
 1 

Reactie Cie Cytologie aan NVVP bestuur nav GR rapport HPV screening 
11 juli 2011 
 
 
Geacht Bestuur,  
 
 
De Commissie Cytologie (Cie Cyt) heeft vijf opmerkingen bij het rapport van de 
gezondheidsraad (GR) over primaire screening in het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker (BMHK).i.  
 
1. Het advies is onevenwichtig. De gezondheidsraad acht het huidige bevolkingsonderzoek 
‘sober, maar goed’ en stelt, terecht, dat de meest effectieve verbetering zal moeten komen van 
opkomstbevordering. In zo’n context komt het advies om de test te veranderen voor de 
vrouwen die wél opkomen als onevenwichtig over. Introductie van de hrHPV als primaire, 
nieuwe test eist vergaande veranderingen in het vervolg traject (triage met cytologie). De 
verwachtingen op basis hiervan zijn gemodelleerd en niet evidence based (in een 
gerandomiseerde trial hrHPV test versus controle). GR schrijft zelf al dat er géén wonderen 
verwacht mogen worden. De Cie Cyt vindt dat zeer onzeker is of de voorgestelde verandering 
wel de berekende effecten zullen hebben. Ook is onduidelijk of het opkomstpercentage 
wellicht zal dalen door invoering van de hrHPV test. In het voorwoord van het GR rapport is 
deze zorg ook verwoord.  
 
2. Het advies is prematuur met betrekking tot inzet van de hrHPV thuistest. Het advies 
om naar alle non responders (ongeveer een kwart miljoen vrouwen per jaar) een thuistest te 
gaan opsturen ter opkomstbevordering is prematuur. Er is nog te weinig evidence based 
onderzoek waaruit blijkt dat de juiste doelgroep bereikt wordt. In de aangehaalde studie bleek 
dat 50% van de responders wel degelijk een uitstrijkje hadden gehad ( de ‘worried well’ doen 
vooral mee) ii. Bovendien maakt introductie van deze thuistest het hele BVO nog complexer 
én er zullen jaarlijks circa 175000 (70% van de 250000) samplers zonder effect verzonden 
worden. Het is veel verstandiger te wachten, totdat de thuistest voldoende gevalideerd is om 
vervolgens, afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, de thuistest als enige test in te 
voeren.  
 
3. Het advies werkt de ketenkwaliteit onvoldoende uit. Het rapport beperkt zich tot het 
noemen van het gebrek aan kwaliteitsborging bij de huisartsen maar laat na de cruciale rol in 
het natraject door gynaecologen te belichten. Juist hier blijkt grote diversiteit aan 
behandelmodaliteit (biopten vs therapeutische excisies) bij notoir beperkt gevoelige 
colposcopie techniek met weinig inzicht in de effectiviteit hiervan. De oproep voor de 
ontwikkeling van een ketenrichtlijn zou eerst aangepakt moeten worden, omdat hiermee 
potentieel 10% reductie van de incidentie (obv follow-up fouten) kan worden bereikt iii . Het 
advies om de ketenkwaliteit te verbeteren met tegelijk introductie van een nieuwe test, 
waarbij er onvermijdelijke toename van colposcopieën en overbehandeling wordt voorzien, is 
vragen om problemen. Er is allereerst kwaliteitsverhoging en borging nodig in het huidige 
natraject. 
 
4. Het advies gaat voorbij aan een voordeel van de cytologische test, namelijk de detectie 
hrHPV negatieve maligniteiten. Onderzoek in MiddenWest toonde aan dat over 2008 en 
2009 266867 uitstrijkjes zijn verricht met 66 KOPAC A4 of hoger (=verwijsadvies). Hierbij 
werden 17 gevallen van endometriumcarcinoom gedetecteerd. In Oost bleek over 143.204 
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uitstrijkjes (2009) dit getal 11. Extrapoleren naar 586000 zou dit 37-45 carcinomen beteken. 
Ook zullen hrHPV negatieve adenocarcinomen van de cervix (oa clearcell carcinomen) 
gemist gaan worden. Dit zijn er landelijk zeven, maar door missen van voorstadia zullen dit er 
mogelijk meer gaan worden. Samenvattend: de méérdetectie aan cervixcarcinomen van 70 
zou daarom deels teniet gedaan kunnen worden door het missen van circa 44-52 carcinomen, 
die hetzij hrHPV negatief zijn hetzij endometriumcarcinomen betreffen. 
 
5. Verlies aan kwaliteitsborging voor uitstrijkjes in deze setting. Het advies gaat niet in op 
de effecten van primaire hrHPV screening middels een hrHPV test op de kwaliteit van de 
uitstrijkjes (er vindt dan immers nog slechts incidentele terugkoppeling plaats naar de 
‘uitstrijker’ en dit kan leiden tot verminderde effectiviteit van cytologie na een positieve 
hrHPV test). In dit licht betekent het aanbevolen centreren van het BVO BMHK naar een 
beperkt aantal laboratoria verlies van directe correlatie van de screentest met cytologie-
histologie resultaten. We kunnen ons wel voorstellen dat er gestreefd wordt naar een reductie 
van het aantal, dat het BVO BMHK uitvoert zoals nu het geval is naar een beperkter aantal, 
maar vijf laboratoria lijkt te krap voor optimale kwaliteitsborging van de effecten van een 
nieuw BVO. 
 
Concluderend bericht de Cie Cytologie aan het NVVP bestuur dat wij het advies voor een 
gevoeligere test op basis van betere sensitiviteit kunnen billijken, maar dat tegelijkertijd de 
Commissie zeer bezorgd is over de nadelige effecten, waarbij mogelijk het gepostuleerde 
rendement van introductie van een hrHPV test te niet zal worden gedaan. Wij vertrouwen 
erop dat het bestuur een en ander in de uitvoeringstoets van het RIVM de juiste aandacht zal 
geven.  
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