
MEDISCHE INDICATIE

UITSTRIJK

De meerwaarde van de

 

voor uw patiënt 

Onderzoeksmateriaal 
 aanvragen

Het onderzoeks- en verzendmateriaal voor cervix-
uitstrijken kunt u eenvoudig bestellen via de website 
van Pathologie Friesland, www.pathologiefriesland.nl. 
Werkt u in een ziekenhuis, klik dan op ‘Ziekenhuizen’.
Werkt u in een huisartsenpraktijk, klik dan op 
‘Huisartsen’. Daar vindt u het bestelformulier voor 
het bestellen van onderzoeks- en verzendmateriaal 
cervix uitstrijken. De bestelling wordt de volgende 
werkdag door onze koeriers bij u afge leverd. 
Voor een zo nauwkeurig mogelijke uitslag voor 
uw patiënt hebben we inzendrichtlijnen opgesteld. 
Deze kunt u vinden op onze website onder 
‘Inzendrichtlijnen.’

Onderzoeksmateriaal dagelijks bij u opgehaald
Pathologie Friesland heeft een eigen koeriersdienst 
en haalt dagelijks (of op verzoek) het onderzoeks-
materiaal op bij huisartsen en ziekenhuizen in 
Friesland. De cervixuitstrijken op medische indicatie 
kunt u bij dit transport aanleveren. 

Meer informatie
Om uw patiënten zo snel mogelijk uitslag te kunnen 
geven over hun medische indicatieuitstrijk, hebben 
wij een efficiënte werkwijze met een korte door-
looptijd van drie werkdagen. 

Heeft u vragen, wilt u meer weten over onze 
werk wijze of wilt u overleggen met een van onze 
 cytologisch analisten of klinisch pathologen over 
een uitslag? Neemt u dan contact met ons op via
pathologie@pathologiefriesland.nl of bel
(058) 293 93 93.

Een kijkje achter de schermen?
Wilt u meer weten over het werk 
van Pathologie Friesland? 
U bent van harte welkom om te 
komen kijken in onze organisatie 
en te zien hoe we werken. 
U kunt zich aanmelden voor een 
rondleiding door een e-mail te 
sturen naar  
pathologie@pathologiefriesland.nl  
of via telefoonnummer 
(058) 293 93 93.

Pathologie Friesland
Jelsumerstraat 6a
Postbus 3305
8901 DH Leeuwarden
T 058 293 93 93
pathologiefriesland.nl
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Alle vrouwen tussen de dertig en zestig jaar krijgen een uitnodiging om deel te nemen 
aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Voor dit onderzoek wordt door 
de huisarts of assistent een cervix uitstrijk gemaakt. Per januari 2017 wordt een cervix-
uitstrijk in het kader van het bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker alléén getest 
op de aan  wezigheid van het humaan papillomavirus (HPV). Pas als deze test positief is, 
wordt het materiaal gescreend op afwijkende cellen. 

De meerwaarde van de  medische indicatie uitstrijk
De hierna genoemde klachten kunnen wijzen op baarmoederkanker of (een voor-
stadium van) baarmoederhalskanker en zijn redenen om gynaecologisch onderzoek 
inclusief cervixuitstrijk te verrichten. Op deze manier kunnen afwijkingen in een zo 
vroeg mogelijk stadium worden ontdekt. Het ontdekken van een voorstadium van 
 baarmoeder- of baarmoederhalskanker geeft een betere prognose voor de patiënt.

Mogelijke klachten bij (een voorstadium van) baarmoeder- of baarmoederhalskanker zijn:

Door deze verandering in het bevolkingsonderzoek en het feit dat vrouwen maar eens 
in de vijf of tien jaar een uitnodiging krijgen voor het bevolkings onderzoek baarmoeder -
hals kanker, is de medische indicatieuitstrijk van meerwaarde voor uw patiënt. 
Als een patiënt bij u komt met gynaecologische klachten, een verzoek tot cervix-
uitstrijk of u constateert bij de BVO-uitstrijk een afwijkende baarmoeder mond, 
dan is het aan te raden om een cervixuitstrijk op medische indicatie te laten maken. 
Pathologie Friesland kan deze uitstrijk voor u screenen. Wij screenen op de aan -
wezigheid van afwijkende cellen én onderzoeken de cervixuitstrijk op andere  af  wijkingen 
zoals ontstekingen. 

Waarom altijd een cervixuitstrijk bij gynaecologische klachten?
Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is een screening bij vrouwen 
die geen gezondheidsklachten hebben. Er wordt gescreend op de aanwezigheid 
van een HPV-infectie, omdat dit kan leiden tot een (voorstadium van) cervix carcinoom. 
Echter niet alle gevallen van cervixcarcinomen zijn HPV gerelateerd. Een deel van 
de cervix carcinomen (adeno carcinomen) en daarnaast endometriumcarcinomen zijn niet 
HPV gerelateerd en worden met een HPV-test dan ook niet gedetecteerd of uitgesloten. 

Voor een zo volledig en adequaat mogelijk onderzoek is het bij gynaecologische 
klachten daarom aan te raden om altijd een cervixuitstrijk op medische indicatie 
te maken. Een medische indicatieuitstrijk wordt door Pathologie Friesland naast 
de  ver schillende vormen van cervixcarcinomen ook gescreend op andere afwijkingen, 
zoals endometrium carcinomen en ontstekingen, zodat de achterliggende oorzaak 
van de klacht kan worden aangetoond. 

Oorzaken baarmoeder- en baarmoederhalskanker
Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op het ontwikkelen van baar moeder- 
en baarmoederhalskanker. De bekendste oorzaak van baarmoederhalskanker is HPV. 
Baarmoederkanker is echter niet HPV gerelateerd. 
Andere factoren voor het ontstaan kunnen zijn: 

• contactbloedingen 
• tussentijds bloedverlies op een 

wisselend tijdstip in de cyclus
• postmenopauzaal bloedverlies

• abnormale vaginale afscheiding
• pijn bij coïtus
• hevigere en langere menstruatie 

dan normaal

• roken 
• meerdere (meer dan vijf) voldragen 

zwangerschappen
• chlamydia
• DES-dochter 

• verzwakt immuunsysteem 
• anticonceptiepil
• op jonge leeftijd eerste 

geslachtsgemeenschap 
• veel seksuele partners

“Bij welke klachten moet ik 
naar de huisarts om een uit-
strijkje te laten maken?”


