Je persoonlijke code: [0123456789]

Het uitstrijkje
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WIJ DOEN HET.
EN WAT DOE
JIJ?

[datum]
Beste [voornaam achternaam]

BE

We nodigen je voor het eerst uit om een uitstrijkje te laten nemen.
Als je tussen de 25 en 64 jaar bent, doe je dit best om de drie jaar. Zo kunnen we mogelijk zien of je afwijkende
cellen in je baarmoederhals hebt voor je er zelf iets van merkt. Afwijkende cellen kunnen veranderen in een
voorstadium van baarmoederhalskanker. Het is belangrijk om er op tijd bij te zijn.
Je beslist zelf of je meedoet.
Meer dan 700.000 vrouwen in Vlaanderen laten regelmatig een uitstrijkje nemen.
Doe jij ook mee?
Je maakt zelf een afspraak met je huisarts of gynaecoloog op een dag waarop je niet ongesteld bent.
In de bijgevoegde folder leggen we stap voor stap uit wat je mag verwachten van het onderzoek.
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Kreeg je een vaccinatie tegen HPV? Ook dan is het uitstrijkje belangrijk!

Ontvang je deze uitnodiging liever via e-mail?
Schrijf je in op www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be en ontvang een bericht in je mailbox als
je uitstrijkje meer dan drie jaar geleden is.
Heb je een vraag, twijfel je om deel te nemen of wil je niet ingaan op deze uitnodiging?
• Bespreek het met je huisarts of gynaecoloog.
• Surf naar www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be
• Bel gratis naar 0800 60 160
• Mail naar info@bevolkingsonderzoek.be
Je betaalt enkel de consultatie bij de dokter, de labo-analyse is in principe gratis.
Met vriendelijke groeten,

Dr. Patrick Martens
Directeur Centrum voor Kankeropsporing
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Het CvKO kreeg de toestemming van de Privacycommissie om uw gegevens op te vragen bij de desbetreffende instanties en te gebruiken in het kader van dit bevolkingsonderzoek.
Deze Commissie waakt er over dat elk gebruik ervan verloopt met respect voor de Privacywetgeving.
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Aan [Voornaam naam]
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