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Begrippenlijst vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 

Deze begrippenlijst is opgesteld voor professionals die (schriftelijk) communiceren over de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker richting doelgroep of professionals. In de begrippenlijst wordt onderscheid gemaakt tussen terminologie voor de 

doelgroep en voor professionals. Begrippen specifiek voor professionals worden niet voor de doelgroep gebruikt, andersom kan 

doorgaans wel.  

 

Doel van deze begrippenlijst is het stimuleren van eenduidigheid in de communicatie, onder andere in de deskundigheidsbevordering van 

professionals en in communicatiemiddelen. Deze lijst wordt actueel gehouden. Mocht u aanvullingen of vragen hebben, dan kun u deze 

aangeven via cvb@rivm.nl o.v.v. “begrippenlijst bvo bmhk” 

mailto:cvb@rivm.nl


 

TERMINOLOGIE PRIMAIR PROCES 

Omschrijving Doelgroep Professionals Niet schrijven als 

eerste uitstrijkje bij de 

huisarts. Ook na 

zelfafnameset 

uitstrijkje primair uitstrijkje  

uitstrijkje na ZAS met uitslag 

HPV-positief 

uitstrijkje uitstrijkje na positieve ZAS  

uitstrijkje bij de huisarts na 6 

maanden 

 controle-uitstrijkje (na 6 

maanden) 

 uitstrijkje ter controle 

controle-uitstrijkje (na 6 

maanden) 

 

 herhaaluitstrijkje  

 tweede uitstrijkje 

doorverwijzing naar de 

gynaecoloog 

vervolgonderzoek (bij de 

gynaecoloog) 

vervolgonderzoek (bij de 

gynaecoloog) 

verder onderzoek 

uitstrijkje bij de gynaecoloog 

of evt. bij de huisarts om 

vrouw verder te volgen 

controle-uitstrijkjes (bij de 

gynaecoloog) 

 

controle-uitstrijkjes bij de 

gynaecoloog 

 

informatiesysteem om de 

uitvoering van het 

vernieuwde 

bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker te 

faciliteren 

 ScreenIT Screen-IT 

screenIT 

 beoordeling op afwijkende 

cellen 

cytologische beoordeling cytologisch testen 

 huisartsenpraktijk huisartsenvoorziening  

 doktersassistent idem doktersassistente 

 bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker  

 

bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker  

Afkorting: bvo bmhk 

 BVO BMHK 

 bvo BMHK 

 bevolkingsonderzoek 

naar 

baarmoederhalskanker 
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  het vernieuwde 

bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker 

 de vernieuwing 

 

 het vernieuwde 

bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker 

 de vernieuwing 

 afkorting: vernieuwd bvo 

bmhk 

 nieuw 

bevolkingsonderzoek 

 verbeterd 

bevolkingsonderzoek 

 veranderd 

bevolkingsonderzoek 

 V BMHK 

 

 van bestaand/huidig naar 

vernieuwd 

bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker 

idem van oud naar nieuw 

bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker 

voor onderscheid tussen 

labformulieren: 

labformulier indicatieve 

uitstrijk en labformulier 

bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker 

laboratoriumformulier 

afkorting: labformulier 

idem  labkaart 

 antwoordenveloppe idem retourenveloppe 

 cliëntenportaal idem cliëntportaal 

cliënt-portaal 

MEDISCHE TERMEN 

Omschrijving Doelgroep Professionals Niet schrijven als 

 als losse term spreken over 

(hr)HPV-infectie.  

 in zin kan term 

‘besmetting’ worden 

gebruikt. In context: 

“Baarmoederhalskanker 

komt door een langdurige 

besmetting met HPV” 

 waar mogelijk termen als 

 humaan papillomavirus 

Afkorting: HPV 

 HPV-infectie 

 

 

 hoog risico humaan 

papillomavirus 

     Afkorting: hrHPV  

 hrHPV-positief 

 hrHPV-negatief 

 

 

 HPV virus 

 HPV-virus 

 HP-virus 
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besmetting of infectie 

vermijden. Bijv in context 

zoals “8 op de 10 vrouwen 

heeft ooit HPV in haar 

leven” 

 baarmoederhalskanker cervixcarcinoom  

 afwijkende cellen  cytologische afwijking  

 dysplastische afwijkingen 

 cervicale intra-epitheliale 

neoplasie (CIN laesies) 

 

 lichaam ruimt het virus zelf 

op 

virus wordt door het 

immuunsysteem geklaard 

 

ORGANISATIES 

Omschrijving Doelgroep Professionals Niet schrijven als 

voor onderscheid tussen 

meerdere laboratoria: 

screeningslaboratoria en 

overige laboratoria 

 

laboratorium/laboratoria 

 

laboratorium/laboratoria 

Afkorting: lab(s) (intern) 

 

 Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu 

Afkorting: RIVM 

 

idem  

 Centrum voor 

Bevolkingsonderzoek 

 

Centrum voor 

Bevolkingsonderzoek 

Afkorting: RIVM-CvB 

 

 Basisregistratie Personen 

Afkorting: BRP 

idem  GBA  

 Basisregistratie 

persoonsgegevens 

 Basis Registratie 

Personen 

 


