
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.

WWW.BEVOLKINGSONDERZOEK.BE
INFO@BEVOLKINGSONDERZOEK.BE

VZW CENTRUM VOOR 
KANKEROPSPORING

ADMINISTRATIEVE ZETEL
RUDDERSHOVE 4, 8000 BRUGGE

BH
K-

BR
-1

st
e-

22
03

كب صاخال يصخشال زمرال:

ىإل

محرال قنع ةحسم ءارجإل كوعدن.
انل حمسي امم .تاونس ثالث لك محرال قنع ةحسم ءارجإ لضفأال نمف ،ةنس 64 و 25 نيب حوارتي كرمع ناك اذإ

يتال ايالخال لوحتت دق .كسفنب اهيظحالت نأ لبق ال مأ كمحر يف للخ اهب ايالخ كانه تناك ام اذإ ةفرعم
كسفنب نيددحت تنأ .دعومال يف دجاوتال يرورضال نم .محرال قنع ناطرسب ةيناطرس ةلحرم ىإل للخ اهب

نيعب باطخال اذه ذخأل يعاد ال ،نذإ ؟تاونس ثالث نم لقأ ذنم محرال قنع ةحسم تيرجأ له .اهمدع نم ةكراشمال
رابتعاال.

ماظتناب محرال قنع ةحسمل زردنالف يف ةديس 700,000 نم رثكأ عضخت.
نيكراشتس لهف f؟ 

ةيرهشال ةرودال هيف كيتأت ال موي يف ءاسنال ضارمأ بيبط وأ ماعال سراممال ىدل اًدعوم يددحت نأ بجي.
ةوطخب ةوطخ صحفال نم هعقوت كنكمي ام حرشن ،ةقفرمال ةرشنال يف.

ينورتكإلال ديربال قيرط نع ةوعدال هذه مالتسا نيلضفت له k؟  
قودنص يف ةالسر ىلع يلصحاو www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be ىلع ليجستالب يموق

محرال قنع ةحسمل كئارجإ ىلع تاونس ثالث نم رثكأ رم اذإ دراوال.

ةوعدال هذه لوبق نيديرت ال له وأ ةكراشمال لوح كشال كِرواسي له ،ةلئسأ يأ كيدل له g؟ 

• ءاسنال ضارمأ بيبط وأ ماعال سراممال عم كلذ يشقان.
• ةرايزب يلضفت

 www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be
 • اًناجم h0800 60 160 مقرال ىلع يلصتا 

• ىإل اًينورتكإل اًديرب يلسرأ
info@bevolkingsonderzoek.be 

ساسأال يف اًناجم لمعمال ليلحتف ؛بيبطال ةراشتسا لباقم اإل يددست نل.

ريدقتالو مارتحاال قئاف لوبقب اولضفتو،
زنيترام كيرتاب /د

 (CvKO) ناطرسال فاشتكا زكرم ،يدم

م نقو نحن

مالرح عنق سحةمب.
تفعليه الذي امف

أنت؟


