix ondergaan naar aanleiding van een afwijking aldaar (p=0,023) (tabel 3). 

Tabel 3: Beschrijving van medische gegevens binnen de niet-gehospitaliseerde en gehospitaliseerde populatie. 

 Niet-gehospitaliseerd 
 populatie 

Gehospitaliseerde 
populatie P 

Diagnose borstkanker 4 (1,3%) 24 (8,0%) <0,001 
     In behandeling 
     In remissie 
     Genezen verklaard  

0 
2 (50%) 
2 (50%) 

13 (56,5%) 
5 (21,7%) 
5 (21,7%) 

 
 

Afwijkend uitstrijkje 37 (12,3%) 42 (14,2%) 0,547 
Ingreep cervix door afwijking 16 (5,3%) 31 (10,5%) 0,023 
Diagnose baarmoederhalskanker 4 (1,3%) 5 (1,7%) 0,751 
 

26 
 



Tabel 4 illustreert tot slot de reden van hospitalisatie binnen de gehospitaliseerde populatie. 

Tabel 4: Reden van hospitalisatie binnen de gehospitaliseerde populatie. 

 Frequentie (n=276) 
Gynaecologie 60 (21,7%) 
Afdeling reproductieve geneeskunde 47 (17,0%) 
Orthopedie 40 (14,5%) 
Oftalmologie        18 (6,5%) 
Dermato-venerologie        17 (6,2%) 
NKO        16 (5,8%) 
Gastro-enterologie        13 (4,7%) 
Urologie        10 (3,6%) 
Andere        55 (19,9%) 

 

1.2 Kennis 

In beide populaties werd gepeild naar de kennis omtrent borstkanker en 

baarmoederhalskanker (respectievelijk tabel 5 en 6).  

1.2.1 Kennis omtrent borstkanker 

Op de vraag “Hoe groot schat u de kans in dat een vrouw voor de leeftijd van 75 jaar 

borstkanker krijgt?” werd gemiddeld 35,1% geantwoord; hierbij is geen significant verschil 

op te merken tussen de gehospitaliseerde en de niet-gehospitaliseerde populatie (p=0,933) 

(tabel 5). Dit terwijl het reële risico ongeveer een op negen is; ofte 11,3%. (1,3)  

Op basis van de geraadpleegde literatuur werden volgende factoren als reële risicofactoren 

voor het krijgen van borstkanker weerhouden (“juist”): ‘regelmatig alcoholgebruik’, 

‘overgewicht’, ‘reeds borstkanker gehad’, ‘gebrek aan lichaamsbeweging’, ‘eerste kind op 

late leeftijd (na 35 jaar)’, ‘late menopauze (na 55 jaar)’, en ‘direct familielid met 

borstkanker’. De factoren ‘grote borsten’, ‘stoten of kneuzen van de borst’, en ‘borstvoeding’ 

daarentegen zijn niet gekend als risicofactoren (“fout”); hierbij is borstvoeding, indien 

voldoende lang gegeven, bovendien een beschermende factor. (1,2,43) Aangezien er voor de 

factor ‘stress’ geen consensus kon gevonden worden omtrent het al of niet ageren als 

risicofactor, werd deze niet in rekening gebracht (tabel 5). 

 

 

 

 

27 
 



Kennis borstkanker  
Risico borstkanker voor 75 jaar (%) n=552 
     Aantal juiste antwoorden 112 (20,3%) 
     Gemiddelde (SD) 35,1 (20,01) 
Risicofactoren borstkanker (*) n=588 
     Regelmatig alcoholgebruik 106 (18,0%) 
     Overgewicht 138 (23,5%) 
     Stress 173 (29,5%) 
     Reeds borstkanker gehad 419 (71,3%) 
     Grote borsten 23 (3,9%) 
     Gebrek aan lichaamsbeweging 76 (12,9%) 
     Eerste kind op late leeftijd (na 35 jaar) 125 (21,3%) 
     Stoten of kneuzen van de borst 87 (14,8%) 
     Borstvoeding 8 (1,4%) 
     Late menopauze (na 55 jaar) 66 (11,2%) 
     Direct familielid met borstkanker 498 (84,7%) 
     Score kennis risicofactoren gemiddeld (SD) 2,8 (2,19) 
(*) Het aantal vrouwen (en %) dat de risicofactor in kwestie heeft aangeduid. 
  

Er kan een significant verschil worden aangetoond in de kennisscore omtrent risicofactoren 

tussen de gehospitaliseerde en niet-gehospitaliseerde populatie (p=0,007). De gemiddelde 

score in de gehospitaliseerde populatie is 2,6 (SD 2,10), tegenover 3,1 (SD 2,25) in de niet-

gehospitaliseerde populatie. Het is duidelijk dat er een positieve associatie is tussen opleiding 

en de kennis omtrent deze risicofactoren (p<0,001; regressiecoëfficiënt B 1,16 (95% BI 

[0,57;1,75])) en dit zowel in de gehospitaliseerde populatie (B 1,10; 95% BI [0,32;1,87]; 

p=0,006) als in de niet-gehospitaliseerde populatie (B 1,33; 95% BI [0,43;2,23]; p=0,004).  

1.2.2 Kennis omtrent baarmoederhalskanker 

Voor de vraag “Waardoor wordt baarmoederhalskanker veroorzaakt, denkt u?” werden de 

antwoorden ‘virus’, ‘HPV’, ‘papillomavirus’, ‘besmetting’, ‘infectie’ en ‘seks/seksueel 

contact’ als correct aanvaard. Elk ander mogelijk antwoord werd als fout aanzien. In de totale 

populatie gaven 54 respondentes (9,0%) het meest correcte antwoord ‘HPV’ of 

‘papillomavirus’, er was hierin geen verschil tussen de niet-gehospitaliseerde en de 

gehospitaliseerde populatie (p=0,669).   

Bij het coderen van de antwoorden met betrekking tot het tijdsinterval tussen twee uitstrijkjes 

werd besloten alle waarden van 2 tot en met 5 jaar juist te rekenen. Hoewel de officiële 

Belgische richtlijnen reeds lang driejaarlijkse screening aanraden, gold tijdens het verloop van 

de studie een terugbetaling van het tweejaarlijkse uitstrijkje. Sedert januari 2013 veranderde 

dit echter naar een terugbetaling van het uitstrijkje om de drie jaar. Aangezien de Europese 

richtlijnen 3- tot 5-jaarlijkse screening aanbevelen, werd besloten ook alle waarden binnen dit 

interval juist te rekenen. (38) 

Tabel 5: Beschrijving van parameters die peilen naar kennis omtrent borstkanker. 
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Kennis baarmoederhalskanker  
Oorzaak baarmoederhalskanker n=570 
     Juist  261 (45,8%) 
     Fout  83 (14,6%) 
     'Ik weet het niet'  226 (39,6%) 
Interval tussen 2 uitstrijkjes n=567 
     Aantal juiste antwoorden (2-5j) 257 (45,3%) 
     Gemiddelde (jaar) (SD) 1,6 (0,89) 
 

51,9% van de respondentes antwoordt te denken dat een uitstrijkje jaarlijks dient te gebeuren. 

Er is geen significant verschil tussen beide subpopulaties in het al of niet kennen van het 

juiste interval tussen 2 uitstrijkjes (p=0,314). Na een multivariate logistische regressie waarin 

de invloed van leeftijd en opleiding werd nagegaan, blijkt opleiding een onafhankelijke 

voorspeller te zijn (p=0,004). De odds op het kennen van het juiste interval is namelijk 1,69 

(95% BI [1,18;2,42]) keer groter bij vrouwen die een hogere opleiding hebben genoten dan bij 

zij die geen hogere opleiding hebben gevolgd. Bovendien blijkt ook leeftijd een 

onafhankelijke voorspeller te zijn (p<0,001). De odds op het kennen van het juiste interval 

tussen 2 uitstrijkjes is 1,63 (95% BI [1,29;2,07]) keer groter bij toenemende leeftijdscategorie. 

Indien de leeftijdscategorie 25-40 jaar als referentiecategorie wordt genomen, dan is de odds 

ratio van de leeftijdscategorie 41-55 jaar 1,47 keer groter (95% BI [1,01;2,15]; p=0,044) en 

deze van de categorie 56-69 jaar 2,81 keer groter (95% BI [1,70;4,66] p<0,001).  

1.3 Screening 
Tabel 7: Beschrijving van het screeningsgedrag. 

Baarmoederhalskanker  
Uitstrijkje van plan in toekomst 492 (84,4%) 
Reeds uitstrijkje gehad 509 (87,6%) 
Regelmatig uitstrijkje laten afnemen 447 (78,1%) 
     Gemiddeld interval tussen 2 uitstrijkjes (jaar) (SD) 1,6 (0,85) 
Verhoogd subjectief risico 61 (10,8%) 

Borstkanker  
Mammografie van plan in toekomst 521 (89,8%) 
Reeds mammografie gehad 317 (53,0%) 
     Reeds mammografie gehad (< 50 jaar) 136 (33,7%) 
     Reeds mammografie gehad (> 50 jaar) 167 (95,4%) 
Uitnodiging bevolkingsonderzoek gekregen (>50 jaar) 171 (97,7%) 
Deelname bevolkingsonderzoek (> 50 jaar en uitnodiging bevolkingsonderzoek ontvangen) 128 (74,9%) 
Verhoogd subjectief risico 101 (17,5%) 

 

Tabel 6: Beschrijving van parameters die peilen naar kennis  
omtrent baarmoederhalskanker. 
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Aan de hand van een aantal parameters werd gepeild naar het screeningsgedrag binnen de 

niet-gehospitaliseerde en de gehospitaliseerde populatie. De vermelde percentages werden 

steeds berekend op basis van het aantal ingevulde vragen (tabel 7). Geen enkele van de 

bevraagde parameters was significant verschillend tussen beide populaties, wat toelaat te 

stellen dat het screeningsgedrag vergelijkbaar is in beide populaties. 

 Leeftijdscategorieën1 Al of niet hoger onderwijs2 
 p OR [95% BI] p OR [95% BI] 
Intentie tot mammografie in de toekomst 0,535 1,13 [0,77;1,68] 0,618 1,16 [0,65;2,07] 
Reeds mammografie gehad <0,001 12,55 [8,46;18,31] 0,189 0,75 [0,48;1,16] 
Intentie tot uitstrijkje in de toekomst 0,001 0,61 [0,45;0,83] <0,001 2,35 [1,47;3,75] 
Regelmatig uitstrijkje 0,731 0,95 [0,72;1,26] 0,018 1,64 [1,09;2,48]  
1 De leeftijdscategorie 25-40 jaar is de referentie. 
2‘Geen hoger onderwijs gevolgd’ is de referentie. 
 
Voor wat betreft de intentie tot het laten uitvoeren van een uitstrijkje kan een onafhankelijk,  

significant verschil aangetoond worden wanneer wordt vergeleken tussen de verschillende 

leeftijdscategorieën (p=0,001), waarbij duidelijk is dat bij toenemende leeftijdscategorie de 

odds afneemt (OR 0,61 (95% BI [0,45;0,83]). De intentie tot het laten uitvoeren van een 

uitstrijkje ligt bovendien significant hoger bij vrouwen die een hogere opleiding genoten 

hebben (89,5%) dan bij zij die geen hoger onderwijs volgden (76,1%; p<0,001) (OR 2,35 

(95% BI [1,47;3,75])). Wanneer echter de subpopulaties afzonderlijk bekeken worden, blijkt 

dat deze beide variabelen in de gehospitaliseerde populatie een vergelijkbare voorspellende 

waarde hebben (leeftijd: p=0,004; OR 0,56 (95% BI [0,38;0,83])) (opleiding: p=0,001; OR 

3,01 (95% BI [1,56;5,81])). In de niet-gehospitaliseerde populatie blijken deze geen 

onafhankelijke invloed meer uit te oefenen; voor toenemende leeftijdscategorie is de p-waarde 

immers 0,090 (OR 0,66 (95% BI [0,41;1,07])) en voor hogere opleiding 0,124 (OR 1,73 (95% 

BI [0,86;3,47])) (tabel 8).  

Ook het regelmatig laten afnemen van een uitstrijkje is significant hoger bij de hoger 

opgeleide vrouwen (81,7%) dan bij de vrouwen die geen hoger onderwijs volgden (72,9%; 

p=0,018; OR 1,64 (95% BI [1,09;2,48]). Voor wat betreft opleiding kan in de 

gehospitaliseerde populatie een vergelijkbare voorspellende waarde geobserveerd worden op 

het regelmatig laten afnemen van een uitstrijkje (p=0,038; OR 1,88 (95% BI [1,04;3,42])). In 

de niet-gehospitaliseerde populatie daarentegen is de onafhankelijke invloed van de opleiding 

niet meer waarneembaar (p=0,134; OR 1,56 (95% BI [0,87;2,80])) (tabel 8). 

Tabel 8: P-waarden en odds ratio’s voor screeningsgedrag bij vergelijking tussen leeftijds- en opleidingscategorieën 
(multivariate analyse). 
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De belangrijkste redenen die werden aangegeven ter motivering van de intentie tot het laten 

uitvoeren van een screeningsmammografie door de vrouwen ouder dan 50 jaar (n=106); 

waren ‘uit voorzorg, preventief, vroegtijdige opsporing’ (37,7%), ’ik doe dit al jaren, het is 

routine’ (30,2%), ‘veiligheidsgevoel, om zeker te zijn’ (10,4%), ‘borstkanker in de 

voorgeschiedenis, opvolging’ (6,6%), en ‘bevolkingsonderzoek’ (5,7%). Als redenen waarom 

vrouwen aangaven geen screeningsmammografie te willen laten uitvoeren (n=9), konden 

‘risico op kneuzing van de borst’, ‘te pijnlijk’, en ‘ongezond’ worden weerhouden. 

Tabel 9 illustreert dat het hebben van een vaste gynaecoloog significant gerelateerd was met 

de intentie tot het regelmatig laten uitvoeren van een uitstrijkje (p<0,001). De odds op het 

regelmatig laten uitvoeren van een uitstrijkje, en dit geadjusteerd voor leeftijd en opleiding, 

bedraagt 8,47 (95% BI [5,25;13,65]) als men een vaste gynaecoloog heeft ten opzichte van 

vrouwen zonder vaste gynaecoloog.  

Tabel 9: Het verband tussen het regelmatig laten uitvoeren van een uitstrijkje en het hebben van een vaste 
gynaecoloog. 

Vaste 
gynaecoloog 

Regelmatig uitstrijkje Totaal Ja Neen 

 Ja 399 (86,6%) 62 (13,4%) 461 
Neen 45 (42,1%) 62 (57,9%) 107 

 

In tabel 10 wordt tot slot het hebben van een vaste huisarts in verband gebracht met het 

regelmatig laten uitvoeren van een uitstrijkje; deze relatie is significant (p=0,049). De odds op 

het regelmatig laten uitvoeren van een uitstrijkje, en dit geadjusteerd voor leeftijd en 

opleiding, bedraagt 2,71 (95% BI [1,01;7,31]) als men een vaste huisarts heeft ten opzichte 

van vrouwen zonder vaste huisarts.  

Tabel 10: Het verband tussen het regelmatig laten uitvoeren van een uitstrijkje en het hebben van een vaste 
huisarts. 

Vaste 
huisarts 

Regelmatig uitstrijkje Totaal Ja Neen 

 Ja 434 (78,8%) 117 (21,2%) 551 
Neen 11 (61,1%) 7   (38,9%) 18 
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2. Motivatie voor screening 

2.1 Baarmoederhalskanker 
Tabel 11: De invloed van verschillende factoren op de intentie tot het laten uitvoeren van een uitstrijkje in de 
toekomst (multivariate logistische regressie). 

 

 
 Intentie tot 

baarmoederhalskankerscreening Totaal 
 

p  OR (95% BI) 
 Ja Neen   

 Vaste Ja 412 (87,8%) 57 (12,2%) 469 <0,001 3,25 [1,83;5,77] 
 gynaecoloog Neen 75 (68,8%) 34 (31,2%) 109  

        
 Vaste huisarts Ja 474 (84,3%) 88 (15,7%) 562 0,580 1,57 [0,32;7,73] 
  Neen 15 (83,3%) 3 (16,7%) 18   
        
 Risico’s verbonden Ja 10 (83,3%) 2 (16,7%) 12 0,865 1,15 [0,23;5,78] 

  aan uitstrijkje Neen 474 (85,4%) 81 (14,6%) 555  
        
 Subjectief verhoogd Ja 54 (90,0%) 6 (10,0%) 60 0,383 1,55 [0,58;4,16] 

  risico Neen 420 (85,2%) 73 (14,8%) 493  
        
 Voldoende kennis Ja 311 (85,7%) 52 (14,3%) 363 0,960 0,99 [0,55;1,76] 

  baarmoederhalskanker- Neen 163 (84,9%) 29 (15,1%) 192  
 screening       
 
Enkel het hebben van een vaste gynaecoloog blijkt een onafhankelijke voorspeller te zijn voor 

de intentie tot deelname aan baarmoederhalskankerscreening. Met andere woorden, de odds 

op de intentie tot het laten uitvoeren van een uitstrijkje bij vrouwen met een vaste 

gynaecoloog is ruim drie keer zo hoog als de odds voor vrouwen zonder vaste gynaecoloog, 

indien geadjusteerd wordt voor leeftijd, opleiding, vaste huisarts, risico’s verbonden aan een 

uitstrijkje, verhoogd subjectief risico en de idee voldoende kennis te hebben omtrent 

baarmoederhalskankerscreening (tabel 11). 

Dit wordt eveneens aangetoond in zowel de gehospitaliseerde populatie (OR 3,59; 95% BI 

[1,53;8,43]; p=0,003) als in de niet-gehospitaliseerde populatie (OR 3,17; 95% BI [1,41;7,13]; 

p=0,005).  
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2.2 Borstkanker 
Tabel 12: De invloed van verschillende factoren op de intentie tot het laten uitvoeren van een mammografie 
(multivariate logistische regressie). 

 
 Intentie tot 

borstkankerscreening Totaal 
 

p  OR (95% BI) 
 Ja Neen   

 Vaste  Ja 427 (91,8%) 38 (8,2%) 465 0,002 2,76 [1,44;5,30] 
 gynaecoloog Neen 90 (81,1%) 21 (18,9%) 111   
        
 Vaste  Ja 504 (90,0%) 56 (10,0%) 560 0,505 1,96 [0,40;6,33] 
 huisarts Neen 14 (82,4%) 3 (17,6%) 17   
        
 Risico’s verbonden Ja 125 (84,5%) 23 (15,5%) 148 0,002 0,36 [0,19;0,70] 

  aan mammografie Neen 388 (92,2%) 33 (7,8%) 421  
        
 Subjectief verhoogd Ja 92 (92,9%) 7 (7,1%) 99 0,100 2,30 [0,85;6,21] 

  risico Neen 409 (89,1%) 50 (10,9%) 459  
        
 Voldoende kennis 
borstkankerscreening 

Ja 400 (91,7%) 36 (8,3%) 436 0,077 1,88 [0,93;3,77] 
  Neen   112 (86,2%) 18 (13,8%) 130  

 

Na correctie voor de verschillende vermelde factoren, alsook voor leeftijd en opleiding,  

blijken zowel het hebben van een vaste gynaecoloog als de idee dat er risico’s verbonden zijn 

aan een mammografie onafhankelijke voorspellers te zijn voor de intentie tot deelname aan de 

borstkankerscreening (tabel 12). In de gehospitaliseerde populatie is echter geen enkele 

variabele een significant onafhankelijke voorspeller. Dit in tegenstelling tot de niet-

gehospitaliseerde populatie waar zowel het hebben van een vaste gynaecoloog (p=0,001) als 

het al dan niet denken dat er risico’s verbonden zijn aan een mammografie (p=0,003) 

onafhankelijke voorspellers zijn. Meer bepaald is de odds voor deelname aan 

borstkankerscreening bij vrouwen met een vaste gynaecoloog 3,99 (95% BI [1,72;9,27]) keer 

groter dan bij vrouwen zonder een vaste gynaecoloog. Vrouwen die denken dat het laten 

uitvoeren van een screeningsmammografie risico’s inhoudt hebben een 72% kleinere odds 

deel te nemen aan de screening dan vrouwen die niet van dit idee overtuigd zijn (OR 0,28; 

95% BI [0,12;0,64]). 
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2.3 Beide populaties 
Tabel 13: Motivatie tot baarmoederhalskankerscreening in relatie tot de motivatie tot borstkankerscreening. 

 

 

 

Er is wel degelijk een associatie tussen de motivatie voor borstkankerscreening enerzijds en 

baarmoederhalskankerscreening anderzijds (p<0,001). Vrouwen die de intentie hebben in de 

toekomst een uitstrijkje te laten uitvoeren, hebben een 7,26 keer grotere odds om ook deel te 

nemen aan de borstkankerscreening in vergelijking met vrouwen die niet van plan zijn zich te 

laten screenen op cervixkanker (tabel 13), en vice versa (tabel 14).  

Tabel 14: Motivatie tot borstkankerscreening in relatie tot de motivatie tot baarmoederhalskankerscreening. 

 

 
 

 

3. Informatie 

3.1 Subjectief idee voldoende kennis omtrent screening 
Tabel 15: Subjectief idee voldoende kennis te hebben omtrent borstkanker- en baarmoederhalskankerscreening. 
 

Voldoende kennis 
 Borstkankerscreening 

(n=582) 
Baarmoederhalskanker- 

Screening (n=567) 
Ja n (%) 446 (76,6%) 372 (65,6%) 
Neen n (%) 136 (23,4%) 195 (34,4%) 
 

Wanneer de variabelen leeftijd, opleiding, vaste gynaecoloog en vaste huisarts in de 

multivariate logistische regressieanalyse worden gebracht, dan blijken zowel leeftijd 

(p<0,001) als opleiding (p=0,001) onafhankelijke voorspellers te zijn voor het gevoel over 

voldoende kennis omtrent borstkankerscreening te beschikken.  

De odds op de idee voldoende kennis te hebben omtrent borstkankerscreening is 2,72 (95% BI 

[1,96;3,78]) keer groter bij toenemende leeftijdscategorie. Meer bepaald is de odds ratio van 

de leeftijdscategorieën 41-55 jaar en 56-69 jaar respectievelijk 3,60 (95% BI [2,24;5,77]; 

p<0,001) en 5,39 (95% BI [2,68;10,86]; p<0,001) keer groter dan die van de - als referentie 

genomen - leeftijdscategorie 25-40 jaar.  

Intentie tot 
baarmoederhals- 
kankerscreening 

Intentie tot 
borstkankerscreening Totaal p OR (95% BI) 

Ja Neen 

 Ja 451 (94,0%) 29 (6,0%) 480 <0,001 7,26 [4,04;13,03] 
 Neen 60 (68,2%) 28 (31,8%) 88  

Intentie tot 
borstkankerscreening 

Intentie tot 
baarmoederhalskanker-

screening Totaal p OR (95% BI) 

Ja Neen 

 Ja 451 (88,3%) 60 (11,7%)  511 <0,001 7,26 [4,04;13,03] 
 Neen 29 (50,9%) 28 (49,1%) 57  
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Bij vrouwen met een hogere opleiding is de odds op de idee voldoende kennis te hebben 2,08 

(95% BI [1,35;3,19]) keer groter dan vrouwen die geen hogere opleiding genoten hebben. 

Noch het hebben van een vaste gynaecoloog (p=0,680; OR 1,11; 95% BI [0,67;1,85]), noch 

het hebben van een vaste huisarts (p=0,359; OR 1,64; 95% BI [0,57;4,76]) hebben 

onafhankelijk een invloed.  

Tweeënnegentig vrouwen gaven aan waarover ze meer informatie zouden willen krijgen, 

hieruit kwamen vooral algemene info (32,6%), zelfonderzoek (23,9%), oorzaak van 

borstkanker (9,8%) en risicofactoren (5,4%) naar voren. Voor deze redenen is er geen 

verschil tussen beide populaties (p=0,473).  

Indien de vrouwen menen voldoende kennis te hebben, dan werden 422 bronnen aangehaald 

(meerdere antwoorden mogelijk), waarbij de drie voornaamste bronnen de arts (38,9%), de 

media (tijdschriften, krant, tv,..) (36,7%) en internet (9,2%) zijn.  

Er is een significant verschil tussen beide populaties wat betreft de drie voornaamste bronnen 

(p=0,017), waarbij de significantie is te vinden tussen arts (niet-gehospitaliseerde populatie: 

50,8%; gehospitaliseerde populatie: 40,5%) en internet (niet-gehospitaliseerde populatie: 

6,9%, gehospitaliseerde populatie: 15,5%) (p=0,004). Deze significantie kan ook aangetoond 

worden tussen media (respectievelijk 42,3% en 44,0%) en internet (p=0,049). 

Wanneer in een multivariate analyse de invloed van de variabelen leeftijd, opleiding, vaste 

gynaecoloog en vaste huisarts op de idee voldoende kennis te hebben omtrent de 

baarmoederhalskankerscreening wordt bepaald, dan blijkt enkel de leeftijd een onafhankelijke 

voorspeller te zijn (p<0,001).  

De odds op het gevoel over voldoende informatie te beschikken omtrent 

baarmoederhalskankerscreening is 1,66 (95% BI [1,28;2,14]) keer groter bij toenemende 

leeftijdscategorie. Ten opzichte van de referentiecategorie 25-40 jaar is de odds op de idee 

over voldoende kennis te beschikken over baarmoederhalskankerscreening in de 

leeftijdscategorie 41-55 jaar 1,90 (95% BI [1,28;2,82]; p=0,001) keer groter en in de 

leeftijdscategorie 56-69 jaar 2,48 (95% BI [1,43;4,29]; p=0,001) maal groter. Noch opleiding 

(p=0,061; OR 1,43; 95% BI [0,98;2,08]), noch het hebben van een vaste gynaecoloog 

(p=0,191; OR 1,35; 95% BI [0,86;2,10]), noch het hebben van een vaste huisarts (p=0,288; 

OR 1,74; 95% BI [0,63;4,81]) hebben onafhankelijk een voorspellende waarde.  
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Van de 125 vrouwen die aangaven waarover ze meer informatie zouden willen, vermeldden 

26,4% de oorzaak; 16,0% informatie over onder andere het verloop van een uitstrijkje en hoe 

vaak dit dient te gebeuren; en 21,6% wenst algemene info over 

baarmoederhalskankerscreening te krijgen. Er is geen verschil tussen de gehospitaliseerde en 

de niet-gehospitaliseerde populatie (p=0,116).  

De vrouwen die menen voldoende informatie te hebben, gaven 321 bronnen op, waarbij de 

frequentst vermelde informatiekanalen de arts (46,7%), de media (tv, kranten, tijdschriften,...) 

(33,6%) of het internet (7,8%) zijn. Er is geen significant verschil tussen de populaties 

(p=0,644). 

3.2  Gewenste kanalen voor het verkrijgen van informatie 
Tabel 16: Gewenste kanalen voor het verkrijgen van informatie. 

Bron n=591 
Gynaecoloog 357 (60,4%) 
Huisarts 331 (56,0%) 
Folders 142 (24,1%) 
Mutualiteit 104 (17,6%) 
Tv-programma’s 97   (16,4%) 
Internet 73   (12,4%) 
Advertenties 47   (8,0%) 
 

Er is een significant verschil tussen het hebben van een vaste huisarts en het willen ontvangen 

van informatie over screeningsmogelijkheden via de huisarts (p<0,001). De odds voor het 

wensen van informatie via de huisarts is 7,16 (95% BI [2,06;4,83]) keer groter bij vrouwen 

die een vaste huisarts hebben in vergelijking met zij die geen vaste huisarts hebben. In casu 

wenst 57,3% van de vrouwen met een vaste huisarts informatie omtrent screening te krijgen 

van hun huisarts. Dit terwijl 15,8% van de vrouwen zonder vaste huisarts informatie wilt 

ontvangen van een huisarts.  

Het is duidelijk dat er een verschil is tussen het hebben van een vaste gynaecoloog en het al 

dan niet verkiezen van de gynaecoloog voor het verkrijgen van info omtrent 

screeningsmogelijkheden (p<0,001), immers 69,3% van de vrouwen met een vaste 

gynaecoloog geven aan informatie omtrent screening van hun vaste gynaecoloog te willen 

ontvangen. Drieëntwintig percent van de vrouwen die aangaven geen vaste gynaecoloog te 

hebben, vinden een gynaecoloog eveneens een goede bron van informatie.  Dit wordt ook 

aangetoond door middel van de odds ratio die stelt dat vrouwen met een vaste gynaecoloog 

een 7,57 (95% BI [4,68;12,23]) keer grotere odds hebben in vergelijking met vrouwen zonder 

vaste gynaecoloog voor het verkiezen van de gynaecoloog als verstrekker van informatie.   

36 
 



3.3 Is een ziekenhuisopname een geschikt moment voor informatie of screening? 
Tabel 17: Opname geschikt moment voor informatie of screeningsonderzoeken. 

Opname geschikt 
 moment voor   Gehospitaliseerde populatie Niet-gehospitaliseerde 

populatie p 

Informatie 
(n=579) Ja n 

% 
153 

53,1% 
120 

41,2% 0,005 

 Neen n 
% 

135 
46,9%  

171 
58,8%  

      
Preventief onderzoek  
borstkanker 
(n=570) 

Ja 
 

n 
% 

136 
47,7%  

141 
49,5% 

0,737 
 

Neen n 
% 

149 
52,3%  

144 
50,5%  

      
Preventief onderzoek 
baarmoederhals- 
kanker 
(n=566) 

Ja 
 

n 
% 

136 
48,1% 

140 
49,5% 0,801 

Neen 
 

n 
% 

147 
51,9%  

143 
50,5%  

 
In totaal wenst 47,2% van de respondenten informatie omtrent screeningsonderzoeken te 

ontvangen tijdens een opname. Bovendien vindt 48,6% een opname een geschikt moment 

voor een preventief borstkankeronderzoek, terwijl dit voor een uitstrijkje 48,8% bedraagt. 

Voor wat betreft een opname een geschikt moment vinden voor het ontvangen van informatie 

is er een significant verschil (p=0,005) waarneembaar tussen de gehospitaliseerde en niet-

gehospitaliseerde populatie waarin respectievelijk 53,1% en 41,2% een opname als een goede 

gelegenheid beschouwen.  

De redenen die werden aangegeven waarom een opname een geschikt moment is voor het 

krijgen van informatie worden vermeld in tabel 18. 

Tabel 18: Redenen waarom een opname een geschikt moment is voor informatie. 

Redena Gehospitaliseerde  
populatie (n=150) 

Niet-gehospitaliseerde 
populatie (n=115) 

p  

Niets anders te doen  86 (57,3%) 30 (26,1% ) <0,001 
Door ingreep meer bewust  71 (47,3%) 83 (72,2%) <0,001 
Andere 19 (12,7%)           12 (10,4%)      0,700 
a

 De respondentes konden meerdere redenen aankruisen. 

De redenen die werden aangegeven waarom een opname geen goed moment is voor het 

ontvangen van informatie worden vermeld in tabel 19. 

Tabel 19: Redenen waarom een opname geen geschikt moment is voor informatie. 

Redena Gehospitaliseerde  
populatie (n=135) 

Niet-gehospitaliseerde 
populatie (n=171) 

p  

Teveel ongemakken 19 (14,1%) 37 (21,6%) 0,102 
Genoeg aan mijn hoofd  104 (77,0%) 126 (73,6%) 0,509 
Geen interesse 9 (6,7%) 12 (7,0%) 1,000 
Andere 13 (9,6%) 13 (7,6%) 0,543 
a

 De respondentes konden meerdere redenen aankruisen. 
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Vrouwen die een opname een geschikt moment vinden voor het ontvangen van informatie 

omtrent screening hebben een 4,86 (95% BI [3,39;6,96]; p<0,001) keer hogere odds een 

opname ook een geschikt moment te vinden voor een preventief borstkankeronderzoek; 

alsook een 4,40 (95% BI [3,08;6,29]; p<0,001) maal hogere odds open te staan voor een 

uitstrijkje tijdens een opname.  

Er is geen significant verschil aantoonbaar tussen de verschillende diensten waarvoor de 

vrouwen uit de gehospitaliseerde populatie zijn opgenomen en het bereid zijn tot het 

ondergaan van een screeningsonderzoek voor borstkanker (p=0,426) en 

baarmoederhalskanker (p=0,446) tijdens een opname. Bovendien geven vrouwen die 

opgenomen zijn op een gynaecologische afdeling niet frequenter aan bereid te zijn tot het 

laten uitvoeren van een screeningsonderzoek voor borstkanker tijdens hun opname (p=0,767), 

noch tot een uitstrijkje (p=0,390).  

Al dan niet het gevoel hebben een hoger risico te hebben voor borstkanker heeft geen invloed 

op een opname een geschikt moment vinden voor noch informatie (p=0,181), noch screening 

(p=0,501). Dit is ook het geval voor wat betreft baarmoederhalskanker, waarbij het inschatten 

van het eigen risico niet verschilt van een opname een geschikt moment achten voor 

informatie (p=0,494), alsook niet voor een uitstrijkje (p=0,126).  

Tabel 20: Opname een geschikt moment voor screening versus de intentie tot screening in de toekomst. 

 

Van de vrouwen die zich in de toekomst niet zouden laten screenen voor borstkanker, vindt 

35,1% een opname wel een geschikt moment voor een preventief onderzoek (tabel 20). 

Van de vrouwen die zich niet regelmatig laten screenen op baarmoederhalskanker, vindt 

49,2% een opname echter een geschikt moment voor een uitstrijkje. 

 

 

 

 

 

Opname geschikt  
moment voor  

 Borstkankerscreening Uitstrijkje 
 Ja Neen Totaal Ja Neen Totaal 

 Intentie tot screening Ja 252 (50,7%) 245 (49,3%) 497 237 (50,5%) 232 (49,5%) 469 
 Neen 20 (35,1%) 37 (64,9%) 57 34 (39,5%) 52 (60,5%) 86 

 p-waarde  0,035 0,078 
 OR (95% BI)  1,90 [1,07; 3,37]  1,56 [0,98; 2,50]  
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V DISCUSSIE 

1. Beperkingen en sterktes van het onderzoek 

1.1 Onderzoeksopzet 

Enkel vrouwen tussen 25 en 69 jaar werden geïncludeerd (uitersten inclusief) in de studie. 

Deze leeftijdsgrenzen werden gekozen op empirische basis: de 

baarmoederhalskankerscreening in Vlaanderen zal zich in het geplande bevolkingsonderzoek 

richten tot vrouwen van 25 tot en met 64 jaar, terwijl voor borstkankerscreening 50 tot en met 

69 jaar als leeftijdsgrenzen vooropgesteld worden. Om praktische redenen werden ook de 

bijkomende inclusiecriteria aangenomen dat elke respondente de Nederlandse taal machtig 

diende te zijn, en dat zij woonachtig moest zijn in Vlaanderen.  

De vragenlijst werd afgenomen in twee verschillende settings, waardoor twee subpopulaties 

ontstonden; met name een gehospitaliseerde en een niet-gehospitaliseerde subpopulatie. Deze 

laatste groep zou beschouwd kunnen worden als de controlegroep, gezien de onderzoeksvraag 

onder meer luidt of een opname een geschikt moment is voor het verschaffen van informatie 

omtrent screening. Ook de bereidheid tot het laten uitvoeren van een screeningsonderzoek 

tijdens een opname werd onderzocht.  

Voor het verzamelen van vragenlijsten binnen de gehospitaliseerde populatie werd gekozen 

voor het chirurgisch dagcentrum van het UZ Gent als voornaamste locatie, aangezien werd 

aangenomen dat patiëntes er gemiddeld een lage graad van morbiditeit vertonen. Er kan 

gesteld worden dat bij belangrijke co-morbiditeit en geringe levensverwachting (die kunnen 

vermoed worden bij patiënten met langere hospitalisatieduur) voorbij wordt gegaan aan de 

essentie van screening, met name de levensverwachting verhogen door vroegtijdige opsporing 

en behandeling van borst- en baarmoederhalskanker. Desalniettemin verschilt het aantal 

diagnoses van kanker significant tussen beide subpopulaties. In dit verband dient opgemerkt 

te worden dat de vrouwen met een diagnose van kanker in de gehospitaliseerde populatie niet 

steeds omwille van een oncologische problematiek in het chirurgisch dagcentrum aanwezig 

waren. Algemeen gesproken kan men stellen dat voor de patiëntes in dagopname de 

morbiditeit relatief laag is in vergelijking met patiënten met een langere hospitalisatieduur, 

doch niet vergelijkbaar met deze van de niet-gehospitaliseerde populatie.  

Vrouwen die reeds de diagnose borst- en/of baarmoederhalskanker gekregen hadden, alsook 

vrouwen die reeds een hysterectomie hadden ondergaan, werden niet geëxcludeerd uit de 

studiepopulatie. Deze beslissing werd genomen in grondig overleg met de promotor en 

39 
 



copromotor. Toch is het waarschijnlijk dat dit gegeven een invloed gehad heeft op de 

verwerking van de resultaten, vermits kan aangenomen worden dat deze vrouwen reeds extra 

inlichtingen en uitleg gekregen of opgezocht hebben, en dus gemiddeld beter geïnformeerd 

zijn. Ook de respondentes die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, werden niet uit de 

analyse geweerd. Op deze wijze werd getracht een zo getrouw mogelijk beeld van de 

gemiddelde bevolking te verkrijgen. 

Er dient bovendien vermeld te worden dat bij benadering 40% van de vrouwen binnen de 

gehospitaliseerde populatie omwille van een gynaecologisch probleem was opgenomen. Er 

kan bijgevolg geen sprake zijn van een random steekproef van de vrouwelijke patiëntes in het 

chirurgisch dagcentrum van het UZ Gent. Tijdens het verloop van de studie werd immers 

besloten ook vrouwen van de afdeling Reproductieve Geneeskunde te includeren, waar zij in 

dagopname een fertiliteitsbehandeling zouden ondergaan. Deze beslissing kwam er door het 

traag vorderen van de dataverzameling in de gehospitaliseerde populatie. Hoewel dit gegeven 

vermoedelijk geen invloed heeft gehad op de bevraagde parameters - gezien ook deze 

vrouwen onder de gehospitaliseerde populatie met algemeen lage morbiditeit vallen - is het 

aangewezen dit te vermelden.  

Na een korte uitleg omtrent het onderzoeksopzet werd aan elke vrouw gevraagd of zij de 

vragenlijst wilde invullen. Een aantal vrouwen zei liever niet te willen deelnemen aan de 

studie, wat uiteraard gerespecteerd werd. Er werd niet gevraagd naar de reden van weigering 

tot deelname. 

Een studie-opzet waarbij informatie wordt ingewonnen via schriftelijke vragenlijsten, brengt 

ontegensprekelijk een aantal voor- en nadelen met zich mee.  

Ten eerste kan de onderzoeker bij de analyse van de resultaten niet steeds achterhalen of de 

respondentes de vragen juist hebben geïnterpreteerd, dan wel sociaal wenselijk hebben 

geantwoord. Doordat de vrouwen de vragenlijst op hun eigen tempo konden invullen en er 

benadrukt werd dat de gegevens anoniem verwerkt zouden worden, werden dergelijke 

onvolkomenheden zoveel als mogelijk vermeden.  

Verder dient vermeld te worden dat bij een aantal vragen reeds antwoordcategorieën waren 

aangegeven. Dit vereenvoudigde de analyse, maar beperkte de vrouwen mogelijks in hun 

antwoord. Het is immers aannemelijk dat ze meer verleid werden tot het aankruisen van een 

van de aangeboden mogelijkheden dan hun eigen mening te geven.  

Anderzijds werden bepaalde open vragen door de onderzoekers gecategoriseerd met het oog 

op een vlottere verwerking. Onvermijdelijk gaat hier een interpretatie mee gepaard, dewelke 
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ook onjuist kan zijn. Het is mogelijk dat hierbij informatie verloren is gegaan en dat de 

vermelde p-waarden bijgevolg een minder sterke aantoningskracht hebben.  

Ten slotte kan worden aangestipt dat de vragenlijst vrij uitgebreid is, waarbij veel 

verschillende zaken bevraagd werden zonder hierbij sterk in detail te gaan. Dit kan gezien 

worden als een beperking die inherent is aan het verzamelen van gegevens via schriftelijke 

vragenlijsten. Enkel de informatie die in het kader van de onderzoeksvraag relevant was, werd 

weerhouden in de analyse.  

Een sterkte van dit onderzoek is de bevraging naar informatienood omtrent borst- en 

baarmoederhalskankerscreening en naar bereidheid tot het ontvangen van deze informatie 

tijdens een opname. Ook het vergelijken van deze gegevens tussen een gehospitaliseerde en 

niet-gehospitaliseerde populatie is een relatief nieuwe benadering. Hoewel reeds enkele 

studies zijn verschenen die onderzoek hebben gedaan naar de mogelijkheid om patiënten op 

een spoedafdeling informatie te verschaffen omtrent screening en preventie, is verdere 

literatuur over dit onderwerp uiterst schaars. (44-47) In het bijzonder vonden Hatcher et al dat 

een aanmelding op de spoedgevallendienst voor niet-dringende hulp een opportuniteit kan zijn 

voor het verlenen van informatie over de borstkankerscreening, met name 75% van de 

vrouwen in hun studiepopulatie gaf aan open te staan voor het ontvangen van informatie 

hieromtrent op dergelijk ogenblik. (45) 

Een bijkomende meerwaarde is dat een aanzienlijk aantal vrouwen (n=600) kon bevraagd 

worden, mede dankzij het studiedesign met schriftelijke vragenlijsten. 

Ten slotte dient vermeld te worden dat elke vrouw na het invullen van de vragenlijst twee 

folders overhandigd kreeg. Op deze wijze werd getracht om van de eventueel opgewekte 

nieuwsgierigheid gebruik te maken om de kennis omtrent borst- en 

baarmoederhalskanker(screening) in de studiepopulatie te vergroten.  

1.2 Statistische analyse 

Aangaande de statistische verwerking van de resultaten dient opgemerkt te worden dat hoewel 

het aantal missings bij de gesloten vragen vaak beperkt is, er bij de open vragen wel 

frequenter missings geobserveerd kunnen worden.  

Waar nodig werd een multivariate analyse uitgevoerd, wat een belangrijke sterkte is van deze 

studie. Door het grote aantal verzamelde gegevens was het niet mogelijk alle variabelen te 

onderzoeken. Deze gegevens kunnen bijgevolg later nog verder geanalyseerd worden en voor 

andere onderzoeksdoeleinden worden gebruikt.  
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2. Resultaten 

De observatie dat er tussen de gehospitaliseerde en de niet-gehospitaliseerde populatie een 

statistisch significant verschil is in zowel opleiding, alcoholgebruik, subjectief 

gezondheidsgevoel, als vertrouwen in de gezondheidszorg maakt dat beide populaties in se 

moeilijk te vergelijken zijn. Dit is een beperking die zeker gerapporteerd dient te worden. 

Voor deze studie werd echter enkel het verschil in opleiding weerhouden als relevant voor de 

analyse. Waar mogelijk werd voor deze factor gecorrigeerd door middel van multivariate 

logistische regressie. 

Het aantal vrouwen die vermeldden reeds de diagnose baarmoederhalskanker te hebben 

gekregen is opvallend hoog, zeker indien men de gemiddelde leeftijd van de studiepopulatie 

(ongeveer 42 jaar) in beschouwing neemt. Dit kan mogelijks verklaard worden doordat een 

deel van deze vrouwen een ingreep aan de cervix ondergaan hebben omwille van dysplasie, 

en dit verwarren met de diagnose kanker.   

2.1  Kennis 

Allereerst kan opgemerkt worden dat de kennis omtrent borst- en 

baarmoederhalskanker(screening) slechts bevraagd werd aan de hand van enkele parameters, 

wat een limitatief en mogelijks incorrect beeld geeft van de reële kennis. Toch werd hier 

bewust voor gekozen aangezien verondersteld werd dat kennis een belangrijke invloed zou 

hebben op screeningsgedrag, en deze vragen bijgevolg essentieel waren om de 

onderzoeksvraag verder uit te werken. 

Gemiddeld werd ook door meer vrouwen aangeduid dat ze dachten over voldoende kennis te 

beschikken over borstkankerscreening, dan dit werd aangeduid voor voldoende kennis over 

baarmoederhalskankerscreening. Dit kan mogelijks verklaard worden doordat borstkanker in 

de populaire media meer aandacht lijkt te krijgen. Bovendien is het lifetime risico op 

borstkanker veel hoger dan dat op baarmoederhalskanker, wat op zijn beurt een reden kan zijn 

voor de onevenredigheid in mediabelangstelling. 

2.1.1 Kennis omtrent borstkanker(screening) 

Het is opvallend dat vrouwen het algemeen risico op het ontwikkelen van borstkanker voor 

de leeftijd van 75 jaar gemiddeld inschatten op 35,1%, terwijl het reële risico 11,3% bedraagt.  

Indien men de geschatte percentages in intervallen verdeelt en het interval 5-15% als juist 

beschouwt, dan blijkt 20,3% van de vrouwen het juiste antwoord te kennen. Een mogelijke 

verklaring hiervoor kan gezocht worden in de sensibiliseringscampagnes voor 
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borstkankerscreening, alsook in de uitgebreide media-aandacht. Deze campagnes en 

berichtgeving creëren mogelijks een vertekend beeld waardoor vrouwen het risico hoger 

inschatten dan de reële incidentie. (17,21)   

Bij het bevragen van de risicofactoren voor borstkanker zijn de foutieve over het algemeen 

weinig frequent aangeduid. Een uitzondering hierop is ‘stoten of kneuzen van de borst’, 

waarvan 14,8% meent dat dit een verhoogd risico op het ontwikkelen van borstkanker met 

zich meebrengt. Dat een familielid met borstkanker mogelijks een risicofactor is, is algemeen 

goed gekend (84,7%). Mogelijks kan het feit dat reeds voordien werd gevraagd of een vrouw 

een grotere kans heeft op het krijgen van borstkanker indien iemand in haar familie 

borstkanker heeft, hierbij een rol spelen. Dat een vrouw een hoger risico heeft indien zij reeds 

borstkanker heeft gehad, is eveneens een goed gekende risicofactor (71,3%). Dezelfde 

risicofactoren werden bevraagd in een studie van Grunfeld et al. in 2002, waar gelijkaardige 

conclusies getrokken konden worden omtrent de algemene kennis over risicofactoren voor het 

ontwikkelen van borstkanker. (43) 

De gemiddelde kennisscore omtrent risicofactoren voor borstkanker is laag. Er dient in deze 

context echter opgemerkt te worden dat een relatief streng scoresysteem gehanteerd werd. De 

niet-gehospitaliseerde populatie scoort gemiddeld beter dan de gehospitaliseerde populatie. 

De oorzaak hiervan is niet meteen duidelijk; bovendien kan men zich bij een kritische 

reflectie de vraag stellen in hoeverre vrouwen over deze kennis hoeven te beschikken, vooral 

voor deze risicofactoren waar men zelf geen invloed op heeft (e.g. vroege menarche, late 

menopauze). Het is uiteraard wel belangrijk dat vrouwen beseffen dat bepaalde 

levensstijlfactoren een invloed hebben op het ontwikkelen van borstkanker. De 

levensstijlfactoren waarvan een invloed op borstkanker bewezen is (onder meer overgewicht, 

regelmatig alcoholgebruik, gebrek aan lichaamsbeweging), werden echter relatief weinig 

frequent erkend als risicofactor door de respondentes. Betere communicatie hieromtrent naar 

de betrokken doelgroepen lijkt aangewezen; dit moet echter gebeuren zonder de vrouwen 

angst in te boezemen. Binnen dit kader lijkt het dan ook eerder wenselijk een algemeen 

gezonde levensstijl aan te raden.  

2.1.2 Kennis omtrent baarmoederhalskanker(screening) 

Op de vraag waardoor baarmoederhalskanker veroorzaakt wordt, heeft 45,8% van de vrouwen 

een juist antwoord gegeven, hoewel slechts 9% expliciet het humaan papillomavirus 

vermeldde. Aangezien deze vraag open werd gesteld, werden de antwoorden handmatig 

gecategoriseerd. Hierbij werden ‘bacterie’ en ‘ontsteking’ als fout beschouwd, terwijl men 

43 
 



zich kan afvragen in hoeverre de respondentes het verschil kennen tussen een infectie en 

ontsteking, of tussen een bacterie en virus. Het bekomen percentage is dus mogelijks niet 

helemaal correct, doch geeft een globaal beeld van de kennis van vrouwen omtrent de 

etiologie van cervixkanker. In deze studie komt naar voor dat HPV algemeen niet goed 

gekend is, of toch alleszins door minder dan een op tien vrouwen aangegeven werd als 

oorzakelijke factor in het ontstaan van baarmoederhalskanker. In de relevante literatuur wordt 

eveneens aangegeven dat de kennis hieromtrent laag is. (48-50) Toch werd recent een studie 

gepubliceerd waaruit blijkt dat de kennis omtrent de etiologie van baarmoederhalskanker in 

België sterk is toegenomen sinds de introductie van het HPV-vaccin. Zo steeg het bewustzijn 

omtrent een virale infectie als oorzakelijke factor van 50,4% in 2007 naar 78% in 2008. De 

wetenschap dat deze virale infectie bovendien te voorkomen is, is toegenomen van 41,7% in 

2007 naar 73,4% in 2008. (51)  

Het lijkt discrepant dat 45,3% het interval tussen twee uitstrijkjes juist inschat - waarbij 2 tot 

en met 5 jaar als correct werden beoordeeld - terwijl het gemiddelde gerapporteerde interval 

op 1,6 jaar ligt. Immers, 51,9% heeft geantwoord te denken dat men om het jaar een uitstrijkje 

moet laten uitvoeren. Hierbij kan echter de opmerking gemaakt worden dat in bepaalde 

gevallen, zoals bijvoorbeeld na een voorafgaand afwijkend uitstrijkje, het interval inderdaad 

op een jaar ligt. Doch zal dit vermoedelijk niet de verklaring zijn waarom meer dan de helft 

van de vrouwen meent dat een uitstrijkje jaarlijks dient te gebeuren. Op basis van deze cijfers 

kan gesteld worden dat in Vlaanderen thans een klimaat van overscreening heerst (cfr. infra), 

hetgeen ook in de literatuur uitgebreid is beschreven. (35,52) 

2.1.3 Gebruikte en gewenste informatiekanalen 

Wanneer vrouwen menen voldoende kennis te hebben omtrent borst- of 

baarmoederhalskankerscreening, dan halen zij hun informatie voornamelijk bij een arts of uit 

de media. Zowel Guvenc et al. als Klug et al. kwamen tot dezelfde conclusies. (53,54) Hierbij 

is het opvallend dat zowel in de literatuur als in deze masterscriptie naar voor kwam dat het 

internet relatief weinig frequent gebruikt wordt als informatiekanaal.  

De ondervraagde vrouwen wensen ook voornamelijk informatie te krijgen van een arts; met 

name van hun gynaecoloog (60,4%) of huisarts (56,0%). Het is met andere woorden duidelijk 

dat de arts nog steeds een belangrijke rol speelt in het verschaffen van betrouwbare 

informatie. Dit blijkt ook uit de literatuur. (55)  

Vrouwen die een vaste gynaecoloog of huisarts hebben, wensen van hen meer frequent 

informatie omtrent screening te ontvangen dan zij die geen vaste gynaecoloog respectievelijk 
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huisarts hebben. Hier kan een link gelegd worden met de vertrouwensrelatie tussen arts en 

patiënte; het lijkt immers aannemelijk dat vrouwen hun arts vertrouwen in het verstrekken van 

juiste informatie, en dat zij erop rekenen een betrouwbaar antwoord te krijgen op eventuele 

vragen. Uit de literatuur blijkt dat de attitude van de huisarts het screeningsgedrag voor 

borstkanker beïnvloedt, zelfs al speelt de huisarts zelf geen rol in het screeningsproces. (22) 

Ook folders, de mutualiteiten en tv-programma’s blijken mogelijke kanalen te zijn om 

vrouwen te informeren. Het internet en advertenties zijn volgens de respondentes minder 

geschikte media voor het verschaffen van informatie omtrent dit onderwerp.   

Indien vrouwen denken over te weinig kennis omtrent borst- of 

baarmoederhalskankerscreening te beschikken, geven ze voornamelijk aan algemene 

informatie over de preventieve onderzoeken te wensen. Wat betreft de borstkankerscreening 

in het bijzonder vermeldden vrouwen dat ze voornamelijk wat meer informatie willen 

ontvangen over het zelfonderzoek naar en de oorzaak van borstkanker. Over 

baarmoederhalskankerscreening willen ze voornamelijk meer info over onder andere het 

verloop van het onderzoek en hoe vaak dit dient te gebeuren, alsook informatie over de 

oorzaak van cervixkanker. Hierbij valt op te merken dat het peilen naar de informatie die 

vrouwen nog wensen over beide preventieve onderzoeken vermoedelijk wordt beïnvloed door 

de vragenlijst in se. Hierin werden immers onder meer de oorzaak van baarmoederhalskanker, 

het interval tussen twee uitstrijkjes, de risicofactoren van borstkanker en zelfonderzoek 

bevraagd, en dit vooraleer de vraag die peilde naar de nog gewenste informatie over screening 

werd gesteld. Dit kan de vrouwen aan het denken hebben gezet, waardoor het plausibel lijkt 

dat voorgaande vragen een bias veroorzaakt hebben in de antwoorden op de vraag naar 

waarover men meer info wenst. Bovendien is het belangrijk hier te benadrukken dat 

zelfonderzoek als screeningsinstrument in de algemene populatie niet wordt aangeraden. (55) 

2.2 Screeningsgedrag 

2.2.1 Baarmoederhalskankerscreening 

Meer dan drie kwart van de vrouwen geeft aan regelmatig een uitstrijkje te laten afnemen en 

dit gemiddeld om de 1,6 jaar, wat bevestigt dat er thans sprake is van overscreening. Echter, 

de intentie tot screening is hoger, met name 84,4% heeft ingevuld dat ze van plan zijn om in 

de toekomst een uitstrijkje te laten uitvoeren. Mogelijks kan dit verklaard worden door de 
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intention behaviour gap3. (56) Bijna 9 op 10 vrouwen geeft aan ooit al een uitstrijkje te 

hebben gehad. Het verschil tussen dit cijfer en beide vorige percentages kan deels verklaard 

worden doordat een aantal vrouwen reeds een hysterectomie hebben ondergaan. Deze 

screeningsgraad lijkt overigens goed overeen te komen met de bevindingen van Arbyn et al., 

hoewel dit laatste onderzoek reeds meer dan 15 jaar geleden werd uitgevoerd. (57)   

Er dient vermeld te worden dat de vraag naar de regelmaat van het laten afnemen van een 

uitstrijkje door de respondentes zelf beantwoord werd. Verifiëren of deze vrouwen effectief al 

of niet regelmatig een uitstrijkje laten afnemen, viel buiten het doel van deze studie. Uit de 

literatuur blijkt echter wel dat de screeningscoverage die bevraagd wordt via enquêtes vaak 

overschat wordt. (58) 

De huidige aanbeveling in Vlaanderen stelt dat een uitstrijkje driejaarlijks dient te gebeuren, 

zoals ook de richtlijn zal zijn in het geplande georganiseerd bevolkingsonderzoek. Dit komt 

bovendien overeen met de Europese richtlijnen. (35,38) De observatie dat er binnen het huidig 

screeningsbeleid naar baarmoederhalskanker een belangrijke overscreening plaatsvindt, kan 

een belangrijke motivatie zijn tot de correcte implementatie van een georganiseerd 

bevolkingsonderzoek. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor zowel huisartsen als 

gynaecologen. De respondentes gaven immers aan preferentieel informatie te ontvangen van 

hun vaste huisarts of gynaecoloog. Deze kunnen er bovendien op toezien dat enkel correcte 

informatie aan de vrouwen in kwestie verschaft wordt, en dat het juiste interval tussen twee 

uitstrijkjes gerespecteerd wordt. De rol van de huisarts mag in dit kader niet worden 

onderschat. Mogelijks kan hem zelfs een belangrijkere rol worden toegewezen in het 

screeningsproces dan heden het geval is. Dit wordt ook voorgesteld in de literatuur, waarbij 

bovendien vermeld wordt dat mogelijke sociale ongelijkheid in deelname aan screening 

weggewerkt zou kunnen worden indien de huisarts een voornamere rol krijgt in het 

screeningsproces. (59) Het lijkt zelfs aangewezen om in het kader van de echelonnering de 

screening gedeeltelijk in de eerste lijn te organiseren, mits een correcte opleiding van 

huisartsen hieromtrent. Het belang van de rol van de huisarts wordt ook erkend in de 

adviesvraag voor een Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker (35).  

Een jaarlijks uitstrijkje is niet noodzakelijk; toch denkt meer dan de helft van de vrouwen dat 

dit het juiste interval is. Indien de overscreening systematisch en door goede communicatie 

3 De ‘intention-behaviour gap’ is een psychologische term, die duidt op de leemte tussen de intentie tot een 
bepaald gedrag, en het effectief stellen van dit gedrag. Het is met andere woorden waarschijnlijk dat een bepaald 
deel van de vrouwen die aangeven van plan te zijn zich in de (nabije) toekomst te laten screenen, dit toch niet 
zullen doen. 
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tussen de betrokken actoren zou aangepakt worden, is het bovendien niet ondenkbaar dat 

hieruit ook besparingen in de gezondheidszorg zouden volgen. Bovendien is er een grotere 

odds voor het juist inschatten van het interval naarmate men een hogere opleiding heeft 

genoten of naarmate men ouder is. Hieruit kan men besluiten dat sensibiliseringscampagnes 

voor het toekomstig bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in het bijzonder moeten 

focussen op jongere vrouwen en lager opgeleiden. In de literatuur wordt bovendien een 

afname van de screeningsgraad beschreven met toenemende leeftijd, wat impliceert dat 

sensibilisatie ook naar oudere vrouwen gericht dient te worden. (58) 

2.2.2 Borstkankerscreening 

In de totale populatie zegt 89,8% gemotiveerd te zijn in de toekomst een mammografie te 

laten uitvoeren. Er is geen significante invloed van leeftijd, noch van opleiding, terwijl dit wel 

geobserveerd wordt voor baarmoederhalskankerscreening. Een verklaring hiervoor kan 

gezocht worden in het feit dat er thans enkel voor borstkanker een georganiseerd 

bevolkingsonderzoek is, waarbij alle vrouwen een uitnodiging ontvangen, ongeacht socio-

economische status. Onderzoek heeft bevestigd dat een georganiseerd bevolkingsonderzoek 

de socio-economische verschillen in screening kan wegwerken. Dit in tegenstelling tot een 

opportunistisch screeningsprogramma, zoals thans het geval is voor baarmoederhalskanker, 

waar socio-economische ongelijkheid wel geobserveerd werd. (60) Hierbij zijn de vrouwen 

immers op hun eigen initiatief aangewezen, waardoor het veel waarschijnlijker is dat enkel de 

‘worried well’ 4 zich laten screenen voor cervixkanker. Uit de redenen die de vrouwen 

opgaven waarom ze zich in de toekomst zouden laten screenen, blijkt duidelijk dat ze zich 

bewust zijn van het doel van een screeningsmammografie en dus van het belang van 

preventie. Toch wordt sporadisch aangegeven dat een respondente geen 

screeningsmammografie wenst omdat ze denkt dat het ongezond of te pijnlijk is. Bovendien 

denkt ruim een op vier dat er risico’s verbonden zijn aan een mammografie, waarbij straling 

het frequentst naar voor komt als risico. Enkele respondentes dachten dat bij een 

screeningsmammografie radioactieve straling gebruikt wordt, met de daaraan verbonden 

risico’s; terwijl het ioniserende, elektromagnetische straling betreft die in se niet radioactief 

is. Ook het veroorzaken van kanker en beschadigen van het borstweefsel worden vernoemd. 

De idee dat er risico’s verbonden zijn aan een screeningsmammografie resulteert in een 

kleinere odds dat de vrouw zal deelnemen aan screening. Dit blijkt ook uit de literatuur. (61) 

4 Met de ‘worried well’ wordt verwezen naar deze mensen die gezond zijn en geen belangrijke risicofactoren 
vertonen, maar toch –vaak overmatig- beroep doen op artsen en gezondheidszorgvoorzieningen.  
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Er is hier bijgevolg nog ruimte tot het verschaffen van correcte informatie over een 

screeningsmammografie. 

De idee zelf al dan niet een verhoogd risico te hebben op borstkanker of het gevoel over 

voldoende kennis omtrent borstkankerscreening te beschikken, hebben beiden geen invloed 

op de intentie tot deelname. 

In een studie van Lagerlund et al. werd vastgesteld dat beperkte kennis omtrent borstkanker 

een lagere participatie tot gevolg had. (23) Ook op basis van deze masterscriptie kan vermoed 

worden dat het subjectief idee onvoldoende info te hebben omtrent borstkanker een negatieve 

invloed heeft op de intentie tot deelname aan screening, hoewel deze relatie net niet 

significant is.  

Bovendien is duidelijk dat wanneer vrouwen reeds van plan zijn in de toekomst een uitstrijkje 

te plannen, zij ook meer gemotiveerd zijn om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek 

naar borstkanker, en vice versa. In de literatuur werd reeds vastgesteld dat deelname aan  

baarmoederhalskankerscreening de attitude ten opzichte van secundaire preventie in positieve  

zin kan veranderen en bijgevolg ook een positieve invloed kan hebben op deelname aan 

borstkankerscreening. (18,61) Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat deze vrouwen 

algemeen meer begaan zijn met hun eigen gezondheid, en bijgevolg meer openstaan voor 

verschillende vormen van screening.  

2.2.3 Subjectief verhoogd risico op borst- of baarmoederhalskanker 

Ongeveer 10% van de vrouwen meent een verhoogd risico te hebben op 

baarmoederhalskanker, ten opzichte van 17,5% die de idee hebben een hoger risico te hebben 

op borstkanker. Dit is opvallend, aangezien de kans dat een vrouw baarmoederhalskanker zal 

ontwikkelen beduidend lager is dan het risico op borstkanker, respectievelijk 0,8% en 11,3%. 

(3,4) Hiervoor kan niet direct een verklaring worden aangeduid. De redenen die vrouwen 

aangeven voor hun subjectief verhoogd risico op baarmoederhalskanker zijn onder andere 

familiale voorgeschiedenis van (baarmoederhals)kanker en gekende infectie met HPV. Voor 

borstkanker geven de vrouwen voornamelijk familiale belasting op als reden en enkele 

vrouwen halen ook hun levensstijl aan als risicofactor.  

2.3 Opname geschikt moment voor informatie omtrent screening, of voor het 

  uitvoeren van een screeningsonderzoek 

Bijna de helft van de respondentes acht een opname een geschikt moment voor het ontvangen 

van informatie omtrent beide screeningsonderzoeken. De vrouwen die zich in de 
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gehospitaliseerde setting bevonden, gaven echter frequenter aan hun opname een geschikt 

moment te vinden voor het ontvangen van informatie. Hun oordeel hieromtrent kan 

waardevoller geacht worden dan dat van de niet-gehospitaliseerde populatie; aangezien zij 

zich wel in deze situatie bevonden, terwijl bij de vrouwen in de niet-gehospitaliseerde 

populatie beroep werd gedaan op hun inlevingsvermogen.  

Bij de vrouwen die een opname een geschikt moment vinden, geeft 57,3% in de 

gehospitaliseerde populatie aan dat ze toch niets anders te doen hebben op dat moment, terwijl 

47,3% zegt op dat moment bewuster bezig te zijn met hun gezondheid. In de niet-

gehospitaliseerde populatie denkt men echter het omgekeerde; 72,2% zegt zich tijdens een 

ingreep waarschijnlijk bewuster te zijn van de eigen gezondheid, terwijl 26,1% denkt niets 

anders te doen te hebben tijdens een opname. Opnieuw kan gesteld worden dat het feit dat de 

vrouwen op het moment van een dagopname tijdens het wachten niet veel om handen hebben 

de meest relevante reden is.  

Andere redenen die naar voor kwamen, waren dat de informatie omtrent screening hen zou 

afleiden van de ingreep, en dat elk moment geschikt is gezien de relevantie van het 

onderwerp.  

Van de vrouwen die een opname geen geschikt moment vinden voor het ontvangen van 

informatie, werden als redenen aangegeven dat ze tijdens hun opname genoeg aan hun hoofd 

hebben, of teveel ongemakken hebben ten gevolge van de ingreep. ‘Geen interesse’ werd 

weinig frequent aangegeven als reden.  

Wat betreft een opname een geschikt moment vinden voor het laten uitvoeren van een 

screeningsonderzoek, meent bijna de helft dat dit voor zowel een preventief borstonderzoek 

als voor een uitstrijkje opportuun kan zijn. Hierbij is geen verschil te vermelden tussen de 

deelpopulaties. Bovendien is het duidelijk dat vrouwen die een opname een geschikt moment 

vinden voor het ontvangen van informatie significant meer aangeven dat ze tijdens een 

opname zouden openstaan voor zowel een preventief borstkankeronderzoek, als een 

uitstrijkje.  

Van de vrouwen die aangeven geen intentie te hebben tot deelname aan borstkankerscreening 

vindt ruim een op drie een ziekenhuisopname toch een geschikt moment om een 

mammografie te laten uitvoeren. Zij die niet regelmatig een uitstrijkje laten afnemen, vinden 

in ongeveer de helft van de gevallen een opname toch een geschikt moment voor preventief 

baarmoederhalskankeronderzoek. Dit impliceert dat het door middel van een ziekenhuisbreed 
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programma mogelijk zou kunnen zijn om ook vrouwen die momenteel niet deelnemen aan de 

screening te bereiken en stimuleren tot participatie.  

De dienst waarvoor de vrouw is opgenomen, heeft geen significante invloed op de bereidheid 

tot het laten uitvoeren van een borstkanker- of baarmoederhalskankerscreeningsonderzoek. 

Dit impliceert dat ook vrouwen wiens opname niet omwille van een gynaecologische reden 

was, openstonden voor het laten uitvoeren van een preventief onderzoek tijdens hun opname.  

Tot slot dient hier een belangrijke opmerking gemaakt te worden omtrent de eventuele 

implementatie van een programma met als doel het informeren en stimuleren van vrouwen 

met betrekking tot borst- en baarmoederhalskankerscreening tijdens een ziekenhuisopname. 

Indien deze strategie gevolgd zou worden, mag geenszins voorbijgegaan worden aan de 

‘population-based’ screening en de geëigende methoden hiertoe. Hiermee wordt bedoeld dat 

het screeningsinterval nog steeds gerespecteerd dient te worden, en dat men moet vermijden 

dat regelmatig gescreende vrouwen tijdens hun opname nog eens een screeningsonderzoek 

ondergaan. Een dergelijk programma kan echter wel een goede manier blijken om moeilijk 

bereikbare doelgroepen te informeren omtrent screening. Verder onderzoek is in deze context 

noodzakelijk. 
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VI CONCLUSIE 
De kennis omtrent borst- en baarmoederhalskanker(screening) die in dit onderzoek 

geobjectiveerd werd aan de hand van verschillende vragen, bleek algemeen relatief laag. 

Desalniettemin dacht een substantieel aandeel van de respondentes over voldoende kennis te 

beschikken omtrent de preventieve onderzoeken. Het is belangrijk dit in de toekomst niet uit 

het oog te verliezen en vrouwen blijvend te informeren over deze screening, maar ook over 

borst- en baarmoederhalskanker in se. Dit kan onder meer aan de hand van populatiebrede 

informatiecampagnes, via de media, de huisarts, en de gynaecoloog. Het belang van het 

verschaffen van correcte en betrouwbare informatie via deze verschillende kanalen kan niet 

genoeg benadrukt worden.  

Opname kan een geschikt moment zijn voor het verstrekken van deze informatie. Uit dit 

onderzoek blijkt immers dat ongeveer de helft van de vrouwen openstaat voor het ontvangen 

van informatie omtrent borst- en baarmoederhalskanker(screening). Hierbij dient echter altijd 

mandaat gevraagd te worden aan de vrouw in kwestie, aangezien de bereidheid tot het willen 

ontvangen van deze informatie sterk afhankelijk is van de aard van de ingreep en de emoties 

en interesse van de vrouw. Tevens moet nagedacht worden over de manier waarop de 

informatie zou meegedeeld worden; een persoonlijk gesprek is vermoedelijk te duur en 

weinig kosteneffectief. Eventueel zouden actief folders kunnen meegeven worden, zodat de 

vrouwen uit de doelgroep de verstrekte informatie thuis rustig kunnen nalezen. Ook het 

organiseren van informatiesessies in groep lijkt een aanvaardbare optie, hoewel de praktische 

haalbaarheid in bijvoorbeeld kleinere ziekenhuizen in vraag kan gesteld worden. Verder 

onderzoek is aangewezen. 

Ongeveer de helft van de vrouwen vindt een opname ook een geschikt moment voor het laten 

uitvoeren van een screeningsonderzoek. Het is echter van belang niet voorbij te gaan aan het 

georganiseerd bevolkingsonderzoek; de implementatie van een programma voor het uitvoeren 

van een screeningsonderzoek tijdens een opname zou een overscreening tot gevolg kunnen 

hebben, iets wat ten allen tijde vermeden moet worden. Een mogelijke oplossing hiervoor zou 

kunnen zijn dat elk ziekenhuis inzage heeft in de screeningsstatus van haar patiëntes, zodat 

men kan nagaan of het opportuun is aan een bepaalde vrouw een screeningsonderzoek aan te 

bieden. Dit vereist echter correcte en eenduidige registratie van elk uitgevoerd 

screeningsonderzoek in een gecentraliseerde database, waartoe enkel de bevoegde personen 

toegang hebben. In deze context lijkt het tevens haalbaar om tijdens een ziekenhuisopname 

een afspraak te maken voor de vrouw voor wie een screeningsonderzoek is aangewezen, dit 
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bij haar vaste gynaecoloog of bij een gynaecoloog in het ziekenhuis of in haar buurt. Hoewel 

dit een goede communicatie tussen de ziekenhuizen en de betrokken gynaecologen vereist, 

lijkt het een zeer elegante oplossing om vrouwen die niet geneigd zijn zich te laten screenen 

toch aan te zetten tot deelname aan borst- en baarmoederhalkankerscreening. Verder 

onderzoek dient te gebeuren om de reële bereidheid na te gaan van het plannen van een 

screeningsonderzoek tijdens een opname.  

Ten slotte kan gesteld worden dat een ziekenhuisopname over het algemeen genomen een 

goede opportuniteit lijkt om vrouwen te bereiken uit doelgroepen die via de huidig gebruikte 

kanalen moeilijk of niet bereikt worden. Uit deze studie kwam immers naar voor dat een 

aanzienlijk percentage van de vrouwen die niet van plan zijn zich in de toekomst te laten 

screenen, een ziekenhuisopname toch een geschikt moment vinden om een preventief 

onderzoek naar borst- of baarmoederhalskanker te laten uitvoeren. Het lijkt dan ook 

aangewezen een interventiestudie te verrichten die deze resultaten verder uitdiept. Deze 

interventiestudie kan bovendien het financiële aspect onderzoeken. De kost van een 

screeningsonderzoek bij opname zal wellicht niet veel verschillen van een gewone screening 

en is mogelijks goedkoper indien goed georganiseerd; indien niet goed georganiseerd kan het 

evenwel duurder uitvallen dan een normale screening. Indien men bovendien nagaat welk 

percentage vrouwen uit de doelgroep jaarlijks gehospitaliseerd wordt, kan de impact van 

screening bij opname op de totale screeningscoverage ingeschat worden. De spoedopname 

lijkt hiervoor een aangewezen dienst binnen het ziekenhuis, met name de patiëntes die zich 

hier aanmelden voor niet dringende hulp. Aangezien hieromtrent in België nog geen studies 

uitgevoerd zijn, is verder onderzoek aanbevelenswaardig. Anderzijds kan worden gesteld dat 

elke vrouw voordeel kan halen uit omtrent borst- en baarmoederhalskanker(screening). In dit 

kader dient gezocht te worden naar een ziekenhuisafdeling waar vrouwen met relatief lage 

comorbiditeit zijn opgenomen en even tijd kunnen vrij maken voor het ontvangen van deze 

informatie.  
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VIII  BIJLAGEN  
 

Bijlage 1:  Vragenlijst voor de gehospitaliseerde populatie 

Bijlage 2:  Vragenlijst voor de niet- gehospitaliseerde populatie 

Bijlage 3:  Informatiebrief 

Bijlage 4:  Goedkeuring Ethisch Comité 

Bijlage 5: Folder borstkanker (VLK): “Bevolkingsonderzoek naar borstkanker in 
Vlaanderen. Een antwoord op uw vragen…” 

Bijlage 6:  Folder baarmoederhalskanker (VLK): “Baarmoederhalskanker 
voorkomen en ontdekken” 

 

 
 



Gehospitaliseerde populatie 

 

Persoonlijke gegevens 

Vul aan. Omcirkel of duid aan wat voor u van toepassing is.  

 

 

1. Leeftijd:     …… jaar 

 

2. Geboorteplaats:    ………………………………………………………………… 

 

3. Burgerlijke staat: 

□ Alleenstaand  

□ Ongehuwd, niet samenwonend, vaste partner  

□ Ongehuwd, samenwonend  

□ Getrouwd 

□ Gescheiden 

□ Weduwe 

 

4. Aantal kinderen:   ……….. 

 

5. Woonplaats:   ………………………………………………………………… 

 

6. Opleiding (hoogste behaald diploma) :  

 □ Lager onderwijs 

  

 □ Middelbaar onderwijs: BSO 

 □ Middelbaar onderwijs: TSO 

 □ Middelbaar onderwijs: ASO  
□ Hoger onderwijs, niet-universitair   

 □ Hoger onderwijs, universitair  

 □ Andere: ……………………………. 

 

7. Huidig of laatst uitgeoefend beroep: 

……………………………………………………………… 

 Status:   □ Werkloos 

   □ Voltijds werkzaam 

   □ Deeltijds werkzaam 

   □ Invaliditeit 

   □ Pensioen 

   □ Student 



 

 

 

8. Omcirkel de tijdschriften die u regelmatig leest: 

 

Dag Allemaal Elle Feeling Flair Genieten 

Glamit Goedele Goed Gevoel Humo Joepie 

Knack/Weekend/Focus Libelle Mo* Nest 
Plus 

Magazine 

Primo Story TeVe-blad TV-Familie Vitaya 

 

Andere: ……………………………………………….. 

 

9. Omcirkel de kranten die u regelmatig leest: 

De Morgen De Standaard De Tijd Gazet van Antwerpen 

Het Belang van 

Limburg 
Het Laatste Nieuws 

Het Nieuwsblad/De 

Gentenaar 
Metro 

 

Andere:…………………………………………………… 

 

10. Naar welke tv-zenders kijkt u regelmatig? 

 

Eén VTM 
Canvas / 

Ketnet 
VT4 VijfTV Vitaya 2BE 

JIMtv TMF 
Regionale 

zenders 
MTV 

Discovery 

channel 

National 

geographic 
Exqi 

 

Andere: ………………………………………………….  

 

 

11. Rookt u?     Ja / neen 

 

 

12. Hoe vaak drinkt u alcohol?  Dagelijks / wekelijks / maandelijks / niet 

 



 

 

Algemene vragen met betrekking tot uw ervaringen met gezondheidszorg en 

gezondheidsbeleving. 

Vul aan. Omcirkel of duid aan wat voor u van toepassing is. 
 

 
13. Hebt u een vaste huisarts?       Ja / neen 

 

14. Hebt u een vaste gynaecoloog/vrouwenarts?     Ja / neen 

 

15. Op een schaal van 0 tot 10 (gaande van 0= heel ongezond tot 10= in perfecte 

gezondheid), hoe gezond voelt u zich? 

Gelieve een kruisje te zetten op onderstaande lijn. 

 

 

      
 Heel ongezond         Neutraal   Perfect gezond 

 

16. Op een schaal van 0 tot 10 (gaande van 0= geen vertrouwen tot 10= heel groot 

vertrouwen), hoeveel vertrouwen heeft u in ons gezondheidszorgsysteem?  

Gelieve een kruisje te zetten op onderstaande lijn. 

 

 

      
 Geen vertrouwen         Neutraal   Heel groot vertouwen 

 

Kennis  

Met deze vragen willen we nagaan wat de algemene kennis is rond baarmoederhals- en 
borstkanker. Vul aan. Omcirkel of duid aan wat voor u van toepassing is. 
Indien u het antwoord echt niet kent, gelieve een vraagteken (‘?’) in te vullen. 

 
17. Waardoor wordt baarmoederhalskanker veroorzaakt, denkt u?  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

18. Denkt u dat er risico’s verbonden zijn aan het laten uitvoeren van een uitstrijkje van de 

baarmoederhals?        Ja  / neen 

Zo ja, welke denkt u? ……………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

19. Om de hoeveel jaar laat u best een uitstrijkje nemen, denkt u? …………………………….. 

 

20. Hoe groot schat u de kans in dat een vrouw voor de leeftijd van 75 jaar borstkanker 

krijgt?           ……. % 

 

21. Als iemand in uw familie borstkanker heeft, denkt u dat u dan zelf een grotere kans hebt 

op het krijgen van borstkanker?       Ja / neen 



 

 

22. Denkt u dat er risico’s verbonden zijn aan een mammografie?  Ja / neen 

Zo ja, welke denkt u? …………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………..…………….. 

 

23. Wat zijn volgens u risicofactoren voor het krijgen van borstkanker? (Meerdere 

antwoorden zijn mogelijk.) 

□ Regelmatig alcoholgebruik 

□ Overgewicht 

 □ Stress 

 □ Reeds borstkanker gehad 

 □ Grote borsten 

 □ Gebrek aan lichaamsbeweging 

 □ Eerste kind op late leeftijd (na 35 jaar) 

 □ Stoten of kneuzen van de borst 

 □ Borstvoeding  

 □ Late menopauze (na 55 jaar) 

 □ Direct familielid met borstkanker 

  

Medische gegevens 

Vul aan. Omcirkel of duid aan wat voor u van toepassing is. 

 
24. Is bij u ooit de diagnose borstkanker gesteld?     Ja / neen 

Zo ja, bent u 

  □ In behandeling 

  □ Genezen (remissie) 

  □ Definitief genezen (vijf jaar kankervrij) 

 
25. Hebt U ooit een afwijkend uitstrijkje gehad?    Ja / neen 

 
26. Hebt U ooit een ingreep aan de baarmoederhals ondergaan omwille van een afwijking?

          Ja / neen 
 

27. Is bij u ooit de diagnose baarmoederhalskanker gesteld?   Ja / neen 

Zo ja, bent u 

  □ In behandeling 

  □ Genezen (remissie) 

□ Definitief genezen (vijf jaar kankervrij) 

 

 

 

 

 



 

 

 

28. Kent u iemand in uw omgeving (familie, kennissen, collega’s…) die borstkanker of  

baarmoederhalskanker heeft gehad? 

  □ Ja, ik ken iemand die borstkanker (gehad) heeft 
  □ Ja, ik ken iemand die baarmoederhalskanker (gehad) heeft 

  □ Neen 

Indien ja, bent u hierdoor meer geneigd zelf een preventief onderzoek te laten    

uitvoeren?         Ja / neen 

 

Screening 

Vul aan. Omcirkel of duid aan wat voor u van toepassing is. 

 

 
 Borstkanker 

 

29. Bent u van plan om in de toekomst ooit een mammografie te ondergaan?  Ja / neen 

 Waarom wel / waarom niet? 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

30. Hebt u ooit een mammografie gehad?   Ja / neen 

 Zo ja, wat was de voornaamste reden hiertoe?  

  □ Op advies van mijn huisarts (zonder voorafgaande klacht of afwijking) 

  □ Op advies van mijn gynaecoloog (zonder voorafgaande klacht of 

  afwijking) 

  □ Pijn aan de borsten 

  □ Voorkomen van borstkanker in de familie 

  □ Ik heb zelf een knobbeltje of abnormaliteit in mijn borst opgemerkt 

  □ Mijn arts heeft een knobbeltje of abnormaliteit in mijn borst opgemerkt 

  □ Naar aanleiding van eerder onderzoek of diagnose van borstziekte 

  □ Naar aanleiding van een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek 

  □ Andere: …………………………………………………………………………….. 

  

Zo ja, hoe lang is dit geleden? ………………………………………………………………. 



 

 

 

31. Bent u reeds uitgenodigd geweest voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker 

(uitnodigingsbrief voor gratis mammografie vanaf 50 jaar) ?   Ja / neen 

 

 Zo ja, bent u op deze uitnodiging ingegaan?  (Meerdere antwoorden zijn mogelijk.) 

Ja ,   □ Omdat iemand in mijn omgeving borstkanker heeft 

  □ Omdat het onderzoek gratis is 

□ Omdat ik denk dat ook ik borstkanker kan krijgen, en een 

mammografie me geruststelt.  
□ Omdat ik reeds een mammografie heb gehad en ik er toen 

geen nadelen van ondervonden heb 

  □ Op aanraden van ………………………………………………… 

  □ Andere: …………………………………………………………… 

  

Neen,   □ Omdat de tijd me ontbrak 

    □ Omdat dergelijk onderzoek pijnlijk / onaangenaam is 

    □ Omdat het onderzoek risicovol is 

    □ Omdat het onderzoek te duur is 

    □ Omdat ik zo een onderzoek niet nodig vind 

□ Omdat iemand me dit heeft afgeraden       

(wie?:………………………………….) 

    □ Omdat ik nog maar recent een mammografie had ondergaan 

    □ Omdat ik bang ben dat men iets verdachts kan vinden 

    □ Andere…………………………………………………………….. 

  
 Zo ja, hoelang is dit geleden? ……………………………………………………………….. 

 

32. Heeft u reeds zelf uw borsten onderzocht? 

          Ja / neen 

 Zo ja, wanneer heeft u voor het laatst zelf uw borsten onderzocht? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

  

Zo neen, waarom niet? 

  □ Omdat de tijd me ontbrak 

    □ Omdat dergelijk onderzoek pijnlijk / onaangenaam is 

    □ Omdat ik zo een onderzoek niet nodig vind 

□ Omdat iemand me dit heeft afgeraden       

(wie?:………………………………….) 

□ Omdat ik nog maar recent een borstonderzoek had 

ondergaan 

    □ Omdat ik bang ben dat ik iets verdachts kan vinden 

    □ Andere…………………………………………………………….. 



 

 

 

33. Heeft u reeds uw borsten laten onderzoeken door uw huisarts of gynaecoloog 

(mammografie niet meegerekend)?       

  Ja / neen 

 

Zo ja, wanneer heeft u voor het laatst uw borsten laten onderzoeken door uw huisarts 

of gynaecoloog?.............................................................................................................. 

 

Zo neen, waarom niet? 

  □ Omdat de tijd me ontbrak 

    □ Omdat dergelijk onderzoek pijnlijk / onaangenaam is 

□ Omdat ik me zou schamen wanneer een arts mijn borsten 

onderzoekt  

    □ Omdat het onderzoek te duur is 

    □ Omdat ik zo een onderzoek niet nodig vind 

□ Omdat iemand me dit heeft afgeraden       

(wie?:………………………………….) 

□ Omdat ik nog maar recent een borstonderzoek had 

ondergaan 

    □ Omdat ik bang ben dat men iets verdachts kan vinden 

    □ Andere…………………………………………………………….. 

 

34. Denkt u dat u een verhoogd risico op borstkanker heeft ten opzichte van een gezonde 

vrouw zonder risicofactoren van uw leeftijd?     Ja / neen 

Zo ja, waarom?  

 

……………………………………….………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zo ja, is dit voor u een motivatie om een mammografie te laten uitvoeren? 

          Ja / neen 

 

Baarmoederhalskanker 

 

35. Bent u van plan om in de toekomst een uitstrijkje van de baarmoederhals te laten 

uitvoeren? 

          Ja / neen  

Waarom wel / waarom niet?  

 

………………………………………………………………….……………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

36. Hebt u reeds een uitstrijkje gehad?     Ja / neen 

● Zo ja, wanneer was het laatste? ………………………………………………………….. 

 ● Zo ja, wat was de voornaamste reden hiertoe?  

  □ Op advies van mijn huisarts (zonder voorafgaande klacht of afwijking) 

  □ Op advies van mijn gynaecoloog (zonder voorafgaande klacht of 

afwijking) 

  □ Voorkomen van baarmoederhalskanker in de familie 

  □ Op aanraden van een familielid of kennis 

  □ Na het krijgen van informatie (welke bron?....................) 

  □ Abnormaal vaginaal bloedverlies  

□ Naar aanleiding van voorafgaand onderzoek (vb afwijkend resultaat van 

vorig uitstrijkje, vastgestelde afwijking bij gynaecologisch onderzoek, …..) 

  □ Op eigen initiatief 

  □ Andere: …………………………………………………………………………… 

  
 ● Laat u regelmatig een uitstrijkje afnemen?    Ja / neen 

  Zo ja, is dit: 

   □ Jaarlijks 

   □ Tweejaarlijks 

   □ Driejaarlijks  

   □ Vijfjaarlijks 

   □ Andere:……………………………………………………………………. 

 

37. Denkt u dat u een verhoogd risico op baarmoederhalskanker heeft ten opzichte van een 

gezonde vrouw van uw leeftijd?      Ja / neen 

Zo ja, waarom?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Zo ja, is dit voor u een motivatie om een uitstrijkje te laten uitvoeren? 

          Ja / neen 

Informatie 

Vul aan. Omcirkel of duid aan wat voor u van toepassing is. 

 

 
38. Vindt u dat u voldoende kennis hebt over preventief borstkankeronderzoek?  

          Ja / neen  

Zo neen, wat zou u graag willen weten? ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Zo ja, op welke manier krijgt u deze informatie? ……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

39. Vindt u dat u voldoende kennis hebt over preventief baarmoederhalskankeronderzoek?  

           Ja / neen 

Zo neen, wat zou u graag willen weten? …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Zo ja, op welke manier krijgt u deze informatie? ……………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

40. Hoe zou u liefst informatie krijgen over kankerscreening? (Maximum 2 antwoorden.) 

  □ huisarts 

  □ gynaecoloog 

  □ mutualiteit 

  □ tv-programma’s 

  □ advertenties in tijdschriften 

  □ internet 

  □ folders 

 

Hospitalisatie: 

Vul aan. Omcirkel of duid aan wat voor u van toepassing is. 

 

 
41. Voor welke dienst wordt u hier vandaag in het dagchirurgisch centrum van het UZ Gent 

opgenomen?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

42. Vindt u uw opname een geschikt moment voor het krijgen van informatie omtrent 

borstkanker- en baarmoederhalskankerscreening? Ja / neen 

Indien nee,  □ omdat ik te veel ongemakken heb ten gevolge van de 

ingreep  

 □ geen interesse 

    □ omdat ik op dit moment genoeg aan mijn hoofd heb  

    □ Andere:…………………………………………………………… 

 

 Indien ja,   □ omdat ik op dit moment niets anders te doen heb 

□ omdat  ik op dit moment, door mijn ingreep, bewuster bezig 

ben met mijn gezondheid. 

    □ Andere:……………………………………………………  

 

 

  



 

 

43. Vindt u een ziekenhuisopname een geschikt moment om een preventief onderzoek te 

ondergaan? 

 a. Voor borstkanker (mammografie)?          Ja / neen 

b. Voor baarmoederhalskanker (uitstrijkje)?          Ja / neen 

 

 

Opmerkingen: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niet-gehospitaliseerde populatie 

 

Persoonlijke gegevens 

Vul aan. Omcirkel of duid aan wat voor u van toepassing is.  

 

 

1. Leeftijd:     …… jaar 

 

2. Geboorteplaats:    ………………………………………………………………… 

 

3. Burgerlijke staat: 

□ Alleenstaand  

□ Ongehuwd, niet samenwonend, vaste partner  

□ Ongehuwd, samenwonend  

□ Getrouwd 

□ Gescheiden 

□ Weduwe 

 

4. Aantal kinderen:   ……….. 

 

5. Woonplaats:   ………………………………………………………………… 

 

6. Opleiding (hoogste behaald diploma) :  

 □ Lager onderwijs 

  

 □ Middelbaar onderwijs: BSO 

 □ Middelbaar onderwijs: TSO 

 □ Middelbaar onderwijs: ASO  
□ Hoger onderwijs, niet-universitair   

 □ Hoger onderwijs, universitair  

 □ Andere: ……………………………. 

 

7. Huidig of laatst uitgeoefend beroep: 

……………………………………………………………… 

 Status:   □ Werkloos 

   □ Voltijds werkzaam 

   □ Deeltijds werkzaam 

   □ Invaliditeit 

   □ Pensioen 

   □ Student 



 

 

 

8. Omcirkel de tijdschriften die u regelmatig leest: 

 

Dag Allemaal Elle Feeling Flair Genieten 

Glamit Goedele Goed Gevoel Humo Joepie 

Knack/Weekend/Focus Libelle Mo* Nest 
Plus 

Magazine 

Primo Story TeVe-blad TV-Familie Vitaya 

 

Andere: ……………………………………………….. 

 

9. Omcirkel de kranten die u regelmatig leest: 

De Morgen De Standaard De Tijd Gazet van Antwerpen 

Het Belang van 

Limburg 
Het Laatste Nieuws 

Het Nieuwsblad/De 

Gentenaar 
Metro 

 

Andere:…………………………………………………… 

 

10. Naar welke tv-zenders kijkt u regelmatig? 

 

Eén VTM 
Canvas / 

Ketnet 
VT4 VijfTV Vitaya 2BE 

JIMtv TMF 
Regionale 

zenders 
MTV 

Discovery 

channel 

National 

geographic 
Exqi 

 

Andere: ………………………………………………….  

 

 

11. Rookt u?     Ja / neen 

 

 

12. Hoe vaak drinkt u alcohol?  Dagelijks / wekelijks / maandelijks / niet 

 



 

 

Algemene vragen met betrekking tot uw ervaringen met gezondheidszorg en 

gezondheidsbeleving. 

Vul aan. Omcirkel of duid aan wat voor u van toepassing is. 
 

 
13. Hebt u een vaste huisarts?       Ja / neen 

 

14. Hebt u een vaste gynaecoloog/vrouwenarts?     Ja / neen 

 

15. Op een schaal van 0 tot 10 (gaande van 0= heel ongezond tot 10= in perfecte 

gezondheid), hoe gezond voelt u zich? 

Gelieve een kruisje te zetten op onderstaande lijn. 

 

 

      
 Heel ongezond         Neutraal   Perfect gezond 

 

16. Op een schaal van 0 tot 10 (gaande van 0= geen vertrouwen tot 10= heel groot 

vertrouwen), hoeveel vertrouwen heeft u in ons gezondheidszorgsysteem?  

Gelieve een kruisje te zetten op onderstaande lijn. 

 

 

      
 Geen vertrouwen         Neutraal   Heel groot vertouwen 

 

Kennis  

Met deze vragen willen we nagaan wat de algemene kennis is rond baarmoederhals- en 
borstkanker. Vul aan. Omcirkel of duid aan wat voor u van toepassing is. 
Indien u het antwoord echt niet kent, gelieve een vraagteken (‘?’) in te vullen. 

 
17. Waardoor wordt baarmoederhalskanker veroorzaakt, denkt u?  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

18. Denkt u dat er risico’s verbonden zijn aan het laten uitvoeren van een uitstrijkje van de 

baarmoederhals?        Ja  / neen 

Zo ja, welke denkt u? ……………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

19. Om de hoeveel jaar laat u best een uitstrijkje nemen, denkt u? …………………………….. 

 

20. Hoe groot schat u de kans in dat een vrouw voor de leeftijd van 75 jaar borstkanker 

krijgt?           ……. % 

 

21. Als iemand in uw familie borstkanker heeft, denkt u dat u dan zelf een grotere kans hebt 

op het krijgen van borstkanker?       Ja / neen 



 

 

22. Denkt u dat er risico’s verbonden zijn aan een mammografie?  Ja / neen 

Zo ja, welke denkt u? …………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………..…………….. 

 

23. Wat zijn volgens u risicofactoren voor het krijgen van borstkanker? (Meerdere 

antwoorden zijn mogelijk.) 

□ Regelmatig alcoholgebruik 

□ Overgewicht 

 □ Stress 

 □ Reeds borstkanker gehad 

 □ Grote borsten 

 □ Gebrek aan lichaamsbeweging 

 □ Eerste kind op late leeftijd (na 35 jaar) 

 □ Stoten of kneuzen van de borst 

 □ Borstvoeding  

 □ Late menopauze (na 55 jaar) 

 □ Direct familielid met borstkanker 

  

Medische gegevens 

Vul aan. Omcirkel of duid aan wat voor u van toepassing is. 

 
24. Is bij u ooit de diagnose borstkanker gesteld?     Ja / neen 

Zo ja, bent u 

  □ In behandeling 

  □ Genezen (remissie) 

  □ Definitief genezen (vijf jaar kankervrij) 

 
25. Hebt U ooit een afwijkend uitstrijkje gehad?    Ja / neen 

 
26. Hebt U ooit een ingreep aan de baarmoederhals ondergaan omwille van een afwijking?

          Ja / neen 
 

27. Is bij u ooit de diagnose baarmoederhalskanker gesteld?   Ja / neen 

Zo ja, bent u 

  □ In behandeling 

  □ Genezen (remissie) 

□ Definitief genezen (vijf jaar kankervrij) 

 

 

 

 

 



 

 

 

28. Kent u iemand in uw omgeving (familie, kennissen, collega’s…) die borstkanker of  

baarmoederhalskanker heeft gehad? 

  □ Ja, ik ken iemand die borstkanker (gehad) heeft 
  □ Ja, ik ken iemand die baarmoederhalskanker (gehad) heeft 

  □ Neen 

Indien ja, bent u hierdoor meer geneigd zelf een preventief onderzoek te laten    

uitvoeren?         Ja / neen 

 

Screening 

Vul aan. Omcirkel of duid aan wat voor u van toepassing is. 

 

 
 Borstkanker 

 

29. Bent u van plan om in de toekomst ooit een mammografie te ondergaan?  Ja / neen 

 Waarom wel / waarom niet? 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

30. Hebt u ooit een mammografie gehad?   Ja / neen 

 Zo ja, wat was de voornaamste reden hiertoe?  

  □ Op advies van mijn huisarts (zonder voorafgaande klacht of afwijking) 

  □ Op advies van mijn gynaecoloog (zonder voorafgaande klacht of 

  afwijking) 

  □ Pijn aan de borsten 

  □ Voorkomen van borstkanker in de familie 

  □ Ik heb zelf een knobbeltje of abnormaliteit in mijn borst opgemerkt 

  □ Mijn arts heeft een knobbeltje of abnormaliteit in mijn borst opgemerkt 

  □ Naar aanleiding van eerder onderzoek of diagnose van borstziekte 

  □ Naar aanleiding van een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek 

  □ Andere: …………………………………………………………………………….. 

  

Zo ja, hoe lang is dit geleden? ………………………………………………………………. 



 

 

 

31. Bent u reeds uitgenodigd geweest voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker 

(uitnodigingsbrief voor gratis mammografie vanaf 50 jaar) ?   Ja / neen 

 

 Zo ja, bent u op deze uitnodiging ingegaan?  (Meerdere antwoorden zijn mogelijk.) 

Ja ,   □ Omdat iemand in mijn omgeving borstkanker heeft 

  □ Omdat het onderzoek gratis is 

□ Omdat ik denk dat ook ik borstkanker kan krijgen, en een 

mammografie me geruststelt.  
□ Omdat ik reeds een mammografie heb gehad en ik er toen 

geen nadelen van ondervonden heb 

  □ Op aanraden van ………………………………………………… 

  □ Andere: …………………………………………………………… 

  

Neen,   □ Omdat de tijd me ontbrak 

    □ Omdat dergelijk onderzoek pijnlijk / onaangenaam is 

    □ Omdat het onderzoek risicovol is 

    □ Omdat het onderzoek te duur is 

    □ Omdat ik zo een onderzoek niet nodig vind 

□ Omdat iemand me dit heeft afgeraden       

(wie?:………………………………….) 

    □ Omdat ik nog maar recent een mammografie had ondergaan 

    □ Omdat ik bang ben dat men iets verdachts kan vinden 

    □ Andere…………………………………………………………….. 

  
 Zo ja, hoelang is dit geleden? ……………………………………………………………….. 

 

32. Heeft u reeds zelf uw borsten onderzocht? 

          Ja / neen 

 Zo ja, wanneer heeft u voor het laatst zelf uw borsten onderzocht? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

  

Zo neen, waarom niet? 

  □ Omdat de tijd me ontbrak 

    □ Omdat dergelijk onderzoek pijnlijk / onaangenaam is 

    □ Omdat ik zo een onderzoek niet nodig vind 

□ Omdat iemand me dit heeft afgeraden       

(wie?:………………………………….) 

□ Omdat ik nog maar recent een borstonderzoek had 

ondergaan 

    □ Omdat ik bang ben dat ik iets verdachts kan vinden 

    □ Andere…………………………………………………………….. 



 

 

 

33. Heeft u reeds uw borsten laten onderzoeken door uw huisarts of gynaecoloog 

(mammografie niet meegerekend)?       

  Ja / neen 

 

Zo ja, wanneer heeft u voor het laatst uw borsten laten onderzoeken door uw huisarts 

of gynaecoloog?.............................................................................................................. 

 

Zo neen, waarom niet? 

  □ Omdat de tijd me ontbrak 

    □ Omdat dergelijk onderzoek pijnlijk / onaangenaam is 

□ Omdat ik me zou schamen wanneer een arts mijn borsten 

onderzoekt  

    □ Omdat het onderzoek te duur is 

    □ Omdat ik zo een onderzoek niet nodig vind 

□ Omdat iemand me dit heeft afgeraden       

(wie?:………………………………….) 

□ Omdat ik nog maar recent een borstonderzoek had 

ondergaan 

    □ Omdat ik bang ben dat men iets verdachts kan vinden 

    □ Andere…………………………………………………………….. 

 

34. Denkt u dat u een verhoogd risico op borstkanker heeft ten opzichte van een gezonde 

vrouw zonder risicofactoren van uw leeftijd?     Ja / neen 

Zo ja, waarom?  

 

……………………………………….………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zo ja, is dit voor u een motivatie om een mammografie te laten uitvoeren? 

          Ja / neen 

 

Baarmoederhalskanker 

 

35. Bent u van plan om in de toekomst een uitstrijkje van de baarmoederhals te laten 

uitvoeren? 

          Ja / neen  

Waarom wel / waarom niet?  

 

………………………………………………………………….……………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

36. Hebt u reeds een uitstrijkje gehad?     Ja / neen 

● Zo ja, wanneer was het laatste? ………………………………………………………….. 

 ● Zo ja, wat was de voornaamste reden hiertoe?  

  □ Op advies van mijn huisarts (zonder voorafgaande klacht of afwijking) 

  □ Op advies van mijn gynaecoloog (zonder voorafgaande klacht of 

afwijking) 

  □ Voorkomen van baarmoederhalskanker in de familie 

  □ Op aanraden van een familielid of kennis 

  □ Na het krijgen van informatie (welke bron?....................) 

  □ Abnormaal vaginaal bloedverlies  

□ Naar aanleiding van voorafgaand onderzoek (vb afwijkend resultaat van 

vorig uitstrijkje, vastgestelde afwijking bij gynaecologisch onderzoek, …..) 

  □ Op eigen initiatief 

  □ Andere: …………………………………………………………………………… 

  
 ● Laat u regelmatig een uitstrijkje afnemen?    Ja / neen 

  Zo ja, is dit: 

   □ Jaarlijks 

   □ Tweejaarlijks 

   □ Driejaarlijks  

   □ Vijfjaarlijks 

   □ Andere:……………………………………………………………………. 

 

37. Denkt u dat u een verhoogd risico op baarmoederhalskanker heeft ten opzichte van een 

gezonde vrouw van uw leeftijd?      Ja / neen 

Zo ja, waarom?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Zo ja, is dit voor u een motivatie om een uitstrijkje te laten uitvoeren? 

          Ja / neen 

Informatie 

Vul aan. Omcirkel of duid aan wat voor u van toepassing is. 

 

 
38. Vindt u dat u voldoende kennis hebt over preventief borstkankeronderzoek?  

          Ja / neen  

Zo neen, wat zou u graag willen weten? ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Zo ja, op welke manier krijgt u deze informatie? ……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

39. Vindt u dat u voldoende kennis hebt over preventief baarmoederhalskankeronderzoek?  

           Ja / neen 

Zo neen, wat zou u graag willen weten? …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Zo ja, op welke manier krijgt u deze informatie? ……………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

40. Hoe zou u liefst informatie krijgen over kankerscreening? (Maximum 2 antwoorden.) 

  □ huisarts 

  □ gynaecoloog 

  □ mutualiteit 

  □ tv-programma’s 

  □ advertenties in tijdschriften 

  □ internet 

  □ folders 

 

Hospitalisatie: 

Vul aan. Omcirkel of duid aan wat voor u van toepassing is. 

 
 

41. Bent u de voorbije drie jaar opgenomen in een ziekenhuis?    Ja / neen 

 

●Indien ja, zou u uw opname toen een geschikt moment gevonden hebben om 

informatie te krijgen  over borstkanker –en baarmoerderhalskankerscreening?  

Ja / Neen 

Indien nee,  □ omdat ik te veel ongemakken had ten gevolge van 

mijn ziekte/mijn ingreep  

       □ omdat ik op dat moment genoeg aan mijn hoofd had.  

     □ geen interesse 

       □ Andere:………………………………………………… 

   Indien ja,  □ omdat ik op dat moment niets anders te doen had 

□ omdat  ik op dat moment, door mijn ziekte/ingreep, 

bewuster bezig was met mijn gezondheid. 

      □ Andere:…………………………………………………… 

   

 ● Indien neen: stel dat u zou opgenomen worden in een ziekenhuis, zou u dit een 

geschikt moment vinden om informatie te krijgen over borstkanker –en 

baarmoerderhalskankerscreening?      Ja / neen 

 

 



 

 

Indien neen, □ omdat ik denk te veel ongemakken zou hebben ten gevolge   

van mijn ziekte/mijn ingreep  

□ omdat ik denk op dat moment genoeg aan mijn hoofd zou 

hebben  

□ geen interesse 

    □ Andere:…………………………………………………………… 

 

Indien ja,  □ omdat ik denk dat ik op dat moment niets anders te doen zou    

hebben 

□ omdat  ik op dat moment, door mijn ziekte/ingreep, bewuster 

bezig zal zijn met mijn gezondheid. 

    □ Andere:…………………………………………………… 

  

 

42. Zou u een ziekenhuisopname een geschikt moment vinden om een preventief 

onderzoek te ondergaan? 

 a. Voor borstkanker (mammografie)?          Ja / neen 

b. Voor baarmoederhalskanker (uitstrijkje)?          Ja / neen 

 

 

 

Opmerkingen: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 



  

 
 

Informatiebrief voor de deelnemers 
 
Geachte mevrouw, 

In het kader van de opleiding Geneeskunde aan de universiteit Gent wordt van de studenten 
verwacht dat zij gedurende het vierde en vijfde jaar van hun studie een wetenschappelijk 
onderzoek verrichten, en hierover een masterscriptie schrijven. Twee studentes hebben 
ervoor gekozen onderzoek te voeren naar de mate van deelname aan preventieve 
onderzoeken voor de opsporing van borstkanker en baarmoederhalskanker. We hopen dat U 
één van de zeshonderd Vlaamse vrouwen wil zijn aan wie we onze vragenlijst mogen 
voorleggen! Alvast bedankt voor uw bereidwillige medewerking! 

Titel van de studie: 

Onderzoek naar de participatiegraad van borstkanker- en 
baarmoederhalskankerscreening: bevraging in een gehospitaliseerde en niet- 
gehospitaliseerde populatie. 

Doel van de studie: 

Men heeft U gevraagd om deel te nemen aan een studie. 
Het doel van deze studie is na te gaan waarom vrouwen zich al dan niet preventief laten 
onderzoeken. Aan de hand van de verzamelde resultaten hopen wij in de toekomst een 
programma te kunnen ontwikkelen om deelname aan screeningsonderzoeken te bevorderen. 

Beschrijving van de studie: 

Borstkanker is een ziekte die vele vrouwen treft. Daarom heeft men een onderzoek 
ontwikkeld waardoor borstkanker vroegtijdig kan worden opgespoord, zodat deze vroeger 
kan behandeld worden en men meer kans heeft op genezing. Dit screeningsonderzoek heet 
de mammografie en is eigenlijk een röntgenfoto (RX-foto) van de borsten.  
Ook baarmoederhalskanker kan men vroegtijdig opsporen. Hiervoor neemt de arts een 
zogenaamd uitstrijkje: door middel van een borsteltje worden hierbij enkele cellen van het 
slijmvlies van de baarmoederhals afgenomen. Deze cellen worden dan onder de microscoop 
onderzocht. Ook hier leidt een vroege opsporing van de ziekte vaak tot betere resultaten wat 
betreft de genezing.              
Het verzamelen van de gegevens voor dit onderzoek gebeurt aan de hand van vragenlijsten. 
In totaal willen we graag de mening vragen van 600 vrouwen, tussen 25 en 69 jaar, in 
Vlaanderen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag.  

Deelname en beëindiging: 

De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis.  
U kan weigeren om deel te nemen aan de studie, en U kunt zich op elk ogenblik terugtrekken 
uit de studie zonder dat U hiervoor een reden moet opgeven.  
Mogen we U tevens vragen alle vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden?  
Indien er teveel gegevens in een vragenlijst zouden ontbreken, kunnen wij deze immers niet 
opnemen in onze studie.  

Risico’s en voordelen: 

Er is geen enkel risico noch voordeel verbonden aan uw deelname aan deze studie.  
Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek en 
wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de 



  

verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan klinische 
studies. In geen geval dient U de goedkeuring door de Commissie voor Medische Ethiek te 
beschouwen als een aanzet tot deelname aan deze studie. 

Kosten: 

Uw deelname aan deze studie brengt geen extra kosten voor u mee. 

Vergoeding: 

U ontvangt geen vergoeding voor deelname aan deze studie.  

Vertrouwelijkheid: 

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 
22 augustus 2002, zal u persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zal u toegang 
krijgen tot de verzamelde gegevens. Elk onjuist gegeven kan op uw verzoek verbeterd 
worden. 
Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische Ethiek 
en de bevoegde overheden hebben rechtstreeks toegang tot uw dossier om de procedures 
van de studie en/of de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te schenden. Dit 
kan enkel binnen de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan.  
Als u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen uw persoonlijke  gegevens 
tijdens deze studie worden verzameld en gecodeerd (hierbij kan men indien nodig uw 
gegevens nog terug koppelen naar uw persoonlijk dossier). Verslagen waarin U wordt 
geïdentificeerd, zullen niet openlijk beschikbaar zijn. Als de resultaten van de studie worden 
gepubliceerd, zal uw identiteit vertrouwelijke informatie blijven.  

Letsels ten gevolge van deelname aan de studie: 

Aangezien deze studie geen lichamelijke onderzoeken inhoudt, is de kans op letsels dan ook 
nihil.  
Desalniettemin voorziet de onderzoeker in een vergoeding en/of medische behandeling in 
het geval van schade en/of letsel tengevolge van deelname aan de studie. Voor dit doeleinde 
is een verzekering afgesloten met foutloze aansprakelijkheid conform de wet inzake 
experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 2004. Op dat ogenblik kunnen uw 
gegevens doorgegeven worden aan de verzekeraar. 

Contactpersoon: 

Als U aanvullende informatie wenst over de studie of over uw rechten en plichten, kunt U in 
de loop van de studie op elk ogenblik contact opnemen met de onderzoekers op het 
nummer:  09 332 37 83. 
 

 

 







Bevolkings-
onderzoek naar 
borstkanker in 
Vlaanderen
Een antwoord op uw vragen...



Deze brochure werd gerealiseerd door de Vlaamse Liga tegen 
Kanker en is gebaseerd op de officiële communicatie van de 
werkgroep borstkankeropsporing van de Vlaamse overheid.

©  VLK juni 2008
Is deze folder ouder dan 2 jaar, informeer dan of er een nieuwe 
uitgave bestaat.



  Een antwoord op uw vragen

De Vlaamse overheid maakt van de strijd tegen borst-

kanker een prioriteit. Sinds 15 juni 2001 kan elke 

vrouw van 50 tot en met 69 jaar om de twee jaar gratis 

een kwaliteitsvolle mammografie (röntgenfoto van de 

borsten) laten nemen.

U bent een vrouw uit die leeftijdsgroep? U heeft over 

het onderzoek gehoord? Het zegt u wel wat, maar u zit 

toch nog met een hoop vragen? 

In deze brochure krijgt u heldere antwoorden op de 

meest gestelde vragen over het bevolkingsonderzoek 

naar borstkanker, ook wel borstkankerscreening 

genoemd.
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  Wat is borstkanker?
 Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de 

borst. Wordt het gezwel niet verwijderd of bestraald, 

dan zullen de kankercellen steeds verder doordringen 

in het gezonde borstweefsel. De kans bestaat ook dat 

kankercellen zich verspreiden, onder andere via het 

lymfestelsel. Dat lymfestelsel speelt een belangrijke 

rol bij de productie van afweerstoffen tegen ziektever-

wekkers. Het bestaat uit lymfevaten en lymfeklieren of 

lymfeknopen. De meeste lymfevaten in de borst leiden 

naar lymfeklieren in de oksel. Als borstkankercellen de 

lymfeklieren onder de arm bereiken, kunnen ze verder 

groeien en zich van daaruit verder uitzaaien. Ook via 

het bloed kunnen kankercellen zich verspreiden.

  Hoe groot is het risico dat ik 
 borstkanker krijg?

Borstkanker treft in Vlaanderen ongeveer een op de 

negen vrouwen vóór hun 75ste levensjaar. Het is de 

meest voorkomende 

kanker bij vrouwen 

in Vlaanderen. Het 

risico stijgt met het 

ouder worden. Meestal doet de ziekte zich voor bij 

vrouwen vanaf 50 jaar.

  Hoe gevaarlijk is borstkanker?
Ongeveer drie op de vier vrouwen overleeft 

borstkanker. Het is de belangrijkste doodsoorzaak bij 

vrouwen tussen 50 en 69 jaar. Hoe vroeger borstkan-
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ker ontdekt wordt, hoe groter de kans op volledige 

genezing.

  Wat is de oorzaak van borstkanker?
    In de meeste gevallen is geen duidelijke 

oorzaak van borstkanker aanwijsbaar. Het risico op 

borstkanker is voor een vrouw 100 keer zo groot als 

voor een man. In Vlaanderen wordt elk jaar bij een 

vijftigtal mannen borstkanker vastgesteld. Sommige 

vrouwen lopen een groter risico op borstkanker dan 

andere vrouwen.

• Vrouwen ouder dan 50 jaar: 75% van de borstkankers 

wordt ontdekt bij vrouwen boven de 50 jaar.

• Vrouwen met een familiale of erfelijke aanleg: 

vrouwen met meerdere verwanten aan dezelfde 

kant van de familie die borst- en/of eierstokkanker 

hebben gehad.

• Vrouwen die vroeger al borstkanker hebben gehad.

• Vrouwen die vroeg menstrueerden (vóór hun 12de), 

laat in de overgang kwamen (na hun 55ste) of weinig 

of geen kinderen hebben, of hun eerste kind op 

latere leeftijd (na hun 35ste) kregen.

• Vrouwen die voor menopauzale klachten een 

hormoonbehandeling nemen die bestaat uit een 

combinatie van oestrogeen en progestageen. Het 

risico op borstkanker neemt toe bij langdurig gebruik 

van deze hormooncombinatie.

• Vrouwen met overgewicht en dan vooral overgewicht 

na de menopauze.

• Vrouwen die dagelijks twee of meer glazen alcohol 

gebruiken.
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Wie denkt tot een van deze risicogroepen te behoren, 

hoeft niet meteen voor borstkanker te vrezen. Net 

zomin als iemand die geen risicofactor bij zichzelf 

herkent, geen borstkanker zou kunnen krijgen. 

Bespreek voor alle zekerheid uw eigen risico met uw 

huisarts of gynaecoloog.

  Kan ik vermijden dat ik borst-
 kanker krijg?

Met een actieve levensstijl en een gezonde voeding 

kan u op elke leeftijd de kans op borstkanker verklei-

nen. Maar alle risico's op borstkanker uitschakelen, 

kan niet. Het enige dat we écht kunnen doen, is de 

ziekte vroegtijdig opsporen zodat er snel kan worden 

ingegrepen. Probleem is dat borstkanker lange tijd in 

het lichaam kan sluimeren zonder dat u er iets van 

merkt. Kleine tumoren veroorzaken immers meestal 

geen klachten. De beste manier om borstkanker in een 

vroeg stadium toch te ontdekken, is een röntgenfoto 

van de borsten (mammografie) te laten nemen.

  Wat is een mammografie? Wat is 
 een screeningsmammografie?

Een mammografie is een röntgenfoto van de borsten. 

Een screeningsmammografie is een mammografie 

die genomen wordt 

in het kader van een 

bevolkingsonderzoek 

of borstkankerscreening. Zo'n bevolkingsonderzoek is 

een geneeskundig onderzoek van alle leden van een 
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bepaalde bevolkingsgroep. 

Bij de borstkankerscreening worden er verschillende 

foto's van de borsten genomen. Op de foto's zien radi-

ologen of er afwijkingen in de borsten zijn die nog niet 

voelbaar zijn (een radioloog is een arts gespecialiseerd 

in het maken en interpreteren van beelden van de bin-

nenkant van het lichaam. De beelden worden gemaakt 

met röntgenstralen).

  Waarom is het opsporen van borst-
kanker in een vroeg stadium zo 

belangrijk?
Hoe vroeger borstkanker ontdekt wordt, hoe groter 

de kans op volledige genezing. Een klein gezwel kan 

makkelijk verwijderd worden. Meestal kan de borst zelf 

gespaard blijven en is er nadien weinig of niks van de 

ingreep te merken.

Wetenschappelijk onder-

zoek heeft aangetoond dat 

een bevolkingsonderzoek 

met een screeningsmammografie toelaat om borstkan-

ker in een vroeg stadium op te sporen. Door deel te 

nemen aan het bevolkingsonderzoek kan borstkanker 

gevonden worden lang voor u iets kan voelen.

  Voor wie is dit bevolkingsonder-
zoek bedoeld?

 Het onderzoek is voor alle vrouwen in 

Vlaanderen vanaf 50 tot en met 69 jaar, waarbij de 

eerste dag van het kalenderjaar waarin u 50 wordt en 
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de laatste dag van het kalenderjaar waarin u 69 jaar 

wordt als referentie gelden.

Het bevolkingsonderzoek richt zich tot vrouwen zonder 

klachten. Deelnemen is dus niet aangewezen voor:

• vrouwen die in behandeling zijn voor borstkanker 

(dat geldt tot 10 jaar na de diagnose),

• vrouwen met klachten die kunnen wijzen op borst-

klieraandoeningen,

• vrouwen die door erfelijke factoren een verhoogd 

risico op borstkanker hebben. 

Deze vrouwen dienen opgevolgd te worden door hun 

arts.

Ook als u nog nooit last van uw borsten hebt gehad, 

dan nog laat u het best een mammografie nemen. 

Merkt u iets verdachts aan uw borsten, hebt u klachten 

of voelt u zich ongerust, ga dan zo vlug mogelijk naar 

uw huisarts of gynaecoloog.

  Is het onderzoek verplicht?
 Neen, het onderzoek is niet verplicht, maar 

wordt wel sterk aanbevolen. De beslissing om u te 

laten onderzoeken neemt u zelf, eventueel in overleg 

met uw arts.

  Hoe kan ik een screenings-
 mammografie laten nemen?

Er zijn twee manieren om uw screeningsmammografie 

te laten nemen:

• Ofwel brengt u dit ter sprake tijdens het eerstvol-
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gende contact met uw huisarts of gynaecoloog, die 

u zal adviseren en doorverwijzen. Op het voorschrift 

dat u van de arts krijgt moet wel letterlijk de term 

‘screeningsmammografie’ staan, anders krijgt u een 

gewone mammografie (die niet gratis is).

• Gaat u niet langs bij de huisarts of gynaecoloog, dan 

krijgt u automatisch een uitnodigingsbrief van het 

regionaal centrum voor borstkankeropsporing via de 

post.

  Waar moet ik heen om een 
 mammografie te laten nemen?

De screeningsmammografie moet genomen worden in 

een radiologische eenheid die door de Vlaamse over-

heid erkend is. Uw huisarts of gynaecoloog beschikt 

over een lijst en zal u naar een erkende radioloog 

doorverwijzen. Wacht u de rechtstreekse uitnodiging 

af, dan staat op de brief precies vermeld waar en wan-

neer u verwacht wordt. Wenst u elders uw mammogra-

fie te laten nemen, bel dan voor meer informatie naar 

het nummer op de uitnodigingsbrief of surf naar www.

borstkankeropsporing.be

In bepaalde regio’s in de provincies Antwerpen en 

Vlaams-Brabant komt een rondrijdende radiologische 

eenheid langs: de mammobiel.

  Hoeveel kost een mammografie?
 De tweejaarlijkse screeningsmammografie is 

gratis voor vrouwen uit de doelgroep, die aangesloten 

zijn bij een Belgisch ziekenfonds.
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Ook als u niet bent aangesloten, kan u deelnemen aan 

het bevolkingsonderzoek, maar dan zal u hiervoor zelf 

moeten betalen. U kan deze kosten achteraf indienen 

bij de instelling waarbij u verzekerd bent. Meer gede-

tailleerde informatie over wie (gratis) kan deelnemen 

aan het bevolkingsonderzoek, vindt u op www.borst-

kankeropsporing.be, onder ‘veelgestelde vragen’.

  Hoe vaak kan of moet ik een 
 mammografie laten nemen?

Het is belangrijk dit onderzoek om de twee jaar te 

herhalen bij alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar, 

waarbij de eerste dag van het kalenderjaar waarin u 50 

wordt en de laatste dag van het kalenderjaar waarin u 

69 jaar wordt als referentie gelden. Vraag uw huisarts 

of gynaecoloog om een doorverwijzing, of wacht op de 

uitnodigingsbrief van het regionaal centrum voor borst-

kankeropsporing.

  Komt er bij het nemen van een  
 mammografie straling vrij?

Ja, er komt straling vrij, maar de huidige mammogra-

fietoestellen zijn zo ontworpen dat er zo goed als geen 

gevaar voor de gezondheid is. In het kader van het 

Vlaams bevolkingsonderzoek zijn er organisaties die 

de stralingsdosis nauwlettend in de gaten houden. De 

stralingsdosis van de toestellen die worden gebruikt 

bij het bevolkingsonderzoek is zeer laag. Om de hoe-

veelheid straling te beperken, wordt de borst boven-

dien enigszins samengedrukt. Bij vrouwen van 50 tot 
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en met 69 is het risico zeer klein dat een borstkanker 

ontstaat door de blootstelling aan straling. Het voor-

deel van screening is veel groter dan het nadeel!

Ook als u in de voorbije twee jaar andere röntgenfoto's 

hebt laten nemen (bijvoorbeeld bij de tandarts of 

na een breuk), kan u gerust een mammografie laten 

nemen.

  Praktische tips vóór u naar de 
mammografie gaat

• Aangezien u zich tot op de heupen moet uitkleden, 

draagt u het best een blouse met rok of broek.

• U draagt beter geen sieraden om de hals.

• Ook deodorant, zalf of poeder moet u vermijden. 

Deze producten kunnen immers de foto verstoren.

• Vergeet niet uw SIS-kaart en vroegere mammogra-

fieën (als u die hebt) mee te brengen.

Wie een rechtstreekse uitnodiging van het regionaal 

centrum voor borstkankeropsporing heeft gekregen, 

moet die uitnodigingsbrief meenemen naar het 

onderzoek. Bent u doorverwezen door uw arts, dan 

brengt u het voorschrift voor de screeningsmammo-

grafie mee.

  Wat gebeurt er precies tijdens het 
onderzoek?

U meldt zich aan met de documenten die vermeld 

staan in de uitnodigingsbrief of, indien u door de 

huisarts of gynaecoloog bent doorverwezen, met het 

voorschrift van uw arts. 
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U dient de naam van uw arts op te geven, naar wie het 

resultaat van het onderzoek moet worden gestuurd. Op 

het aanvraagformulier voor een screeningsmammogra-

fie wordt uw toestemming gevraagd om uw gegevens 

te registreren en te verwerken.

Dan wordt de mammografie genomen. Een radioloog 

of een gespecialiseerde medewerker legt uw borst op 

een steunplaat en drukt deze aan. Sommige vrouwen 

vinden dit onaangenaam of pijnlijk. Dit aandrukken is 

echter nodig om scherpe foto’s te kunnen maken en 

om de hoeveelheid straling te beperken. Dit gevoel 

verdwijnt snel na het onderzoek. Om de onaangename 

gewaarwording te beperken, laten vrouwen die nog 

menstrueren, het best een mammografie nemen tus-

sen de vierde en de twaalfde dag na het begin van de 

menstruatie.

Het nemen van de foto's duurt maar enkele minuten. 

Na de mammografie moet  u nog even blijven wachten, 

tot duidelijk is of de opnamen technisch in orde zijn. 

Het hele onderzoek, met aan- en uitkleden erbij, duurt 

hooguit een half uur.

  Waarom moet ik schriftelijke toe-
stemming geven om mijn persoon-

lijke gegevens te laten gebruiken?
Uw gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van het 

bevolkingsonderzoek goed te kunnen opvolgen en voor 

wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor worden resulta-

ten van eventuele vervolgonderzoeken opgevraagd bij 

uw behandelende arts en het kankerregister. 

Het opvragen van deze bijkomende gegevens bij uw 
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arts kan u weigeren. Dit heeft geen invloed op de kwa-

liteit van de zorgen die u krijgt.

De verzameling en verwerking van al deze gegevens 

gebeurt onder toezicht van een arts en valt onder het 

medisch beroepsgeheim. Ook de regels van de wet op 

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wor-

den nageleefd.

  Wat gebeurt er met de foto's?
De foto's worden door minstens twee radiologen 

beoordeeld. Zij gaan na of er afwijkingen te zien zijn 

in uw borsten. Nadien worden de foto's bewaard om 

bij een volgende mammografie als vergelijkingspunt te 

dienen.

  Ken ik onmiddellijk het resultaat 
van het onderzoek?

Neen, de radioloog bij wie de foto’s genomen zijn, 

beoordeelt ze als eerste. Nadien gaan de foto’s naar 

een regionaal centrum voor borstkankeropsporing. 

Daar beoordeelt een tweede en eventueel een derde 

radioloog uw foto’s. Deze werkwijze geeft meer zeker-

heid. Dit maakt dat het ongeveer drie weken kan duren 

vooraleer u en uw arts bericht krijgen over het resul-

taat van het onderzoek. 

Uw huisarts (ook als dit niet de doorverwijzende arts 

is) ontvangt eveneens de uitslag.
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  Wat kan er in de brief met het 
resultaat staan?

 Bij 95 op de 100 vrouwen worden geen afwijkin-

gen vastgesteld en is er dus geen verder onderzoek 

nodig. In dat geval hoeft u niets te doen. U moet pas 

over twee jaar opnieuw een screeningsmammografie 

laten nemen. U kan hiervoor opnieuw een voorschrift 

vragen aan uw huisarts of gynaecoloog of ingaan op de 

uitnodiging die u tegen 

die tijd zal ontvangen.

Wordt er toch een 

afwijking vastgesteld, 

dan wordt u gevraagd contact op te nemen met uw 

huisarts of gynaecoloog. Dit betekent nog niet dat het 

om kanker gaat. Bijkomend onderzoek is dan nodig. 

Dat bijkomende onderzoek wijst in negen op de tien 

gevallen uit dat er alleen sprake is van een goedaar-

dige afwijking. 

  Hoe betrouwbaar is het resultaat?
De mammografie gebeurt volgens strenge normen 

en met de beste apparatuur, bediend door ervaren 

specialisten, in een erkende dienst voor mammografie. 

De radioloog beoordeelt de foto’s. In het regionaal 

centrum voor borstkankeropsporing bekijkt een 

tweede radioloog de foto’s. Wanneer hun mening ver-

schilt, dan wordt de mening van een derde radioloog 

gevraagd. Deze werkwijze verkleint het risico op een 

foutief resultaat.

Toch komt het voor dat een afwijking niet wordt 

gevonden. Het is aangeraden om tussen twee scree-

14

Bij de meeste vrouwen worden 
geen afwijkingen vastgesteld



ningsmammografieën zelf aandacht aan uw borsten 

te besteden. Indien u een verandering ziet of voelt 

(bijvoorbeeld een knobbeltje, een kuiltje in een 

borst, intrekking van de tepel, huiduitslag rond de 

tepel, een ontsteking of vochtverlies), contacteer dan 

uw arts.

  Is een screeningsmammografie 
voldoende? Is het niet beter om 

tegelijkertijd ook een echografie te 
laten nemen?
De kans is klein dat op een echografie afwijkingen 

gevonden worden, die niet zichtbaar zijn op de 

screeningsmammografie. De echografie wordt veel-

eer beschouwd als vervolgonderzoek wanneer op de 

screeningsmammografie een afwijking gezien wordt 

die op borstkanker zou kunnen wijzen. Een echogra-

fie is als screeningsonderzoek veel minder geschikt 

dan een mammografie. Een belangrijke reden hier-

voor is dat met een echografie meer afwijkingen 

kunnen worden vastgesteld, die achteraf goedaardig 

blijken te zijn. Dit zou te veel vrouwen onnodig onge-

rust maken.

Geen enkel wetenschappelijk onderzoek heeft aange-

toond dat een systematische screeningsmammografie 

met een echografie beter is dan een screeningsmam-

mografie alleen in de screeningsgroep van 50 tot 69 

jaar. Daarom is beslist om bij het bevolkingsonderzoek 

geen echografie te nemen.
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  Waarom is het onderzoek alleen 
voor 50- tot en met 69-jarigen?

Het onderzoek is voor alle vrouwen in Vlaanderen 

vanaf 50 tot en met 69 jaar, waarbij de eerste dag van 

het kalenderjaar waarin u 50 wordt en de laatste dag 

van het kalenderjaar waarin u 69 jaar wordt als refe-

rentie gelden.

De Vlaamse overheid volgt voor de bepaling van de 

leeftijdsgrenzen de Europese aanbevelingen. De mam-

mografie is in die leeftijdsgroep het beste middel om 

borstkanker in een vroeg stadium op te sporen, lang 

voordat er zich klachten voordoen. Zo zullen in die leef-

tijdsgroep minder vrouwen aan borstkanker sterven.

a. Ik ben jonger dan 50. Waarom mag 
ik niet deelnemen aan het gratis onder-
zoek?
Omdat een mammografie bij jonge vrouwen minder 

efficiënt is: het borstweefsel is minder doorzichtig 

voor röntgenstralen en tumoren zijn er moeilijker in te 

vinden; bovendien is het weefsel gevoeliger voor de 

schadelijke effecten van röntgenstralen. Borstkanker 

komt onder de 50 jaar ook veel minder voor dan erna. 

Het onderzoek wordt onder de 50 jaar dan ook alleen 

aangeraden.

• als u een verhoogd risico op borstkanker heeft (bij-

voorbeeld als er veel gevallen van borstkanker in de 

familie voorkomen; dan bespreekt u dat het best met 

uw huisarts of gynaecoloog).

• of als u al in de menopauze bent.
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b. Ik ben ouder dan 69. Waarom mag ik 
niet deelnemen aan het gratis onder-
zoek?
Na hun zeventigste sterven veel vrouwen aan heel 

andere oorzaken dan borstkanker. Wetenschappelijk 

onderzoek toont aan dat bij heel wat mensen van deze 

leeftijd na hun overlijden kanker wordt vastgesteld, 

terwijl ze daar eigenlijk nooit wat van hebben gemerkt. 

In dat geval zou een vroegtijdige opsporing ongetwij-

feld tot zware ingrepen en veel leed hebben geleid, 

maar niet tot een verbeterde levensverwachting of 

levenskwaliteit. Iedere vrouw kan natuurlijk voor zich-

zelf uitmaken, in overleg met de huisarts of gynaeco-

loog, of op die leeftijd een vroegtijdige ontdekking nog 

wenselijk is. Het onderzoek is dan wel niet meer gratis.

 

  Wat moet ik doen als ik ongerust 
ben of borstklachten heb?

Voelt u zich ongerust of hebt u klachten? Wacht dan 

niet tot de dag van het onderzoek maar neem voordien 

contact op met uw huisarts of gynaecoloog. Die zal u 

verder helpen en raad geven over wat u het best kunt 

doen.

  Wat moet ik doen als ik minder dan 
twee jaar geleden een mammogra-

fie heb laten nemen en ik krijg toch een 
uitnodiging?
Voor wie minder dan twee jaar geleden een mammo-

grafie heeft laten nemen, is het nog te vroeg om zich 
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opnieuw te laten onderzoeken. In dat geval deelt u dit 

mee aan het regionaal centrum voor borstkankerop-

sporing dat de uitnodiging heeft verstuurd. U kan dit 

doen op het telefoonnummer dat op de uitnodiging 

vermeld staat.

  Wat moet ik doen als ik in 
behandeling ben voor borstkanker?

Wie borstkanker heeft of gehad heeft, volgt het advies 

van de behandelende arts, die op geregelde tijdstip-

pen een mammografie zal aanraden. Deze vrouwen 

vallen buiten de borstkankerscreening. Vrouwen met 

borstkanker die toch uitgenodigd worden, brengen 

het centrum voor borstkankeropsporing dat de uitno-

diging heeft verstuurd, hiervan het best op de hoogte, 

opdat zij bij een volgende ronde niet meer uitgenodigd 

zouden worden. Het telefoonnummer van het centrum 

staat vermeld op de uitnodiging.

  Borstkanker tijdig opsporen: wat 
kan ik zelf doen?

Tussen de tweejaarlijkse screening houdt u het best 

zelf in het oog of er iets aan uw borsten verandert. Dat 

kan door uw borsten geregeld te bekijken en te betas-

ten (bijvoorbeeld tijdens het wassen). Ziet of voelt u 

veranderingen (een knobbeltje, vochtverlies, een kuil-

tje in de borst, een ingetrokken tepel, huiduitslag rond 

een tepel, een ontsteking …), dan gaat u het best zo 

vlug mogelijk naar uw huisarts of gynaecoloog.
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  Heeft u nog vragen over het bevol-
 kingsonderzoek naar borstkanker?

Voor meer informatie kan u terecht

• bij de Gezondheidslijn van de Vlaamse Liga tegen 

kanker. Bel tijdens de kantooruren naar  

070-344 144 of stuur een e-mail naar  

gezondheidslijn@tegenkanker.be

• bij uw huisarts of gynaecoloog

• bij de regionale centra voor borstkankeropsporing via 

de gratis 0800-nummers:

- West-Vlaanderen (0800 99 088)

- Oost-Vlaanderen (0800 16 036)

- Antwerpen (0800 84 684) 

- Brussel (0800 10 221)

- Vlaams-Brabant (0800 84 024)

- Vlaams-Brabant mammobiel (0800 95 114)

- Limburg (0800 99 230)

• op de website van de Vlaamse gemeenschap:  

www.borstkankeropsporing.be
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Vragen over het bevolkingsonderzoek 
naar borstkanker?

Vlaamse Liga tegen Kanker
Koningsstraat 217 
1210 Brussel 
Tel. 02/227.69.69 
Fax 02/223.22.00 
E-mail: vl.liga@tegenkanker.be 
Website: www.tegenkanker.be  
Rekeningnummer 488-6666666-84



Baarmoederhalskanker
 1. wat is de Baarmoederhals?

De baarmoeder is het orgaan waarin een bevruchte eicel uitgroeit tot een baby. De baarmoeder heeft 
onderaan een hals en een mond. Die verbinden de baarmoeder met de vagina. 

 2. wat is Baarmoederhalskanker?
In de hals en de mond van de baarmoeder zit slijmvlies. Dat slijmvlies bestaat uit cellen. De cellen in de 
mond zijn niet dezelfde als de cellen in de hals. Baarmoederhalskanker ontstaat meestal op de plaats 
waar die twee soorten cellen in elkaar overgaan. 

ontstaan en voorkomen
 3. hoe ontstaat Baarmoederhalskanker?

Baarmoederhalskanker krijgt u door het ‘humaan papilloma’ virus (HPV). Dat virus kunt u krijgen door 
vaginale of anale seks met iemand die het virus heeft. Zowel vrouwen als mannen kunnen besmet zijn 
met het virus en het virus doorgeven aan iemand waarmee ze seks hebben. Het virus kan zich ook 
langs de vingers en handen verspreiden. U kunt daarom al besmet raken door contact met de huid 
dicht bij de vagina of penis. 

Er bestaan meer dan 150 soorten van het virus HPV. Niet alle soorten veroorzaken kanker. Er zijn ook 
soorten die wratten veroorzaken. Meestal verdwijnt het virus vanzelf, net zoals ook een verkoudheid 
vanzelf overgaat. Maar bij enkele vrouwen blijft het virus lange tijd in het lichaam, zonder dat ze daar 
iets van merken. Het virus kan er dan voor zorgen dat de cellen van de baarmoederhals een andere 
vorm krijgen. Op dat moment heeft de vrouw nog geen kanker. Ze kan nog altijd zonder behandeling 
genezen. Maar bij enkele vrouwen worden die vervormde cellen echte kankercellen. Dat gebeurt heel 
traag. Het duurt meestal 10 tot 15 jaar voor het virus kanker veroorzaakt. Uiteindelijk krijgt 1 op de 100 
besmette vrouwen kanker als ze zich niet laat behandelen. 

Hoe meer de cellen verschillen van normale cellen, hoe groter de kans dat er een kanker ontstaat die 
ook doordringt naar plaatsen die in de buurt van de baarmoederhals liggen.

het uitstrijkje
 14. hoe geBeurt een uitstrijkje? 

De dokter opent voorzichtig de vagina met een instrument van metaal of plastic. Zo kan de dokter de 
mond van de baarmoeder goed zien. De dokter verzamelt met een borsteltje voorzichtig wat slijm met 
cellen van de baarmoedermond. De dokter laat de cellen onderzoeken in een lab. 

 15. wie moet een uitstrijkje laten nemen?
Vrouwen tussen 25 en 64 jaar moeten om de 3 jaar een uitstrijkje laten nemen. Dat kan bij de huisarts 
of bij de gynaecoloog.

 16. is een uitstrijkje nodig als u al een vaccin kreeg?
Ja, dat is nodig. Waarom?
•	Het	vaccin	beschermt	niet	tegen	alle	soorten	van	het	virus.	
•	Als	u	al	seks	had	voordat	u	het	vaccin	kreeg,	dan	kan	u	al	besmet	zijn	met	een	van	de	twee	gevaar-

lijke soorten virus. Het vaccin beschermt alleen maar tegen de soorten waarmee u nog niet besmet 
bent. 

Het vaccin bestaat nog maar enkele jaren. Dokters weten nog niet hoelang het vaccin beschermt.  
Het	is	daarom	erg	belangrijk	dat	vrouwen	vanaf	25	jaar	om	de	3	jaar	een	uitstrijkje	laten	nemen.	Alleen	
op die manier kan de dokter vervormde cellen vinden. 

 17. tips als u een uitstrijkje laat nemen
•	U	laat	het	best	een	uitstrijkje	nemen	bij	een	dokter	bij	wie	u	zich	op	uw	gemak	voelt.	U	kiest	zelf	of	

de dokter een man of een vrouw is. 
•	Het	onderzoek	gaat	makkelijker	als	uw	blaas	leeg	is	en	als	u	uw	buik	ontspant.	Ga	daarom	net	voor	

het onderzoek naar het toilet.
•	U	heeft	het	best	48	uur	voor	het	onderzoek	geen	seks.	Vermijd	ook	vaginale	douches,	crèmes	die	
sperma	doden,	zeep	voor	de	vagina,	enz.	Al	die	zaken	kunnen	een	invloed	hebben	op	de	uitslag	van	
het onderzoek.

•	Heeft	u	pijn	tijdens	de	seks	of	had	u	pijn	bij	een	vorig	onderzoek?	Zeg	dat	dan	tegen	de	dokter.	Zij	of	
hij kan dan een kleiner instrument gebruiken om uw vagina te openen. 

•	U	kunt	na	het	uitstrijkje	wat	bloed	verliezen.	Dat	is	normaal.	U	hoeft	zich	daar	geen	zorgen	over	te	
maken.

 18. wanneer laat u géén uitstrijkje nemen? 
U laat geen uitstrijkje nemen als:
•	u	uw	menstruatie	(maandstonden)	heeft	
•	u	zwanger	bent
•	u	net	bevallen	bent
•	u	borstvoeding	geeft
•	u	een	infectie	heeft	aan	uw	vagina.	U	merkt	een	infectie	op	als	u	bloed	of	veel	slijm	verliest.	U	moet	

de infectie eerst laten behandelen.
•	uw	baarmoeder	en	baarmoederhals	zijn	weggenomen.	Een	uitstrijkje	is	dan	niet	meer	nodig.	

 19. wat geBeurt er als de dokter vervormde cellen in het uitstrijkje vindt?
U hoeft u zich geen zorgen te maken. De dokter zal na enkele maanden opnieuw een uitstrijkje nemen. 
De kans is groot dat er dan geen vervormde cellen meer zijn. Het lichaam heeft de cellen dan zelf 
opgeruimd. Dat kan 1 tot 1,5 jaar duren. Vindt de dokter nadien nog vervormde cellen? Dan zal hij of 
zij u verder onderzoeken.

Baarmoederhalskanker 
voorkomen en ontdekken
wilt u meer weten over hoe u baarmoederhalskanker kunt voor-
komen en vroeg ontdekken? 
lees dan zeker deze folder. u vindt er meer info over deze kanker, 
het uitstrijkje, het ‘humaan papilloma’ virus (hpv) en het vaccin 
tegen dit virus.

Een	uitgave	van	de	Vlaamse	Liga	tegen	Kanker,	Koningsstraat	217,	1210	Brussel	–	Tel.	02/227.69.69	–	Fax	02/223.22.00	–	http://www.tegenkanker.be	–	Rek.nr.	488-6666666-84
De Vlaamse Liga tegen Kanker is de organisatie achter de campagne Kom op tegen Kanker – Verantwoordelijke uitgever: Leo Leys, Koningsstraat, 217, 1210 Brussel



De overheid zal vanaf het najaar 2010 alle meisjes uit het eerste middelbaar in scholen in Vlaanderen 
laten inenten met het vaccin. Dat is dan gratis. Het vaccin is niet verplicht. U moet dus nog wel uw 
toestemming geven.

 9. hoe groot is de kans op Baarmoederhalskanker?
Iedereen die seks heeft, kan besmet raken met het virus. Eén partner is genoeg om besmet te raken. 
Zowel mannen als vrouwen kunnen besmet zijn met het virus. Meestal merken ze niets van de besmet-
ting. Het virus verdwijnt gewoon vanzelf, net zoals ook een verkoudheid meestal vanzelf overgaat. Er 
zijn maar weinig vrouwen die baarmoederhalskanker krijgen. 

 10. wie heeft meer kans om deze kanker te krijgen?
Alle	vrouwen	die	besmet	met	het	virus	raken,	kunnen	deze	kanker	krijgen.	Maar	sommige	zaken	maken	
de kans groter. Aan	sommige	kunt	u	niets	doen.	Maar	aan	andere	kunt	u	wel	iets	doen.

Leeftijd: vrouwen tussen 30 en 65 jaar hebben meer kans om deze kanker te krijgen. 
Aantal partners: vrouwen die zelf of van wie de partner seks met meerdere partners hadden, hebben 
meer kans om besmet te raken met het virus. Toch is één keer seks al genoeg om besmet te raken met 
het virus. Het betekent dus niet dat wanneer een vrouw baarmoederhalskanker heeft, zij of haar partner 
‘dus’ meerdere partners hebben gehad!
Seks op jonge leeftijd: de baarmoederhals verandert nog bij jonge meisjes. Daardoor kunnen ze snel-
ler infecties krijgen. 
Roken: rokers hebben minder weerstand tegen ziekte. 
Zwakke weerstand: vrouwen met een zwakke weerstand genezen minder snel van een virus. 
Geen uitstrijkje : vrouwen die nooit een uitstrijkje laten nemen bij een gynaecoloog of huisdokter, heb-
ben meer kans om deze kanker te krijgen. (onder punt D leest u meer over het uitstrijkje)

c.  Baarmoederhalskanker ontdekken
 11. welke tekenen kunnen wijzen op Baarmoederhalskanker? 

In het begin merkt u helemaal niets wanneer de cellen in de baarmoederhals veranderen. Het eerste 
wat u merkt is dat u een beetje bloed verliest. Soms laat het bloed alleen wat bruine veegjes in het 
ondergoed achter. Het gaat hier dan om bloed dat u verliest:
•	 tussen	twee	menstruaties	(maandstonden),
•	 tijdens	of	juist	na	seks,	
•	een	bloeding	na	de	menopauze.	Vrouwen	denken	dan	soms	wel	eens	dat	ze	opnieuw	hun					maand-

stonden krijgen. Maar kreeg een vrouw een jaar niet meer haar maandstonden? Dan is zo’n bloeding 
geen gewone menstruatie.

Let op: bloedverlies kan ook andere oorzaken hebben dan baarmoederhalskanker. Meestal zijn de 
oorzaken helemaal niet erg. Toch gaat u dan best eens naar de dokter voor een controle.

 12. waarom is het Belangrijk dat de dokter de kanker zo vroeg mogelijk ontdekt?
Ontdekt de dokter de kanker vroeg? Dan hebt u meer kans om te genezen. Baarmoederhalskanker is 
een van de weinige kankers die de dokter gemakkelijk kan ontdekken. De kanker is ook goed en een-
voudig te behandelen als hij vroeg ontdekt wordt. 

 13. hoe kan de dokter de kanker ontdekken ?
De dokter kan de vervormde cellen met een uitstrijkje ontdekken. Cellen van de baarmoederhals die 
lange tijd door HPV besmet zijn, zien er dan anders uit dan normale cellen.

 4. hoe kunt u voorkomen dat u Besmet raakt met het ‘humaan papilloma’ virus (hpv)?
Met een condoom heeft u minder kans dat u besmet raakt met het virus. Maar een condoom be-
schermt niet volledig. Mannen die besneden zijn, geven het virus minder makkelijk door. 

U kunt het virus nooit krijgen:
•	als	u	in	uw	hele	leven	geen	enkele	vorm	van	seks	hebt.
•	als	u	uw	hele	leven	met	maar	één	partner	seks	heeft	gehad	en	hij	of	zij	ook	alleen	met	u.	

Sinds enkele jaren kunt u zich ook laten vaccineren tegen het virus. Een vaccin beschermt u niet tegen 
alle soorten HPV. Maar het vaccin beschermt wel tegen de 2 gevaarlijkste soorten van het virus. Er zijn 
2 vaccins gemaakt die tegen deze 2 gevaarlijke soorten beschermen. 

1 daarvan beschermt ook nog tegen 2 andere soorten die wratten op de geslachtsdelen veroorzaken. 
Die wratten veroorzaken geen baarmoederhalskanker, maar ze kunnen wel erg vervelend zijn.

 5. het virus Bestrijden 
Er bestaan geen medicijnen die HPV doden. Er zijn wel 2 vaccins gemaakt. 3 spuitjes van 1 vaccin 
voorkomen dat u besmet raakt met de 2 gevaarlijkste soorten van het virus. Die soorten veroorzaken 
de meeste gevallen van baarmoederhalskanker. De vaccins helpen alleen als u nog niet besmet bent 
met die twee soorten. Bent u al besmet met 1 van de 2 soorten? Dan helpt het vaccin wel nog tegen 
de andere gevaarlijke soort.. 

 6. voor wie zijn de vaccins Bedoeld?
Op jonge leeftijd reageert het lichaam het best op het vaccin. U kunt bovendien al besmet raken vanaf 
de eerste keer dat u seks hebt. Daarom laten meisjes zich het best vaccineren op jonge leeftijd. Vac-
cineren kan vanaf 12 jaar. 

Het vaccin is ook nuttig voor meisjes die al seks hebben. Het beschermt namelijk tegen 2 gevaarlijke 
soorten van het virus die baarmoederhalskanker veroorzaken. Ook als u besmet bent met de ene 
soort, blijft het vaccin belangrijk. Het beschermt dan nog altijd tegen de andere gevaarlijke soort 
waarmee u nog niet besmet bent.

De	overheid	betaalt	een	groot	deel	van	het	vaccin	terug	voor	meisjes	van	12	tot	18	jaar.	De	overheid	
zal vanaf het najaar 2010 alle meisjes uit het eerste middelbaar in scholen in Vlaanderen gratis laten 
inenten met het vaccin. 

Bent	u	ouder	dan	18	jaar?	Dan	kan	een	vaccin	ook	nog	nuttig	zijn.	U	krijgt	meer	info	bij	uw	dokter.	Wie	
ouder	is	dan	18	moet	het	vaccin	wel	volledig	zelf	betalen.

 7. zet het vaccin aan tot seks? 
Sommige ouders maken zich zorgen over het vaccin. Ze denken dat het vaccin een reden is om hun 
dochter op jonge leeftijd seks te laten hebben. Dat is natuurlijk niet zo. Het vaccin is belangrijk voor 
later, ook al hebben meisjes nu geen seks. Het lichaam reageert op jonge leeftijd het best op het vac-
cin. Meisjes hebben dan minder kans om later baarmoederhalskanker te krijgen.

Let op: het vaccin beschermt alleen tegen HPV. Het beschermt niet tegen andere ziekten die mensen 
door seks overdragen, zoals het hiv-virus (dat aids veroorzaakt). HPV en hiv hebben niets met elkaar 
te maken! Dus met een condoom vrijen blijft altijd belangrijk. 

 8. hoe geBeurt de vaccinatie?
Elke dokter kan u het vaccin voorschrijven. U kunt het vaccin dan kopen in de apotheek. De dokter 
geeft  3 spuitjes in een periode van 6 maanden. De dokter spuit het vaccin in de arm. Een onderzoek 
van de baarmoederhals door de dokter is niet nodig.


