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Uitslagen

In deze folder staat informatie 
over HPV en verschillende  
uitslagen van het onderzoek.

Lees de informatie die hoort bij 
uw uitslag. Heeft u na het lezen 
van de informatie in deze folder 
nog vragen? Neem dan contact op 
met uw huisarts of kijk op:

www.bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker.nl
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Wat is HPV?

HPV is de afkorting van humaan papillomavirus. Het virus dat baarmoederhals
kanker kan veroorzaken. HPV komt veel voor. Bijna iedereen heeft een keer HPV.  
Meestal ruimt het lichaam het virus binnen 2 jaar weer op.

Hoe krijg je het?
Het virus wordt doorgegeven bij seksueel  
contact. Het virus zit in de schaamstreek.  
Je kunt het ook krijgen door huid-op-huid 
contact bij het onderlijf.

Zijn er medicijnen tegen HPV? 
Nee, er zijn geen medicijnen tegen HPV. Bijna 
altijd ruimt het lichaam het virus zelf weer op.

Hoe besmettelijk is HPV? 
HPV is erg besmettelijk. Iedereen die seksueel 
contact heeft kan HPV krijgen.  
8 op de 10 mannen en vrouwen hebben het 
een keer in hun leven. Je kunt het eigenlijk niet 
voorkomen. 

Kan ik zwanger worden als ik HPV heb?
Het hebben van HPV staat het zwanger 
worden niet in de weg. In heel enkele gevallen 
wordt HPV van moeder op kind overgedragen 
bij de geboorte maar dit is zeldzaam.

Moet ik mijn partner of ex-partner 
vertellen dat ik HPV heb?
Dat is niet nodig. Bijna iedereen krijgt een keer 
HPV. Het is niet erg omdat het lichaam het virus 
meestal zelf weer opruimt. 
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Meer weten? Ga naar 
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl.
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HPV

• Bijna iedereen raakt een keer  
besmet met HPV.

• Je merkt het niet als je HPV hebt.

• Meestal ruimt het lichaam HPV 
weer op binnen 2 jaar.

• HPV kan niet worden behandeld.  
Er zijn geen medicijnen voor.

 
• Het is moeilijk te weten door wie 

en wanneer je besmet bent geraakt 
met HPV. Het kan meer dan 10 jaar 
geleden zijn dat je het virus kreeg.

• HPV kan cellen in de baarmoeder
hals veranderen. Dan kan een 
voor stadium en uiteindelijk baar
moederhals kanker ontstaan. 

Baarmoederhalskanker

• Baarmoederhalskanker is niet 
erfelijk.

• Baarmoederhalskanker komt door 
een langdurige besmetting met 
HPV. 

• Het duurt lang voordat HPV zich 
kan ontwikkelen tot baarmoeder
halskanker, meestal minimaal  
10 tot 15 jaar.

 
• Voor baarmoederhalskanker  

ontstaat, zijn er eerst lange tijd  
afwijkende cellen. Afwijkende 
cellen kunnen veranderen in een 
voorstadium van baarmoederhals
kanker. Door dit te behandelen, kan 
voorkomen worden dat baarmoeder 
halskanker ontstaat.
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HPV-infectie

Baarmoederhals &
baarmoedermond

Na ongeveer 10 tot 15 jaar
kan er baarmoederhals-
kanker ontstaan
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Baarmoederhals &
baarmoedermond

Na ongeveer 10 tot 15 jaar
kan er baarmoederhals-
kanker ontstaan

Baarmoederhals &
baarmoedermond

Na ongeveer 10 tot 15 jaar
kan er baarmoederhals-
kanker ontstaan
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Uitslag: wel HPV,  
geen afwijkende cellen

Uw uitslag is:
Er is HPV (humaan papillomavirus) gevonden en  
geen afwijkende cellen. 

Er zijn geen afwijkende cellen gevonden. Dat betekent dat er geen aanwijzingen 
zijn dat u baarmoederhalskanker of een voorstadium daarvan heeft. 

Er is wel HPV gevonden. Meestal ruimt het lichaam dit virus zelf op. Als dit niet 
gebeurt dan kunnen de cellen in uw baarmoederhals veranderen. Daarom is 
het belangrijk dat u over 6 maanden nog een keer een uitstrijkje laat maken ter 
controle. Het uitstrijkje wordt dan niet meer getest op HPV. De kans is namelijk 
groot dat u nog steeds HPV heeft, want het duurt ongeveer 2 jaar voordat uw 
lichaam het virus opruimt.

6%
6 op de 100 vrouwen 
krijgen deze uitslag. 
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Controle-uitstrijkje over 6 maanden

U krijgt over 6 maanden een uitnodiging voor een uitstrijkje bij de huis artsen
praktijk. Dan wordt gekeken of de cellen er nog steeds normaal uitzien. Bij de 
meeste vrouwen is dit zo. Dan is verder onderzoek niet nodig. Over 5 jaar krijgt u 
weer een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. 

Soms worden er in het controleuitstrijkje wel afwijkende cellen gevonden.  
Dan is verder onderzoek bij de gynaecoloog nodig.

Het vervolg: 
een controle-uitstrijkje

3
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Uitslag: HPV en licht  
afwijkende cellen
Uw uitslag is:
Er is HPV (humaan papillomavirus) gevonden.  
Ook zijn in het uitstrijkje licht afwijkende cellen gevonden. 

Door het HPV zijn licht afwijkende cellen in uw baarmoederhals ontstaan.  
Er zijn geen aanwijzingen dat u baarmoederhalskanker heeft. Het is belangrijk u 
verder te laten onderzoeken door de gynaecoloog. De gynaecoloog kijkt met een 
colposcoop (een soort microscoop) of er afwijkingen zijn in de baarmoederhals. 
Zo wordt duidelijk of behandeling nodig is. 

Meestal is het advies van de gynaecoloog om na 6 of 12 maanden opnieuw terug 
te komen voor een uitstrijkje ter controle. Dan kijkt de gynaecoloog of de cellen 
in de baarmoeder hals weer normaal zijn. Soms is het wel nodig om de afwijken
de cellen te behandelen. De gynaecoloog vertelt u hier dan meer over.

2%
2 op de 100 vrouwen 
krijgen deze uitslag. 
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1. Neem contact op met de huisarts voor deze uitslag.
2. De huisarts verwijst u door naar de gynaecoloog.  

Schrijf vragen die u hebt op.  

Het vervolg:
onderzoek bij de gynaecoloog
(zie pag. 16 en 17)

6
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Uitslag: HPV en  
afwijkende cellen

Uw uitslag is:
Er is HPV (humaan papillomavirus) gevonden. 
In het uitstrijkje zijn afwijkende cellen gevonden.

Door het HPV zijn afwijkende cellen in uw baarmoederhals ontstaan. Dit maakt u  
misschien ongerust. Vaak gaat het om een voorstadium van baarmoederhals
kanker. Een voorstadium is nog geen baarmoederhalskanker en is meestal goed 
en eenvoudig te behandelen. Door behandeling kan baarmoederhalskanker 
worden voorkomen. 

Een enkele keer gaat het om baarmoederhalskanker. Door er vroeg bij te zijn kan  
baarmoederhalskanker vaak beter worden behandeld. En zijn de gevolgen 
meestal minder ernstig. Uw huisarts kan u meer vertellen over de uitslag. 

1 op de 100 vrouwen 
krijgt deze uitslag. 1%
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Hebt u deze uitslag dan is het belangrijk u verder te laten onderzoeken bij de 
gynaecoloog. De gynaecoloog kijkt met een colposcoop (een soort microscoop) 
hoe ernstig de afwijkingen zijn in de baarmoederhals. Zo kan de gynaecoloog zien 
welke behandeling nodig is.

De huisarts verwijst u door naar de gynaecoloog.  
Schrijf vragen die u hebt op.  

Het vervolg:
onderzoek bij de gynaecoloog
(zie pag. 16 en 17)

6

5   
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Verder onderzoek 
bij de gynaecoloog.

De gynaecoloog kijkt naar de baarmoederhals om beter te weten wat er aan de 
hand is. Dat gebeurt met een colposcoop (een soort microscoop) waarmee het 
weefsel van de baarmoederhals goed bekeken kan worden. 

Wegnemen van weefsel (een biopt).
Zijn er afwijkingen, dan neemt de gynaecoloog een stukje weefsel af voor verder  
onderzoek. Het weefsel wordt verder onderzocht om te kijken hoe ernstig de 
afwijkende cellen zijn. En of verdere behandeling nodig is.
  
Behandeling.
Het kan zijn dat u bij de eerste afspraak direct behandeld wordt. Of dat u  
een vervolgafspraak krijgt. Bij de behandeling wordt het afwijkende weefsel 
weggehaald. Dit gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. Meestal is  
daarna geen verdere behandeling meer nodig. U blijft dan onder controle bij  
de gynaecoloog.
 
Soms is verdere behandeling wel nodig. Dit hangt af van de ernst van de  
afwijkingen. De gynaecoloog houdt verder rekening met:
• De grootte van de afwijking
• Uw leeftijd
• Of u op korte termijn zwanger wilt worden
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De gynaecoloog legt u meer uit over 
het onderzoek. 

BIJ DE GYNAECOLOOG

Colposcoop
Met een soort microscoop bekijkt 
de gynaecoloog het weefsel van de 
baarmoederhals. 

Zijn er afwijkingen dan neemt de 
gynaecoloog een stukje weefsel af 
voor verder onderzoek.

ONDERZOEK

1

2

colposcoop

6
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Meer informatie
Meer informatie over het bevolkingsonderzoek,  
HPV en baarmoederhalskanker vindt u op  
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl. 

Medische vragen kunt u het beste stellen aan uw huisarts of gynaecoloog. 
U kunt met de informatielijn van de screeningsorganisaties bellen voor  
praktische vragen. Op uw uitslagbrief vindt u de contactgegevens van de  
screeningsorganisatie in uw regio. 

Websites
www.thuisarts.nl/baarmoederhalskanker
www.olijf.nl
www.kanker.nl/baarmoederhalskanker
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl.

De cijfers in deze folder zijn gebaseerd op het bevolkingsonderzoek in voorgaande jaren en 
studies. Op basis van recente berekeningen worden deze jaarlijks bijgesteld.

Aan de inhoud van deze folder is veel aandacht besteed.  
U kunt er geen rechten aan ontlenen.

7.

http://www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl
http://www.thuisarts.nl/baarmoederhalskanker
http://www.olijf.nl
http://www.kanker.nl/baarmoederhalskanker
http://www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl
http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl


Informatie in andere talen: 

U kunt deze informatie lezen in het Engels / Turks / Arabisch op:
This information is available in English at:
Bu bilgiyi Türkçe olarak şu internet sitesinde okuyabilirsiniz:Bu bilgiyi Türkçe olarak şu internet sitesinde okuyabilirsiniz:

www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl/vertalingen

Deze folder is tot stand gekomen in samenwerking met:

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie
Logo PMS (Pantone PMS, 365U, 300U, 360U)
12 mei 2009

Pantone 
360 U

Pantone 
300 U

Pantone 
365 U

Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Postbus 1  |  3720 BA Bilthoven. 
www.rivm.nl
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De zorg voor morgen begint vandaag
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