
PUBLIREPORTAGE

DE TIJD VLIEGT: DRIE JAAR IS ZO VOORBIJ …

Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uit-
nodigingsbrief als je tot de doelgroep behoort en het te 
lang geleden is dat je een uitstrijkje heb laten nemen. Je 
maakt dan zelf een afspraak met je huisarts of gynaeco-
loog op een dag waarop je niet ongesteld bent. 

JA, MAAR DE DOKTERS ZIJN NU AL ZO OVERBELAST 
DOOR CORONA …

Monique (47 jaar) zucht: “Ik voel me schuldig om een 
afspraak te maken bij mijn dokter als ik geen klachten 
heb …” 

Dr. Patrick Martens, directeur Centrum voor Kankerop-
sporing: “Nee, jouw huisarts of gynaecoloog maakt graag 
tijd vrij om een uitstrijkje te nemen. Zelfs in het hele 
moeilijk jaar 2020 zorgden  mijn collega’s, huisartsen en 
gynaecologen er voor dat bijna evenveel vrouwen als an-
dere jaren zich preventief lieten onderzoeken. En je kan er 
op rekenen dat ze al het mogelijke doen om dit op een zo 
veilig mogelijke manier te doen.“

JA, MAAR IK BEN AL GEVACCINEERD TEGEN HPV 
TOEN IK 13 JAAR WAS …

Laura (25 jaar): “Ik heb me toen al laten prik-
ken, dus gelukkig moet ik nu geen uit-

strijkje meer laten nemen, toch?” 

Dr. Patrick Martens: “Dat is een 
misverstand. Ook al ben je ge-

vaccineerd tegen HPV, een 
driejaarlijks uitstrijkje blijft 
nodig. Het HPV-vaccin biedt 
immers geen 100% bescher-
ming. Ook tegen het  co-
ronavirus vechten we met 
meerdere wapens.“

Laat van je 25ste tot en met je 64ste elke drie jaar een uitstrijkje nemen.

JA, MAAR IK BEN AL GESTOPT MET ROKEN …

Yvonne (56 jaar): “Het hele COVID-gedoe heeft er voor 
gezorgd dat ik de schrik goed te pakken had. Dus ik ben 
al goed bezig met mijn gezondheid.” 

Dr. Patrick Martens: “Dat is knap, proficiat! Iedereen 
weet dat je van roken longkanker kan krijgen, maar 
het verhoogt ook je risico op baarmoederhals-
kanker.”

JA, MAAR HET GEEFT ME ALLEEN 
MAAR STRESS …

Esther (36 jaar): “Ik doe daar niet aan 
mee, want het maakt me onzeker.” 

Dr. Patrick Martens: “Uiteraard is 
deelname aan het Bevolkingsonderzoek 
Baarmoederhalskanker vrijwillig. Lees onze 
folder of website zodat je goed geïnformeerd 
bent vooraleer je beslist al dan niet deel te nemen. 
Nog beter, spreek er over met je arts of gynaecoloog. 
Vertel hem of haar dat het afnemen van het uitstrijkje je 
stress geeft, dat de uitslag je ongerust maakt, … “

Ik doe het straks wel.
Eerst nog wat lezen.

BLA BLA BLA… 
GEEN EXCUSES. LAAT EEN UITSTRIJKJE NEMEN.

Heb je vragen? 
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts of gynaecoloog! 

Meer weten over het bevolkingsonderzoek? Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 
0800/60.160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, 

of surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/baarmoederhalskanker.

BLA BLA BLA
VROEGTIJDIGE OPSPORING IS  
DE BESTE BESCHERMING TEGEN 
BAARMOEDERHALSKANKER

Met een uitstrijkje is baarmoederhalskanker makkelijk op te sporen. Ook de voorstadia 
ervan, waarin de ziekte nog heel beperkt of nog niet ontwikkeld is, worden via deze 
test opgespoord. Je hebt dan nog geen kanker en een eenvoudige behandeling is 
vaak al genoeg om te voorkomen dat je wel baarmoederhalskanker krijgt.


