
Resultaten onderzoeksproject FEMININE
Wat weten en vinden Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen  
van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker?

Inleiding

Tussen januari 2019 en juni 2021 vond in Nederland het 
onderzoeksproject FEMININE plaats. Het belangrijkste doel 
van dit RIVM-onderzoek was het helpen van Turks- en 
Marokkaans-Nederlandse vrouwen bij het maken van een 
goed geïnformeerde beslissing om wel of niet mee te doen 
aan het bevolkingsonderzoek. Deze factsheet geeft de 
belangrijkste resultaten van het driedelige onderzoek weer.

Deel 1. Groepsinterviews

Om te onderzoeken wat Turks- en 
Marokkaans-Nederlandse vrouwen 
weten én vinden van het bevolkings-
onderzoek zijn allereerst zes 
groepsinterviews gehouden. In 
totaal hebben 24 Turks- en 20 
Marokkaans-Nederlandse vrouwen 
aan deze groepsinterviews 
meegedaan. Deze vrouwen zijn 
benaderd via verschillende 
vrouwengroepen in buurthuizen en 
moskeeën.

Belangrijkste resultaten:

• De groepsinterviews lieten zien 
dat er meer informatie nodig is 
over baarmoederhalskanker en 
het bevolkingsonderzoek.

• Tijdens de interviews bleek dat de 
vrouwen kennis missen over het 
bevolkingsonderzoek. Bekijk de 
illustratie hiernaast voor meer 
informatie.

• Tijdens de interviews gaven de 
vrouwen aan waarom zij wel of 
niet meedoen aan het bevolkings-
onderzoek. De belangrijkste 
redenen zijn te vinden in de 
illustratie hiernaast.

WEL
Je kunt het beter 

voorkomen dan genezen.

 Ik wil goed voor mijn eigen 
gezondheid zorgen.

 Baarmoederhalskanker  
is ernstig en kan leiden 

tot de dood.

NIET
Ik ben bang voor de 

testuitslag.
 

Ik geloof in het lot. Je kunt hier 
geen controle over hebben. 

 
Ik voel schaamte bij een 

(mannelijke) huisarts.

“Is baarmoederhals- 
kanker erfelijk?”

“Wat is de oorzaak van 
baarmoederhalskanker?”

“Is het virus seksueel 
overdraagbaar?” “Het heeft geen 

nadelen, dus waarom 
zou ik niet meedoen?”

“Hoe wordt  
het uitstrijkje 
afgenomen?”



Dit is een uitgave van:
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Meer informatie
Neem contact op met de hoofdonderzoeker  
Nora Hamdiui via nora.hamdiui@rivm.nl.
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Deel 2. Online en papieren vragenlijsten

In deel twee van het onderzoek werden vrouwen uitgenodigd om een online of  
papieren vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 249 Turks-Nederlandse vrouwen en 
233 Marokkaans-Nederlandse vrouwen een vragenlijst ingevuld. 

Belangrijkste resultaten:

• Uit de vragenlijst bleek dat ongeveer de helft van alle 
vrouwen een geïnformeerde beslissing maakt over 
hun deelname aan het bevolkingsonderzoek.

• Driekwart van alle vrouwen gaf aan de volgende keer 
mee te willen doen aan het bevolkingsonderzoek.

• Ook gaven vrouwen aan waarom zij wel of niet 
meedoen aan het bevolkingsonderzoek.  
De belangrijkste redenen zijn te vinden in  
de illustratie hiernaast.

WEL
Ik wil zekerheid over 

mijn gezondheid 
hebben.

NIET
Ik ben bang voor de 

testuitslag (onder Marokkaans-
Nederlandse vrouwen).

 
Het bevolkingsonderzoek geeft 

geen zekerheid. Ik denk niet  
dat er iets met mij aan de hand 

is (onder Turks-Nederlandse 
vrouwen).

Deel 3. Video’s om geïnformeerde besluitvorming te verbeteren

Samen met vrouwen uit de doelgroep zijn op maat gemaakte informatievideo’s ontwikkeld. Er is onderzocht of deze video’s 
beter werken dan de informatiebrochure die er nu is. De vrouwen zijn in twee groepen verdeeld. De ene helft van de vrouwen 
kreeg de informatiebrochure te zien. De andere helft van de vrouwen kreeg de informatiebrochure en de video te zien.

Belangrijkste resultaten:

• Door de brochure maakten vrouwen vaker een 
geïnformeerde beslissing over het bevolkingsonderzoek.

• De video bleek vooral van toegevoegde waarde bij 
Marokkaans-Nederlandse vrouwen. Dit omdat er in de 
video aandacht is voor praktische, emotionele, culturele 
en religieuze aspecten van het bevolkingsonderzoek.

Resultaten deel 3 in perspectief

In totaal namen 1.564 vrouwen deel aan het 
onderzoek. De meeste deelnemers waren 30 
tot 39 jaar, hoogopgeleid en zelf geboren in 
Nederland. 40% van de Turks-Nederlandse 
vrouwen en 37% van de Marokkaans-
Nederlandse vrouwen gaf aan nooit mee te 
doen aan het bevolkingsonderzoek. De video 
en informatiebrochure zijn online te vinden.

• De video werd vaker bekeken dan de brochure.  
Ook werd de brochure vaker bekeken als de video  
ook werd aangeboden.

http://www.rivm.nl
mailto:nora.hamdiui%40rivm.nl?subject=
https://www.rivm.nl/bevolkingsonderzoek-baarmoederhalskanker/videos-marokkaans-turks
https://www.rivm.nl/documenten/uitnodigingsfolder-bevolkingsonderzoek-baarmoederhalskanker
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