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Nathalie (46jaar):  “Een uitstrijkje is nooit iets eng voor 
mij geweest, ik heb geluk dat mijn moeder altijd heel dui-
delijk heeft gemaakt dat het gewoon iets is dat je doet. 
Dus dat deed ik elke drie jaar - geen probleem. Maar op-
eens kreeg ik een slechte uitslag. Mijn huisarts belde dat 
er “cel-afwijkingen” gevonden waren. Ik vond het niet erg 
dat ik aanvullende onderzoeken moest ondergaan, maar 
toch… je denkt al eens aan het ergste. Zes maanden later 
moest ik opnieuw een uitstrijkje laten nemen. Gelukkig 
bevestigde dat uitstrijkje dat alle afwijkende cellen weg 

waren en dat ik over drie jaar gewoon te-
rug kan gaan voor een volgend uitstrijkje. 
Wat een opluchting!
 
Ik denk dat het belangrijk is om hier-
over te praten. Ik ben in de 40 en ken 
niemand die ook afwijkende cellen 
had in haar uitstrijkje. Maar toen ik 
eenmaal over mijn ervaring begon 
te praten, vertelde mijn zus me dat 
ze hetzelfde had, maar ze had het er 
nooit over gehad. Ik wou dat ik dit van 
tevoren had geweten, dan hadden we 
erover kunnen praten en zou het niet 
zo’n schok geweest zijn.

Mijn dochter is bijna 12 en we hebben het 
gehad over het belang van het HPV-vaccin. Ze is 
echt bang voor spuitjes, maar ik heb haar verteld wat 
er met mij is gebeurd en ze begrijpt dat het vaccin dat 
kan voorkomen. Het is natuurlijk aan haar, maar ik hoop 
dat ze ervoor kiest om zich te laten vaccineren”  

Dr. Patrick Martens, directeur Centrum voor Kankerop-
sporing: “Met een uitstrijkje is baarmoederhalskanker 
makkelijk op te sporen. Ook de voorstadia ervan, waarin 
de ziekte nog heel beperkt of nog niet ontwikkeld is, worden 
via deze test opgespoord. Je hebt dan nog geen kanker 
en een eenvoudige behandeling is vaak al genoeg om te 
voorkomen dat je wel baarmoederhalskanker krijgt.”Laat van je 25ste tot en met je 64ste elke drie jaar een uitstrijkje nemen.

Yasmina (25 jaar): “Ik heb me laten prikken toen ik 13 
was. Ik rook niet, eet gezond en doe veel aan beweging. 
Mijn weerstand is heel erg goed. Er komt geen kanker in 
mijn familie voor. Dus gelukkig moet ik nu geen uitstrijkje 
meer laten nemen, toch?”  

Dr. Patrick Martens: “Dat is een misverstand. Ook al ben 
je gevaccineerd tegen HPV, een driejaarlijks uitstrijkje 
blijft nodig. Het HPV-vaccin biedt immers geen 100% be-
scherming. Gelukkig kunnen we tegen baarmoederhals-
kanker vechten met meerdere wapens!“

Ik doe het straks wel.
Eerst nog wat lezen.

BLA BLA BLA… 
GEEN EXCUSES. LAAT EEN UITSTRIJKJE NEMEN.

Heb je vragen? 
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts of gynaecoloog! 

Meer weten over het bevolkingsonderzoek? Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 
0800/60.160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be 

of surf naar https:baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be

BLA BLA BLA
VROEGTIJDIGE OPSPORING IS DE  
BESTE BESCHERMING TEGEN 
BAARMOEDERHALSKANKER

Met een uitstrijkje is baarmoederhalskanker makkelijk op te sporen. Ook de voorstadia 
ervan, waarin de ziekte nog heel beperkt of nog niet ontwikkeld is, worden via deze 
test opgespoord. Je hebt dan nog geen kanker en een eenvoudige behandeling is 
vaak al genoeg om te voorkomen dat je wel baarmoederhalskanker krijgt.


