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Factsheet laboratoriumtesten bevolkingsonderzoek 
 
 

De laboratoriumtesten in het bevolkingsonderzoek 

In het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker is er sprake van getrapt screenen. 

Het uitstrijkje wordt eerst getest op de aanwezigheid van hrHPV.  

Als het lichaamsmateriaal hrHPV-postief is, vindt direct daarna op hetzelfde materiaal 

cytologische beoordeling plaats, beoordeling op afwijkende cellen. Deze cytologische 

beoordeling vindt op dezelfde manier plaats als bij het bevolkingsonderzoek tot 2017. 

 
De hrHPV-test in het laboratorium  

Er bestaan veel hrHPV-testen voor het laboratorium die verschillen in de mate waarin ze 

in staat zijn om HPV op te sporen. 

 

Sensitiviteit 

De sensitiviteit van een test is de kans dat de test een uitslag “positief” of “afwijkend” 

geeft bij mensen die voorstadia of baarmoederhalskanker hebben. Of anders gezegd: de 

sensitiviteit van een test is het percentage terecht positieve uitslagen onder vrouwen 

met een voorstadia of baarmoederhalskanker.  

 

Een hrHPV-test mag echter niet te sensitief (gevoelig) zijn. Er zijn namelijk veel infecties 

die niet medisch relevant zijn en vanzelf verdwijnen. Deze infecties leiden niet tot 

baarmoederhalskanker. De test moet daarom klinisch (medisch) relevant zijn. Dit 

betekent dat het klinisch relevante hrHPV-infecties moet aantonen die geleid hebben of 

zullen leiden tot CIN2+. CIN2+ is een maat voor deze klinisch (medisch) relevante 

afwijkingen die duiden op een voorstadium van baarmoederhalskanker. Er zijn 

internationale criteria opgesteld waaraan een goede hrHPV-test moet voldoen.  

Dit betekent dat een uitslag hrHPV-negatief kan zijn maar er toch hrHPV aanwezig kan 

zijn. Dit hrHPV is onvoldoende om schadelijk te zijn. 

 

In het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker wordt in de 5 screeningslaboratoria 

gebruik gemaakt van de Cobas PCR/DNA-test. Deze test voldoet aan de internationale 

criteria. Met deze test worden alle hrHPV-typen getest.  

De hrHPV-test heeft een klinische gevoeligheid (sensitiviteit) voor CIN2+ van 82%. Voor 

CIN3+ is dit 92%. Dit is een grote verbetering ten opzichte van het screenen op 

cytologische afwijkingen. De klinische sensitiviteit van cytologie voor CIN2+ is 50% en 

voor CIN3+ 65%. 

 

Specificiteit 

De specificiteit van een test is de kans dat de test een uitslag “negatief” of “niet-

afwijkend” geeft bij vrouwen die geen voorstadia of baarmoederhalskanker hebben. Of 

anders gezegd: de specificiteit van een test is het percentage terecht negatieve 

testuitslagen onder de niet-zieke personen. Hoe hoger de specificiteit is, hoe beter de 

test gezonde mensen als gezond aanwijst.  
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Deze informatie is opgesteld als verdiepende informatie van de website van het RIVM over het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker. De informatie is geschikt voor professionals die betrokken zijn bij het bevolkingsonderzoek of burgers met een 
interesse in dit onderwerp. 

 Een sensitieve test is vaak niet zo specifiek. Dit is ook zo bij de hrHPV-test. De hrHPV-

test heeft een klinische specificiteit voor CIN2+ en CIN3+ van 96%. De klinische 

specificiteit van cytologie is hoger. Voor CIN2+ en CIN3+ zijn deze 99%. 

 
Cytologie na hrHPV-positieve test 

In het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker wordt gebruik gemaakt van de 

goede sensitiviteit van de hrHPV-test en de goede specificiteit van de cytologie. Daarom 

wordt er na een positieve hrHPV-test in hetzelfde laboratorium ook een cytologische 

beoordeling gedaan. 

 

Voorspellende waarde van de hrHPV-test 

Naast goede specificiteit en sensitiviteit is ook de negatief voorspellende waarde van een 

test erg belangrijk. Een hrHPV-test moet niet alleen op het moment van testen maar ook 

tot aan de volgende screening voldoende garantie geven dat deze voor de onderzochte 

vrouwen veilig is. Voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker betekent dit dat 

gedurende 10 jaar lang de uitslag veilig is en er geen intervalkankers (kankers tussen 2 

screeningsronden) ontstaan. Bij het type test (PCR/DNA-test) die in het laboratorium 

voor het bevolkingsonderzoek wordt gedaan is dit met langdurige studies bewezen. 

  

hrHPV-test op uitstrijkje en zelfafname 

De hrHPV-test wordt gedaan op het uitstrijkje en op het materiaal van de zelfafname. Er 

zijn internationale criteria voor hrHPV-testen op uitstrijkjes, maar niet voor 

zelfafnamemateriaal. Het is belangrijk dat de klinische sensitiviteit en specificiteit van 

zelfafnamemateriaal vergelijkbaar zijn met een uitstrijkje. Uit wetenschappelijk 

onderzoek blijkt dat het type test (klinisch gevalideerde PCR/DNA-test) van het 

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker ook betrouwbaar is voor het testen op 

zelfafname. Dit onderzoek is gedaan met vrouwen die niet deelnamen aan het 

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker.  

In 2016 en 2017  vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats om dit te bekijken bij alle 

vrouwen.  

 
Verschil Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker en indicatie 

Het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker is voor het vroeg opsporen van 

baarmoederhalskanker of een voorstadium hiervan. Omdat baarmoederhalskanker wordt 

veroorzaakt door hrHPV is het testen op dit virus de beste manier om deze ziekte op te 

sporen. Als een vrouw komt met klachten kan er ook sprake zijn van gynaecologische 

kanker die niet wordt veroorzaakt door hrHPV. Een voorbeeld hiervan is het 

endometriumcarcinoom. Daarom wordt er bij indicatieve uitstrijkjes gekeken naar 

cytologische afwijkingen en niet eerst op hrHPV. Afhankelijk van het cytologische beeld 

kan er een hrHPV-test plaatsvinden. 
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