Voordelen
·· Vroegtijdige opsporing
·· Hogere detectiekans dan een uitstrijkje
·· Eenvoudige afname door uzelf
·· Negatief resultaat = controle na 5 jaar

Praktische informatie
·· Nog geen terugbetaling in België.
De test kost 30 EUR.
·· Voor vrouwen vanaf 30 jaar.

Meer info:
labo@anacura.com
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er naar bij
uw arts

Zelfafname set
voor opsporing van
baarmoederhalskanker
met HPV-test

Hoe ontstaat baarmoederhalskanker?
Baarmoederhalskanker wordt nagenoeg steeds veroorzaakt door het Humaan Papilloma Virus (HPV). Er zijn
meer dan 150 types bekend. De hoog risico HPV types
(hr HPV) kunnen als zeldzame complicatie baarmoederhalskanker veroorzaken.
HPV is één van de oorzaken van virale seksueel overdraagbare aandoeningen. Tot 80% van de seksueel actieve
vrouwen komt ooit in contact met dit virus. In het merendeel van de gevallen wordt het virus spontaan geklaard.
Indien een vrouw echter besmet blijft met een hr HPV, kunnen de cellen van de baarmoederhals transformeren naar
voorstadia van baarmoederhalskanker.

Comfortabele afname
Bovenstaand HPV screeningsonderzoek kan eenvoudig
uitgevoerd worden met een Evalyn Brush op celmateriaal
(vocht) dat uit de vagina door de arts of door de vrouw
zelf wordt afgenomen.
Het borsteltje van de Evalyn Brush werd speciaal ontwikkeld in overleg met en voor vrouwen en werd grondig
getest in verschillende klinische studies. Dit borsteltje is
veilig, eenvoudig en comfortabel te gebruiken en zorgt
voor een betrouwbare vochtopname. Hierbij is geen
speculum nodig.

Dit proces verloopt over meerdere jaren. Vroegtijdige opsporing van een hoog risico HPV-infectie maakt behandeling van de voorstadia mogelijk en zorgt dat het ontstaan
van baarmoederhalskanker kan voorkomen worden.

Nieuwe aanpak
Momenteel gebeurt een screeningsonderzoek door middel
van een uitstrijkje. Bij aanwezigheid van abnormale cellen
wordt verder onderzoek naar de aanwezigheid van het hr
HPV uitgevoerd.

De roze dop

Het witte kwastje

Met de nieuwe aanpak wordt onmiddellijk een HPV test
uitgevoerd bij vrouwen vanaf 30 jaar. Enkel indien deze
test positief is, dient aanvullend een uitstrijkje te worden
afgenomen.
Deze nieuwe aanpak heeft een veel hogere kans op vroegtijdige detectie. Bij een negatief resultaat is een volgende
controle pas nodig na 5 jaar. Uw arts is best geplaatst
voor alle verdere informatie en correcte interpretatie van
dergelijke resultaten.

De vleugeltjes

De doorzichtige huls

De roze draaiknop

