Je persoonlijke code:

EL
D

WIJ DOEN HET.
EN WAT DOE
JIJ?

Beste

We nodigen je uit om deel te nemen aan het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker voor vrouwen van
25 tot en met 64 jaar. Met een uitstrijkje om de drie jaar kunnen afwijkingen in je baarmoederhals vroegtijdig
worden opgespoord.

BE

Je beslist zelf of je al dan niet deelneemt. Misschien denk je: “Ik heb geen klachten. Ik voel niets speciaals.
Waarom zou ik dan zo’n uitstrijkje laten nemen?” Toch is het zinvol! Als je er vroeg bij bent, is de kans op
volledige genezing immers veel groter. De behandeling is dan ook minder zwaar.

Het onderzoek is eenvoudig en doet geen pijn. De consultatie duurt hooguit een kwartier.
Liet je minder dan drie jaar geleden al een uitstrijkje nemen? Dan hoef je met deze brief geen rekening te
houden.

VO
OR

Hoe neem je deel aan het bevolkingsonderzoek?
Maak een afspraak met je huisarts of gynaecoloog om een uitstrijkje te laten nemen op een dag waarop je
niet ongesteld bent.
Je betaalt enkel voor de consultatie. Je krijgt een deel van het bedrag terug van je ziekenfonds. Ontvang je
toch een factuur van het labo? Betaal die niet, maar neem eerst contact op met je ziekenfonds.
Wil je meer informatie over dit bevolkingsonderzoek?
• Lees de bijgevoegde folder.
Heb je persoonlijke vragen of twijfel je om deel te nemen?
• Neem contact op met je huisarts of gynaecoloog.
• Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be
Kies je ervoor om niet deel te nemen?
• Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/baarmoederhalskanker/nietdeelnemen.
Tik je persoonlijke code in.
• Bel gratis 0800 60 160. Na het intikken van je postcode helpen we je verder.
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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