Vanaf 2017 gaat het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

gefaseerd van start in Nederland. Om begin 2017 te kunnen starten wordt het
huidige bevolkingsonderzoek in de laatste maanden van 2016 afgebouwd. In

deze folder hebben we de belangrijkste momenten in de overgang van huidig
naar nieuw en de relevante informatie voor u op een rijtje gezet.

Voor de overgangsperiode is er, in samenwerking met alle betrokken partijen,
een draaiboek opgesteld. Met als doel een soepele overgang van het huidige
naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek te realiseren. Ga hiervoor naar
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl/professionals

We houden u op de hoogte via o.a. onze nieuwsbrief en website

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de overgang van huidig naar
nieuw? Neem dan contact op met de informatielijn van Bevolkingsonderzoek
Noord op 050 520 88 93 of kijk op www.rivm.nl
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Huidig bevolkingsonderzoek: belangrijke wijzigingen

Wil zij hier niet op wachten dan is het mogelijk dat ze een indicatief uitstrijkje

vrouwen een aantal situaties spelen. Hieronder hebben we de belangrijkste

dat hier kosten aan verbonden kunnen zijn. Op het laboratoriumformulier

Wanneer het huidige bevolkingsonderzoek wordt beëindigd kunnen er voor
op een rij gezet.

(uitstrijkje na klachten) laat maken. Het is belangrijk dat u aan haar doorgeeft
moet u vervolgens aangeven dat het om indicatie gaat.

2016
Uitslag PAP 0 na 30 september

SEPTEMBER 2016
De laatste uitnodigingen voor

Vanaf nu ontvangen vrouwen met een PAP 0-uitslag onbeoordeelbaar een

het huidige bevolkingsonderzoek

aangepaste uitslagbrief. Omdat er voldoende tijd tussen de twee uitstrijkjes

zijn in augustus 2016

moet zitten kan het herhaaluitstrijkje niet meer in het huidige bevolkings

verstuurd.
NOVEMBER 2016
In de herinneringsbrief worden
vrouwen geïnformeerd over de uiterste

onderzoek gemaakt worden. De vrouw ontvangt daarom in 2017 van de

Uitstrijkje op indicatie

• Alle uitstrijkjes buiten het bevolkingsonderzoek (uitstrijkjes op indicatie) in

2016 worden afgehandeld volgens de huidige NHG-standaard en de richtlijn
cervixcytologie van de NVVP (cytologie en hpv triage).

regionale screeningsorganisatie een uitnodiging voor het vernieuwde

• Voor de uitstrijkjes op indicatie vanaf 2017 gelden de nieuwe richtlijn

Uitstel tot uiterlijk 1 november

• Een uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek wordt vanaf 1 januari 2017

bevolkingsonderzoek.

cervixcytologie en de nieuwe NHG-praktijkhandleiding.

datum (tot 1 december) waarop ze nog
gebruik kunnen maken van het huidige
bevolkingsonderzoek.

1 DECEMBER 2016
Vanaf 1 december 2016 kunnen vrouwen

Als een vrouw tot 1 november 2016 uitstel heeft aangevraagd, ontvangt zij

een aangepaste uitnodiging. Daarin staat dat zij tot 1 december mee kan doen

niet meer deelnemen aan het huidige bevolkings-

met het huidige bevolkingsonderzoek en als dat niet lukt dat zij zelf opnieuw

onderzoek. ‘Wil een vrouw na 2016 toch een uitstrijkje

een uitnodiging moet aanvragen. Kan zij dus voor 1 december niet meer

laten maken dan vallen de kosten hiervoor onder
de zorgeverzekering van de vrouw. Het kan zijn dat

meedoen maar wil ze wel deelnemen? Dan is het belangrijk dat zij in 2017

zij de kosten van dit indicatieve uitstrijkje of een

zelf contact opneemt met de regionale screeningsorganisatie voor een uit

deel daarvan zelf moet betalen.

nodiging voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek.

alleen beoordeeld door 5 screeningslaboratoria. Onderzoek op indicatie

blijft gedaan worden door de meer dan 40 laboratoria die ook betrokken
zijn bij het huidige bevolkingsonderzoek.

• De kosten voor indicatief onderzoek worden niet vanuit het bevolkings
onderzoek vergoed. Afhankelijk van het eigen risico betekent dit dat de
vrouw de kosten (of een deel er van) zelf moet betalen.

18 DECEMBER 2016
Laboratoria verwerken de laatste
uitstrijkjes tot 18 december 2016.

2017

Uitstel na 1 november

Huisartsenportaal

in 2017 een uitnodiging voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek. Deze hoeft

digitaal Huisartsenportaal. Registratie in het Huisartsenportaal is noodzakelijk

Als een vrouw tot na 1 november 2016 uitstel heeft aangevraagd, ontvangt zij
zij dus niet zelf aan te vragen.

Huidig bevolkingsonderzoek na 1 december
2017
De invoering van het
vernieuwde bevolkingsonderzoek
vindt gefaseerd plaats. U ontvangt
tijdig de informatie over de
datum van invoering in

Als een vrouw na 1 december 2016 de huisartsenpraktijk belt om een afspraak te

om uitstrijkjes te blijven maken voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhals
kanker in 2017. Het is belangrijk dat u zich voor 1 november 2016 registreert.
Ga voor meer informatie naar de website van de screeningsorganisatie

maken voor een uitstrijkje met een uitnodiging of herinnering dan kan dit niet

Vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

een uitnodiging te ontvangen voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek.

baarmoederhalskanker verwijzen wij u naar

meer. Geef aan dat ze de regionale screeningsorganisatie moet bellen om in 2017

uw regio.
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Voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is er een
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Voor meer informatie over het vernieuwde bevolkingsonderzoek

www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl/professionals
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