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SAMENVATTING

Baarmoederhalskanker is de vierde meest voorkomende kanker bij vrouwen wereldwijd met meer 
dan een half miljoen nieuwe patiënten per jaar. De hoogste incidentie van baarmoederhalskanker 
wordt gerapporteerd in ontwikkelingslanden. In landen met een bevolkingsonderzoek naar 
baarmoederhalskanker is de incidentie van en sterfte aan baarmoederhalskanker gedaald. 
Gestructureerd bevolkingsonderzoek leidt tot een vroegere opsporing van (voorstadia van) 
baarmoederhalskanker en tot een betere kans op overleving door vroegtijdige behandeling. De 
dekkingsgraad van het bevolkingsonderzoek is belangrijk, aangezien meer dan de helft van alle 
gevallen van deze vorm van kanker wordt gevonden bij vrouwen die niet deelnemen. Door deze 
niet-deelnemende vrouwen te stimuleren om toch mee te doen aan het bevolkingsonderzoek, 
kan de effectiviteit van screening op baarmoederhalskanker worden verbeterd, wat kan leiden tot 
een lagere incidentie van en sterfte aan deze ziekte. In dit proefschrift worden de mogelijkheden 
van een effectievere baarmoederhalskankerscreening besproken, te bereiken door middel van 
het aanbieden van de HPV-thuistest aan niet-deelneemsters van het bevolkingsonderzoek en 
worden de verschillende triagestrategieën geëvalueerd bij vrouwen met een HPV positieve 
thuistest. 
 
Hoofdstuk 1 bevat een algemene introductie betreffende baarmoederhalskanker, het humaan 
papillomavirus (HPV), de ontstaanswijze van baarmoederhalskanker, de huidige methode om 
(voorstadia van) baarmoederhalskanker op te sporen en de mogelijkheden om screening op 
baarmoederhalskanker te verbeteren. 
 
Screening middels cytologie heeft reeds geleid tot een dalende incidentie van en sterfte aan 
baarmoederhalskanker. Deze daling is echter afgevlakt en momenteel zijn de incidentie- en 
sterftecijfers in Nederland stabiel. Een belangrijke reden van deze stabilisatie is een suboptimale 
deelnamegraad. Het is aangetoond dat niet-deelneemsters een hoger risico hebben op het 
ontwikkelen van baarmoederhalskanker dan de deelneemsters aan het bevolkingsonderzoek. 
Het aanbieden van de HPV thuistest aan niet-deelneemsters als alternatief voor het uitstrijkje 
bij de arts, zou kunnen leiden tot een hogere dekkingsgraad van het screeningsprogramma. 
Wel is het belangrijk om te evalueren of een hoog-risico HPV (verder beschreven als HPV) test 
op het thuistestmateriaal net zo betrouwbaar is als cytologie of een HPV test op het materiaal 
afgenomen door de arts in het opsporen van hoogwaardige laesies (CIN2+). In Hoofdstuk 2 
presenteren we een review, waarin wij de nauwkeurigheid van de HPV thuistest vergeleken met 
die van het uitstrijkje afgenomen door een arts. Daarnaast beschreven wij verschillende studies 
die onderzoek hebben gedaan naar het aanbieden van de HPV thuistest aan niet-deelneemsters 
van het bevolkingsonderzoek. De HPV test op het thuistestmateriaal bleek minstens even gevoelig 
voor het opsporen van CIN2+ afwijkingen als cytologie op materiaal afgenomen door een arts, 
maar vaak minder specifiek. De HPV test op het thuistestmateriaal kon even nauwkeurig CIN2+ 
opsporen als de HPV test op materiaal afgenomen door een arts, onder voorwaarde dat een goed 
gevalideerde combinatie van HPV test en zelfafnameverzamelaar wordt gebruikt. Daarnaast bleek 
in landen met een gestructureerd bevolkingsonderzoek dat het aanbieden van de HPV thuistest 
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aan niet-deelneemsters van het bevolkingsonderzoek resulteerde in een hogere deelnamegraad 
dan een herinnering aan een uitstrijkje bij de arts. Bovendien bleek het in ontwikkelingslanden 
ook mogelijk om met de HPV thuistest (voorstadia van) baarmoederhalskanker te screenen.  
 
Zoals hierboven is beschreven, kan het aanbieden van de HPV thuistest de niet-deelneemsters 
van het bevolkingsonderzoek motiveren om toch deel te nemen aan screening van voorstadia van 
baarmoederhalskanker. De doeltreffendheid van verschillende thuistestmethoden kan worden 
beïnvloed door de mate van acceptatie door de gebruiksters, het volume van het zelf afgenomen  
materiaal en de keuze van de HPV test. In Hoofdstuk 3 vergeleken we bij niet-deelneemsters 
van het bevolkingsonderzoek een ergonomisch verbeterde, tweede generatie van een thuistest, 
die cellen van de baarmoedermond en vagina (cervicovaginaal materiaal) verzamelt door 
middel van een spoeling, met de eerste generatie van deze thuistest. We toonden aan dat het 
deelnemen aan het thuistestonderzoek bij deze niet-deelneemsters van screening waarschijnlijk 
niet hoofdzakelijk bepaald werd door het type thuistest, aangezien de ergonomisch verbeterde 
versie resulteerde in een vergelijkbaar deelnamepercentage als de eerste generatie van deze 
thuistest. Ook lieten beide versies van de thuistest een vergelijkbare klinische gevoeligheid zien. 
 
Verschillende soorten thuistestmethoden zijn beschreven als alternatief voor een uitstrijkje 
afgenomen door de arts, zoals bijvoorbeeld katoenen wattenstokjes, borsteltjes (brushes), tampons 
en vaginale spoelingtesten (lavage test). In Hoofdstuk 4 vergeleken we de deelnamegraad van 
twee verschillende thuistestmethoden. Voor deze studie werden 30.130 niet-deelneemsters van 
het bevolkingsonderzoek in 2008 gerandomiseerd (1:1 verhouding) om of de brush thuistest of de 
lavage thuistest te ontvangen. We onderzochten of de brush thuistest niet slechter functioneerde 
dan de lavage en toonden aan dat de deelnamegraad in de brush thuistest groep (34,6 %) niet 
lager was dan die van vrouwen in de lavage thuistest groep (31,9%). Ook was het percentage 
HPV positief geteste vrouwen en percentage gedetecteerde CIN2+ en CIN3+ vergelijkbaar in 
beide groepen. Een vragenlijst die werd verstuurd naar alle uitgenodigde vrouwen liet zien dat 
een vergelijkbare gebruiksvriendelijkheid werd gerapporteerd bij de twee thuistestmethoden. 
 
Om te bepalen waarom vrouwen niet regelmatig meedoen aan het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker en waarom deze niet-deelneemsters wel deelnemen aan een thuistest 
als deze vervolgens wordt aangeboden, hebben wij in Hoofdstuk 5 vragenlijsten geanalyseerd 
die zijn ingevuld door niet-deelneemsters van het bevolkingsonderzoek. In totaal werden 
10.166 ingevulde vragenlijsten teruggestuurd; 9.484 vragenlijsten werden geretourneerd 
samen met thuistest materiaal en 682 zonder materiaal. De meest genoemde reden (32,3%) 
voor niet-deelname aan het reguliere bevolkingsonderzoek was dat vrouwen waren vergeten 
om een   afspraak met de huisarts te plannen om een uitstrijkje te laten maken. De belangrijkste 
reden (50,2%) om deel te nemen aan screening wanneer een thuistest werd aangeboden, 
was de gelegenheid om de thuistest af te nemen in eigen tijd en omgeving. Concluderend, 
in onze populatie waren de meest gerapporteerde redenen om niet deel te nemen aan het 
bevolkingsonderzoek van organisatorische aard. Daarentegen waren gebruiksvriendelijkheid en 
controle over het eigen lichaam de belangrijkste redenen voor deze vrouwen om mee te doen 
met het thuistestonderzoek.
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Verschillende studies hebben aangetoond dat de HPV test gevoeliger is in het opsporen van CIN2+ 
dan cytologie, maar een lagere specificiteit heeft. Bij het grootste deel van de vrouwen met een 
HPV positieve test zal de HPV infectie namelijk verdwijnen, voordat deze een klinisch relevante 
afwijking van de baarmoedermond heeft kunnen veroorzaken. Daarom wordt geadviseerd om 
HPV positieve vrouwen een zogenoemde triagetest aan te bieden om te voorkomen dat te 
veel vrouwen (met een voorbijgaande infectie) worden verwezen voor colposcopie, wat kan 
resulteren in overbehandeling. Op dit moment is cytologie op een uitstrijkje afgenomen door 
de huisarts de meest beschreven triagetest bij HPV positieve vrouwen. Het nadeel van cytologie 
als triagetest is dat deze bepaling geen betrouwbare resultaten geeft op thuistestmateriaal.  
Daarom zal bij vrouwen die positief zijn getest voor HPV op thuistestmateriaal een extra bezoek 
aan de arts nodig zijn om deze triagetest uit te voeren. Eerder is aangetoond dat een moleculaire 
test, namelijk DNA-methylering van bi-marker panel MAL-M1 en miR-124-2 wel betrouwbaar is 
als directe triagetest op thuistestmateriaal om CIN3+ op te sporen. In Hoofdstuk 6 hebben we 
onderzocht of directe moleculaire triage (met behulp van DNA-methyleringsanalyse van MAL en 
miR-124-2 genen) op cervicovaginaal thuistestmateriaal niet inferieur was aan cytologie triage 
door de huisarts in de detectie van CIN2+. In deze gerandomiseerde gecontroleerde studie werden 
46.001 niet-deelneemsters van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uitgenodigd 
om thuistestmateriaal terug te sturen naar het laboratorium voor een HPV test. Alle vrouwen die 
thuistestmateriaal naar het lab instuurden en die vervolgens HPV positief werden getest, werden 
gerandomiseerd over een moleculaire triagegroep (n=515) of cytologie triagegroep (n=509). In 
beide triagegroepen was de CIN2+ detectie gelijk: 17,5% in de moleculaire triage en 14,7% in de 
cytologie triagegroep. Bij vrouwen die moleculaire triage ontvingen was geen extra bezoek aan 
de huisarts nodig voor een triagetest. Daarnaast was de deelname aan follow-up hoger en was de 
duur tot CIN2+ diagnose in deze groep korter dan bij vrouwen in de cytologie groep. Wel werden 
relatief meer vrouwen verwezen in de moleculaire groep (55%) dan in de cytologie triagegroep 
(29%).
 
De gebruikte drempels (‘thresholds’) voor positiviteit in de moleculaire triagegroep leidden tot 
relatief meer colposcopie verwijzingen dan bij cytologie triage. Daarom onderzochten we in 
Hoofdstuk 7 of de specificiteit van MAL/miR-124-2 methylering als triagetest bij vrouwen met 
een HPV-positieve thuistest kan worden verbeterd door het verhogen van de drempels en door 
het toevoegen van HPV16/18 genotypering. Vier verschillende drempels voor positiviteit werden 
gebruikt die vooraf gedefinieerd waren en in een eerdere studie overeenkwamen met een 
klinische specificiteit voor eindpunt CIN3+ van 50%, 60%, 70% en 80%. In deze studie hebben 
we geconcludeerd dat met het verhogen van de huidige DNA-methylering drempels voor 
positiviteit de klinische gevoeligheid aanzienlijk zal verminderen. Door de methyleringstest met 
een hoge drempelwaarde te combineren met HPV16/18  genotypering wordt echter wel een 
goede klinische sensitiviteit (77.6%) en specificiteit (54.8%) voor CIN3+ behaald. Deze volledig 
moleculaire triagestrategie geeft acceptabele verwijzingspercentages voor colposcopie (49.9%) 
en spoort tegelijkertijd de vrouwen op met het hoogste risico op kanker als gevolg van sterk 
verhoogde waarden in de methyleringstest en/of HPV16/18 positiviteit.
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In Hoofdstuk 8 hebben we verder onderzocht hoe de triage van HPV positieve vrouwen 
kan worden verbeterd  door alleen die vrouwen met het hoogste risico op (voorstadia van) 
baarmoederhalskanker te verwijzen voor colposcopie. Cytologie wordt op dit moment het meest 
gebruikt als triagetest voor HPV positieve vrouwen, maar is subjectief met een grote intra- en 
interobserver variabiliteit en een suboptimale sensitiviteit. In deze studie combineerden wij 
cytologie met een bi-marker CADM1/MAL methyleringstest als triagetest op uitstrijkjes van HPV-
positieve vrouwen. Wij toonden aan dat een hogere sensitiviteit kon worden bereikt met een 
acceptabel verwijzingspercentage naar colposcopie door het combineren van cytologie en bi-
marker CADM1/MAL methyleringsanalyse. Bovendien hebben we beschreven dat cytologie en 
methyleringstesten waarschijnlijk een complementaire werking hebben door het detecteren 
van verschillende soorten laesies. De combinatie van cytologie en bi-marker CADM1/MAL 
methyleringsanalyse is vooral een aantrekkelijke strategie omdat hiermee het risico op het 
missen van baarmoederhalskanker en gevorderde voorstadia wordt verlaagd. 
 
In Hoofdstuk 9 presenteren we een review waarin we de argumenten voor de implementatie van 
de HPV test als primaire screeningstest op baarmoederhalskanker beschreven. Ook evalueerden 
wij de rol van de HPV thuistest met als doel om de opkomst van het bevolkingsonderzoek te 
verhogen door het actief benaderen van voormalige niet-deelneemsters. Verschillende (huidige) 
triagestrategieën in HPV-positieve vrouwen evenals alternatieve objectieve, niet-morfologische 
markers werden besproken. Ook werd besproken dat de HPV test een belangrijke rol kan 
hebben als follow-up test na behandeling van CIN2+ wat kan resulteren in minder nacontroles. 
 
Tenslotte beschrijven we in Hoofdstuk 10 een algemene discussie van de gepresenteerde 
resultaten in dit proefschrift en worden toekomstperspectieven en de klinische consequenties 
besproken.


