Behandeling

Follow-up afwijkende uitstrijkjes
Wanneer een uitstrijkje afwijkend is, is het belangrijk dat we u blijven controleren. Deze controle
noemen we follow-up.
Veel vrouwen die bij de gynaecoloog zijn geweest vanwege een afwijkend uitstrijkje, ervaren dat als een spannende periode. Spannend
vanwege het onderzoek en angst dat er misschien kanker wordt gevonden.

Hoe verloopt de follow-up?
Na 12 maanden
Na 12 maanden
Na 12 maanden maakt u een afspraak bij uw huisarts voor een uitstrijkje.
1. Zit in het uitstrijkje geen humaan papillomavirus (HPV) en zijn er geen afwijkende baarmoederhalscellen? Dan hoeft u niet
meer terug te komen en krijgt u automatisch een oproep voor het bevolkingsonderzoek.
2. Is de uitslag Pap 3a2 of hoger? Dan stuurt de huisarts u door naar de gynaecoloog en krijgt u een kolposcopie
(https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kolposcopie).
3. Zit in het uitstrijkje het humaan papillomavirus (HPV) en is de uitslag, Pap 1, Pap 2 of Pap 3a1? Dan maakt u over een jaar
weer een afspraak bij uw huisarts voor controle van het uitstrijkje. U volgt dan de route van 24 maanden.

Na 24 maanden
Na 24 maanden
Wanneer u na een jaar weer terug moet komen voor het maken uitstrijkje bij uw huisarts? Dan maakt u hiervoor zelf een afspraak.
Afhankelijk van de uitslag zijn er de volgende mogelijkheden:
1. Zit in het uitstrijkje het humaan papillomavirus (HPV) en is de uitslag van baarmoederhalscellen Pap 1? Dan gebeurt de
verdere controle via het bevolkingsonderzoek.
2. Zit in het uitstrijkje geen humaan papillomavirus (HPV) is de uitslag van baarmoederhalscellen Pap 3a1 of lager? Dan gebeurt
de verdere controle via het bevolkingsonderzoek.
3. Is de uitslag van de baarmoederhalscellen Pap 3a2 of hoger, met of zonder het humaan papillomavirus (HPV)? Dan stuurt de
huisarts u door naar de gynaecoloog en volgt er een kolposcopie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kolposcopie).
4. Zit in het uitstrijkje het humaan papillomavirus (HPV) en is de uitslag van baarmoederhalscellen Pap 2 of Pap 3a1? Dan volgt
er een kolposcopie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kolposcopie) bij de gynaecoloog.

Praktische tips
Wat neemt u mee?
Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie
Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee) over wat u moet
meenemen.

Opleidingsziekenhuis
In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms
meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding
(https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/opleidingsziekenhuis-met-wie-heeft-u-een-afspraak). Deze zorgverlener werkt altijd onder
supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

MijnJBZ
Via de beveiligde website MijnJBZ (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens
inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen
Gynaecologie en Verloskunde (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gynaecologie-en-verloskunde)

Meer informatie
Bevolkingsonderzoek (https://www.rivm.nl/bevolkingsonderzoek-baarmoederhalskanker)
Informatie over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
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