
 

Meer over   
cervix screening : 

 

het uitstrijkje 
 

 
Preventie van en onderzoek naar 

     Baarmoederhalskanker 
 

U kunt bij Stichting Lobi ook terecht voor : 

Pil, Prikpil, Condoom ( mannen en vrouwen) 

Spiraal (inbrengen, controle en verwijderen) 

Emergency contraceptive (Morning after pill) 

Baarmoederhalskanker onderzoek (Papsmear of 

VIA),  Borst onderzoek,    Prostaat onderzoek 

HIV-test + counseling 

Familyplanning voor HIV+ koppels 

Gonorroe en Chlamydia onderzoek (SOA) 

Fluoranalyse,    Kinderwens begeleiding,     

Sperma analyse,   Zwangerschapstest,           

Intra Uterine Inseminatie,      

Echografie (Zwangerschap en spiraal controle) 

Bloedsuikertest (Glucose onderzoek) 

Cholesterol test,       Bloeddrukmeting 

Counselingsgesprek,    

Consult bij de arts 

Educatie & training 
 

STICHTING  LOBI 
  Paramaribo  :  Fajalobistraat # 16     tel.:  400444      
  Lelydorp        :  Fajalobilaan # 103     tel.:  367227 
  Nickerie         :  Bharosstraat # 44      tel.:  231533 
  Website         :  www.lobisuriname.org       
  E-mail           :  lobi@lobi.sr 
                             lobi@lobisuriname.org       
 
 

Wanneer krijg je de uitslag?                                                                                            
 

Bij het uitstrijkje is er een periode van 4 tot 8 
weken tussen het onderzoek en de uitslag. Als 
de uitslag eenmaal binnen is kan besproken 
worden of en welke behandeling nodig is.                                                                    
Voor behandeling wordt de vrouw dan  
verwezen naar de arts of specialist.                                                                                                                                                 
                                                                                                                                   
Hoe betrouwbaar is het  
onderzoeksresultaat ?     
                                                       
De uitslag van het uitstrijkje is heel               
betrouwbaar. Bij regelmatig herhalingsonder-
zoek is er voldoende garantie dat eventuele 
afwijkingen tijdig worden opgespoord.                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
Hoe vaak moet het uistrijkje worden  
gedaan?                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Afhankelijk van de uitslag wordt geadviseerd 
om herhalings(onderzoek) van het uitstrijkje na 
6, 12 of 24 maanden te laten doen. 
                                                                                                                                                   
Wat als het onderzoeksresultaat niet goed  
is?                                                                                                                 
 

Als uit het uitstrijkje blijkt dat er afwijkingen 
zijn, zal de dokter / verpleegkundige uitleggen                                             
welke behandeling mogelijk is.                                                                                                   
 
Kosten van een uitstrijkje: 
 

Wij hebben een samenwerking met de         
zorgverzekeraars. 
Assuria, Self Reliance, Parsasco, en SZF 
vergoeden de kosten van het uitstrijkje. Voor 
SZF heeft u wel een garantie of lab brief nodig 
naast uw pasje. 
Indien u niet verzekerd bent kunt u ook          
de kosten zelf betalen. 

Vrouwen van wie de baarmoeder 

is verwijderd hoeven geen cervix 

screening meer te doen. 

Let wel ! 
Vrouwen met ongewone buikpijn en/of abnormaal 
vaginaal bloedverlies kunnen na consultatie bij 
de verpleegkundige of arts advies krijgen over de 
meest  geschikte onderzoeksmethode.            
Voor vrouwen met deze klachten is vaak nog 
aanvullend onderzoek nodig naast het uitstrijkje.       



Baarmoederhalskanker is te voorkomen.  
Onderzoek kan helpen te ontdekken of er  
veranderingen of afwijkingen in de  
baarmoederhals zijn, die tot baarmoederhals- 
kanker kunnen leiden.  
Hierdoor kunnen voorstadia van kanker op tijd 
worden ontdekt. Deze afwijkingen kunnen 
voor 100%  genezen als ze vroegtijdig ontdekt 
en behandeld worden. 
 

Onderzoek naar baarmoederhalskanker 
wordt ook cervix screening genoemd. 

 
 

Wanneer zou  u moeten beginnen met een 
cervix screening? 
 
- Als u al minimaal 3 jaren seksueel actief 
bent  (ongeacht uw leeftijd) 
- Als u al 21 jaar of ouder bent en nooit eerder 
een cervix screening heeft gedaan (dit 
onderzoekje is niet aangeraden bij vrouwen 
die nog geen seks hebben) 
 
 

Er zijn nu twee screenings – methoden voor  
baarmoederhalskanker onderzoek bij  
Stichting Lobi mogelijk. 
 
1. Uitstrijkje ofwel de papsmear 
2. VIA (Visual Inspection with Acetic Acid ) 
 
 

HET  UITSTRIJKJE : 

                           
Bij het uitstrijkje neemt een (getrainde)  ver-
pleegkundige of dokter met een houten spatel 
of met een plastic borsteltje wat slijmvlies van 
de baarmoederhals. Dit materiaal wordt op 
een glaasje uitgestreken en voor onderzoek 
naar het laboratorium gestuurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het onderzoek wordt het speculum ingebracht ,  
zodat de baarmoedermond goed te zien is.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het uitstrijkje wordt met spatel of borsteltje wat  

slijmvlies afgenomen bij de baarmoedermond. 

 
Wat laat het uitstrijkje zien?     
                                                
Bij een uitstrijkje wordt dus bij de vrouw wat  
slijmvlies van de baarmoedermond afgenomen 
en op een glaasje uitgestreken. Dit gaat naar het 
laboratorium en wordt onder een microscoop  
onderzocht. Men kan dan zien als er afwijkende 
cellen aanwezig zijn.                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is het uitstrijkje pijnlijk ? 
 

Nee het uitstrijkje is niet pijnlijk. Het in    
brengen van het speculum – ook wel       
eendebek genoemd - kan als je te             
gespannen bent wat gevoelig zijn. Het      
onderzoek zal ook iets pijnlijker  zijn als er al 
een bestaande pijnlijke aandoening is.     
Misschien kriebelt of prikkelt het bij de    
baarmoedermond een beetje bij het afnemen 
van het slijmvlies.                     
 
Het speculum, 
ook wel eendebek  
genoemd. 
 
                                                                                                                             
Wanneer is de beste tijd om een uitstrijkje 
te laten doen? 
 

De vrouw moet niet menstrueren op het   
moment dat het uitstrijkje wordt gedaan. 
Twee weken nadat de menstruatie is         
gestopt, is de beste tijd om het onderzoek te 
laten doen. Verder moet  de vrouw geen    
vaginale medicatie gebruiken in de periode 
van het onderzoek.                                                                                                  


