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Datum: 17 januari 2010
Aan de huisartsen die betrokken zijn bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Geachte huisarts en assistente,
De screeningsorganisaties voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker hebben de
opdracht van het RIVM om vanaf 1 januari 2010 uitslagbrieven te verzenden aan alle vrouwen die
deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Bevolkingsonderzoek Noord gaat daar deze maand ook
mee beginnen.
Bij de opstelling van de brieven zijn alle relevante partijen, waaronder het NHG, nauw betrokken
geweest. Er is gekozen voor vier uitslagbrieven:
A. Er is geen afwijking gevonden, u wordt over 5 jaar weer uitgenodigd.
B. Het uitstrijkje was niet te beoordelen, u moet een afspraak maken bij de huisarts. Bij de brief zit
een nieuwe laboratoriumkaart die de vrouw moet meenemen.
C. Er zijn lichte afwijkingen gevonden. U moet voor vervolgonderzoek naar de huisarts.
D. Er zijn afwijkingen gevonden. U moet voor vervolgonderzoek naar de gynaecoloog.
Daarnaast is er nog een tweetal brieven voor uitzonderingssituaties:
E. Het laboratorium geeft een ander advies dan bovenstaand.
F. Het onderzoek was niet in het kader van het bevolkingsonderzoek, maar er is wel een bvolaboratoriumformulier gebruikt.
In beide gevallen wordt in de brief aangegeven dat de vrouw voor de uitslag contact moet
opnemen met de huisarts. Op www.bevolkingsonderzoeknaarbaarmoederhalskanker.nl staan de
bovenvermelde uitslagbrieven.
Verzending van uitslagbrieven door de screeningsorganisaties is een aanvulling op en geen
vervanging van de huidige berichtgeving over de uitslag. De huisarts blijft volgens de NHGStandaard gehouden om vrouwen over afwijkingen actief te informeren. Het gaat dan om uitslagen
waarbij vervolgonderzoek bij de huisarts of bij de gynaecoloog nodig is (brieven C en D).
Alle huisartsen blijven op dezelfde wijze uitslagen ontvangen van het pathologie laboratorium. De
huisarts ontvangt de uitslag minimaal vijf werkdagen voordat de vrouw met een uitslagbrief
geïnformeerd wordt door Bevolkingsonderzoek Noord. Zo heeft de huisarts voldoende tijd om
contact op te nemen met de vrouw.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met Bevolkingsonderzoek Noord.
Met vriendelijke groet,

Drs. J.H. Sangers
Directeur

