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In dit proefschrift worden studies gepresenteerd die 

tezamen beoogden de waarde van implementatie 

van de hoog-risico humaan papillomavirus (hrHPV) 

test in het bevolkingsonderzoek baarmoederhals-

kanker in kaart te brengen.  

 

Testen op hrHPV detecteert klinisch relevante 

≥CIN2 laesies 

In 1997, toen de POBASCAM trial (ook wel 

HPVBOB studie) werd geïnitieerd, was, op basis 

van een relatief kleine pilot studie, bekend dat het 

testen op hrHPV een hogere sensitiviteit en negatief 

voorspellende waarde had voor de detectie van 

baarmoederhalskanker en hoog-gradige voorloper- 

afwijkingen daarvan ( ≥CIN2 laesies) dan cytologie 

(1). Dit ging wel ten koste van een iets lagere 

specificiteit. Dit resultaat werd later  bevestigd door 

anderen en door ons (Hoofdstuk 2) (2-6).  

Het was echter nog steeds onbekend of de 

met een hrHPV test extra gedetecteerde ≥CIN2 

laesies klinisch relevant waren, d.w.z. of het niet-

regressieve laesies betrof. Meerdere 

gerandomiseerde studies, betreffende duizenden 

vrouwen zijn nog steeds gaande om deze vraag te 

beantwoorden en om het lange termijn effect van 

het testen op hrHPV vast te stellen. In deze studies 

wordt de effectiviteit van primaire screening door 

middel van het testen op hrHPV al dan niet in 

combinatie met cytologie, vergeleken met screening 

middels alleen klassieke of dunne laag cytologie. 

(Finland-Finnish Randomised Public Health Trial 

N=14,149, leeftijd 30-60 jaar; Italië-NTCC, 

N=33,364, 35-60 jaar; UK-ARTISTIC N=19,344, 

30-64 jaar; Zweden-SWEDESCREEN N=12,527, 

32-38 jaar; Canada-CCCaST Canada, N=9,667, 30-

69 jaar; Nederland-POBASCAM N=49,220, 29-61 

jaar; Nederland-VUSA-screen N=50,000, 30-60 

leeftijd (7-13)).  

In onze publicatie betreffende vijf-jaars follow-up 

over twee screeningsronden van 17,155 vrouwen in 

de POBASCAM studie (Hoofdstuk 10), laten de 

gegevens zien dat de eerder gedetecteerde laesies 

door gecombineerd hrHPV cytologie testen niet  

regressieve laesies betreft maar daadwerkelijk 

klinisch relevante laesies. Deze veronderstelling is 

gebaseerd op de observatie dat over twee 

screeningsronden, zowel in de interventie groep 

(vrouwen gescreend met zowel hrHPV als cytologie 

test) als in de controle groep (vrouwen gescreend 

met alleen cytologie) van de POBASCAM studie 

hetzelfde aantal ≥CIN2 laesies werd gedetecteerd. 

Echter, in de interventie groep, werden veel laesies 

eerder gedetecteerd, d.w.z. in de eerste 

screeningsronde 56% meer ≥CIN2 laesies 

vergeleken met de controle groep, en in de tweede 

ronde 47% minder ≥CIN2 laesies. Een voorlopige 

kosten-effectiviteits analyse laat zien dat het eerder 

detecteren van deze ≥CIN2 laesies met behulp van 

een hrHPV test leidt tot een grotere reductie in de 

incidentie en mortaliteit van baarmoederhalskanker 

dan het testen met alleen cytologie (14). Het 

cumulatieve 5-jaars risico op ≥CIN2 na een 

gecombineerde negatieve hrHPV en cytologie 

testuitslag lag 64% lager dan na alleen een 

negatieve cytologie uitslag. Deze resultaten geven 

aan dat door gebruik van een hrHPV test het 

screeningsinterval met tenminste 1 jaar kan worden 

verlengd. Omdat het risico na alleen een negatieve 

hrHPV test nagenoeg gelijk was aan het risico 

verkregen na een gecombineerd (d.w.z. hrHPV en 

cytologie) negatief test resultaat, is de waarde van 

het toevoegen van cytologie aan het testen op 

hrHPV twijfelachtig. Nadat de 5-jaars follow-up 

gegevens van de POBASCAM studie gepubliceerd  

waren, is de hogere sensitiviteit van de hrHPV test 

voor de detectie van ≥CIN2 bevestigd in een grote 

Canadese populatie studie (15) en is het feit dat de 
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hrHPV test leidt tot een vroegere detectie van 

klinisch relevante ≥CIN2 laesies bevestigd in een 

Zweedse populatie studie (16). 

 Samenvattend resulteert gecombineerd 

testen op hrHPV en cytologie binnen het 

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in een 

vroegere detectie van klinisch relevante ≥CIN2 

laesies. De vroegere detectie van zulke laesies en 

het daarmee gepaard gaande sterk verlaagd vijf-

jaars risico op ≥CIN2 maken een verlenging van het 

screeningsinterval mogelijk.  

 

HrHPV en deelnamepercentage 

Verder vonden we dat het toevoegen van het testen 

op hrHPV aan het bevolkingsonderzoek het 

deelnamepercentage niet vermindert (Hoofdstuk 4), 

vooropgesteld dat 1) de huisartsen en andere 

gezondheidsmedewerkers goed getraind zijn, en 2) 

de vrouwen goed geïnformeerd worden over hrHPV. 

In de POBASCAM studie bestond de training uit 

nascholingscursussen voor huisartsen over hrHPV 

en de relatie met baarmoederhalskanker. Daarnaast 

was een informatiefolder samengesteld voor de 

vrouwen die uitgenodigd werden voor het 

bevolkingsonderzoek met informatie over het 

beloop van hrHPV infecties, de lifetime prevalentie, 

de klaring percentages, en het verhoogde risico op 

baarmoederhalskanker.  

Voordat de POBASCAM studie gestart 

werd, is een enquête verricht onder 1551 

Nederlandse vrouwen die aangaf dat het testen op 

hrHPV niet van invloed zou zijn op het 

deelnamepercentage van het bevolkingsonderzoek 

(17). Verder is de bezorgdheid over een mogelijke 

negatieve invloed van het testen op hrHPV op het 

deelnamepercentage van het bevolkingsonderzoek 

vanwege de veronderstelde associatie met seksueel 

overdraagbare aandoeningen (18;19) ongegrond 

bevonden op basis van de feitelijke deelname van 

vrouwen aan de POBASCAM studie. Verder is het 

bekend dat 34.2% van de vrouwen die niet 

deelnemen aan het reguliere bevolkingsonderzoek 

met cytologie, wel reageerden wanneer een 

zelfafnameverzamelaar voor het zelf verzamelen 

van vaginaal materiaal voor het testen op hrHPV 

werd aangeboden. Deze mogelijkheid leidt dus tot 

een substantiële toename van het 

deelnamepercentage, wat niet bereikt kon worden 

met een herhalingsuitnodiging voor cytologie (20).  

Kortom, implementatie van de hrHPV test 

in het reguliere bevolkingsonderzoek wordt goed 

geaccepteerd en leidt niet tot een daling van het 

deelnamepercentage, mits er aandacht wordt 

besteed aan informatie betreffende het natuurlijke 

beloop van een hrHPV infectie aan de vrouwen en 

vooral ook aan de huisartsen en andere 

gezondheidsmedewerkers.  

 

De te gebruiken hrHPV test in het  

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker  

Welke hrHPV test dient gebruikt te worden in geval 

van  implementatie van een test op hrHPV in het 

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker? 

Thans zijn er slechts twee testen die uitvoerig 

geanalyseerd zijn en in grote studies even accuraat  

bleken te zijn voor de detectie van ≥CIN2 met 

betrekking tot hun performance en daarom als 

klinisch gevalideerd beschouwd kunnen worden. 

Dit betreffen de GP5+/6+ PCR en de Hybrid 

Capture 2 (HC2) test (6;21). Deze testen hebben 

een vergelijkbare sensitiviteit en specificiteit voor 

de detectie van ≥CIN2 laesies (Hoofdstuk 9). Het 

HC2 rapid capture systeem (RCS) is een 

geautomatiseerd systeem dat uitermate geschikt is 

voor testen op grote schaal ten behoeve van het 

bevolkingsonderzoek. De GP5+/6+ PCR test heeft 

het voordeel dat directe genotypering op het 

hrHPV-specifieke PCR product mogelijk is (22). 
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Zowel HC2 als GP5+/6+ PCR hebben een goede tot 

excellente intra- en inter-laboratorium 

reproduceerbaarheid (23-25). 

 De in het bevolkingsonderzoek te 

gebruiken hrHPV test dient een goede balans tussen 

sensitiviteit en specificiteit voor de detectie van 

≥CIN2 laesies te hebben. Speciaal voor het 

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker dienen 

testen met een lagere specificiteit voor ≥CIN2 

laesies ten faveure van een zeer hoge sensitiviteit 

voor hrHPV niet gebruikt te worden (25-27). 

Daarom is het essentieel dat richtlijnen voor hrHPV 

test-vereisten worden opgenomen in de richtlijnen 

voor het bevolkingsonderzoek programma (25;28). 

In Nederland zijn recent zulke richtlijnen opgesteld, 

waarin een goede sensitiviteit en specificiteit voor 

≥CIN2, een hoge intra- en inter-laboratorium 

reproduceerbaarheid, en klinische validatie zijn 

opgenomen (24). 

Zoals hierboven genoemd, zijn de 

GP5+/6+ PCR-EIA en de HC2 testen de enige twee 

hrHPV testen die thans voldoen aan deze test-

vereisten voor gebruik bij het bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker. 

 

Risico management en HPV genotypering  

Vrouwen met een hrHPV infectie hebben een 

verhoogd risico op baarmoederhalskanker. De odds 

ratio voor baarmoederhalskanker bij aanwezigheid 

van een willekeurig hrHPV type was zelfs 158,2 

(95% betrouwbaarheidsinterval (BI): 113,4 tot 

220,6) in een gecombineerde analyse van 11 case-

control studies uitgevoerd door de IARC in 11 

landen onder 5000 vrouwen (21).  

Een volledige kosten-effectiviteits analyse 

is noodzakelijk om te bepalen of primair testen met 

uitsluitend hrHPV de voorkeursstrategie voor het 

bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker is. 

De hieronder genoemde parameters behoren  tot de 

mogelijkheden voor risico management van hrHPV 

positieve vrouwen binnen het bevolkingsonderzoek. 

Bij een bevolkingsonderzoek waarbij primair op 

hrHPV getest wordt, verwachten we dat ongeveer 

5% van de vrouwen tussen de 30 en 60 jaar een 

prevalente infectie met hrHPV hebben (Hoofdstuk 

3). Aangezien cytologie een zeer goed hulpmiddel 

is voor risico stratificatie bij hrHPV positieve 

vrouwen, zouden de hrHPV-positieve uitstrijk 

monsters beoordeeld moeten worden met reflex 

cytologie (i.e. cytologie op de overblijvende cellen 

van het hrHPV monster). Ongeveer 30% van de 

hrHPV-positieve monsters (1,5% van de gescreende 

vrouwen) zal afwijkende cytologie laten zien. De 

betrokken vrouwen dienen dan verwezen te worden 

voor colposcopie vanwege het zeer sterk verhoogde 

risico op ≥CIN2 (risico op ≥CIN2, na 

Pap2/3a1:33%; 95%BI 28-38, na >Pap2/3a1: 79%; 

95%BI 74-83). 

Vanwege het risico op het ontstaan van 

≥CIN2 laesies onder de resterende 3.5% vrouwen 

met een positieve hrHPV test en normale cytologie, 

dienen deze vrouwen eerder teruggeroepen te 

worden dan de volgende ronde van het 

bevolkingsonderzoek (na 5 jaar). We toonden aan 

dat een herhaalde cytologie en hrHPV test 

(Hoofdstuk 7) en HPV genotypering (Hoofdstuk 5-

8) eveneens gebruikt kunnen worden voor de risico 

stratificatie van deze vrouwen met normale 

cytologie.  Ter illustratie van het verschil in risico 

op ≥CIN2 voor verschillende hrHPV typen: 

vrouwen met normale cytologie en HPV16/18 

hadden een cumulatief 18-maands risico op ≥CIN2 

van 25% terwijl het risico voor vrouwen die met 

een ander hrHPV type geïnfecteerd waren 5.3% 

was (Hoofdstuk 7).  

Gebaseerd op de gegevens zoals in de 

voorafgaande hoofdstukken beschreven, wordt 

thans een kosten-effectiviteits analyse uitgevoerd 
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om het optimale algoritme voor het 

bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker te 

bepalen waarbij op hrHPV getest wordt. Bij deze 

analyse worden de volgende variabelen betrokken: 

het bevolkingsonderzoek interval, de begin leeftijd, 

en de wijze waarop cytologie en HPV genotypering 

gebruikt kunnen worden voor een effectieve follow-

up van hrHPV positieve vrouwen. Een voorbeeld 

van een mogelijk algoritme wordt in Figuur 1 

getoond. 

 

Follow up scheme of women by primary screening with
HPV testing, triage by cytology and HPV typing

HPV
test pos test neg

Cytology triage (6%) PBS 6 jaar (94%)

cyto: normal (4.2%) Cyto: abnormal (1.8%)

HPV genotyping gynaecologist

HPV 16,18,31,33,45 pos HPV pos non-16,18,31,33,45

Repeat HPV test and cytology After 3 years only cytology
after 2 years

HPV or cyto: pos  gynaecologist If pos gynaecologist
both neg           PBS If neg PBS

 
Figuur 1: Voorstel voor een follow-up schema voor hrHPV-

positieve vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek 

op baarmoederhalskanker door primair op hrHPV te testen, 

waarbij gebruik gemaakt wordt van cytologie en hrHPV 

genotypering als triage testen. 

 

Toekomstige ontwikkelingen: HPV vaccinatie 

Ook HPV vaccinatie zou van betekenis kunnen zijn 

voor de preventie van baarmoederhalskanker. Twee 

HPV vaccins, Cervarix® en Gardasil®, die zijn 

gericht tegen de hrHPV typen 16 en 18, zijn 

commercieel verkrijgbaar in Nederland. Deze 

vaccins induceren hoge titers van neutraliserende 

antilichamen, waardoor infectie van het epitheel 

van de baarmoederhals met de in het vaccin 

aanwezige HPV typen voorkomen wordt. De 

vaccins zijn zeer effectief in de bescherming voor 

≥CIN2 laesies veroorzaakt door HPV16/18 in 

vrouwen die op het tijdstip van vaccinatie negatief 

waren voor HPV16/18 DNA (29;30). Daarom is 

vaccinatie voor de sexarche  (9-14 jaar) het meest 

optimaal. Profylactische vaccinatie met deze 

HPV16/18 vaccins heeft de potentie te beschermen 

tegen ~75% van de gevallen met 

baarmoederhalskanker, omdat 70% van 

baarmoederhalskankers aan HPV16 of HPV18 

wordt toegeschreven, en een extra 5% bescherming 

het gevolg is van kruis-bescherming tegen HPV31 

en HPV45 (29;30). De vaccins hebben geen 

therapeutisch effect op pre-existente HPV16/18 

infecties, noch op de door deze HPV typen 

veroorzaakte pre-existente CIN lesies. 

Vanuit het oogpunt van volksgezondheid 

en met het oogmerk een optimaal beschermende 

effect van vaccinatie te verkrijgen, dient een hoge 

dekkingsgraad onder vrouwen voor de sexarche 

behaald te worden. Dit doel kan bereikt worden als  

HPV vaccinatie wordt opgenomen in het 

Rijksvaccinatie programma, aangeboden aan 

vrouwen voor de puberteit. De vraag kan gesteld 

worden of er nog een plaats is voor het 

bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker in 

het tijdperk van profylactische vaccinatie. 

Aangezien profylactische vaccinatie van vrouwen 

voor de puberteit slechts een maximale 

bescherming geeft van 75% en veel  van de huidige 

generatie volwassen vrouwen niet gevaccineerd 

zijn, zal het bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker noodzakelijk blijven. Voor 

de nabije toekomst mag verwacht worden dat bij 

voorkeur een primaire test op hrHPV de plaats van 

cytologie zal innemen bij het bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker (31)  

 
Conclusie 

In dit proefschrift presenteren we het definitieve 

bewijs dat primair testen met hrHPV bij het 

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 

klinisch relevante ≥CIN2 laesies eerder detecteert 
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dan cytologie. De vroegere detectie van klinisch 

relevante CIN laesies en het 64% gereduceerde 5 

jaars risico op ≥CIN2 lesies na een negatieve 

hrHPV test t.o.v. een negatieve cytologie test, houdt 

in dat het huidige bevolkingsonderzoek interval 

verlengd kan worden. Dit is van voordeel voor 

vrouwen vanwege de reductie in het aantal 

bevolkingsonderzoekronden en in het aantal 

verwijzingen. Dit kan leiden tot een verhoogde 

deelname aan het bevolkingsonderzoek programma. 

Aangezien de vroegere detectie van ≥CIN2 zal 

leiden tot een reductie in persoonsjaren at risk 

waarin ≥CIN2 laesies tot baarmoederhalskanker 

kunnen leiden, kan de eerdere detectie van ≥CIN2 

ook een reductie in de incidentie van 

baarmoederhalskanker tot gevolg hebben (14;15). 

Onder de aanname dat alle partijen betrokken bij 

het bevolkingsonderzoek, en hieronder met name 

de huisartsen, voorzien worden van adequate 

informatie over hrHPV, wordt een 

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 

waarbij primair op hrHPV getest wordt, goed 

geaccepteerd en leidt het niet tot een afname in de 

deelname (Hoofdstuk 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De te gebruiken hrHPV testen behoren een 

optimale balans te laten zien tussen sensitiviteit en 

specificiteit voor de detectie van ≥CIN2 en test 

eigenschappen behoren opgenomen te worden in de 

richtlijnen voor het bevolkingsonderzoek. Zulke 

testvereisten zijn recent geformuleerd door 

Hesselink (25). Thans zijn twee testen, i.e., 

GP5+/6+ PCR en HC2 klinisch gevalideerd en deze 

kunnen gebruikt worden als primaire test in het 

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. 

Gebaseerd op onze data wordt thans een volledige 

kosten-effectiviteits analyse uitgevoerd om te 

bepalen welk algoritme bij testen op hrHPV 

gebruikt dient te worden. Bovendien lijken 

cytologie en HPV genotypering veelbelovende 

testen ter verdere stratificatie van hrHPV-positieve 

vrouwen en worden er model-studies uitgevoerd 

teneinde het meest optimale, eenvoudige en vrouw-

vriendelijke follow-up algoritme te bepalen. 

Verwacht mag worden dat in de toekomst een 

moleculaire test de triage door reflex cytologie zal 

vervangen, waarmee de plaats van een “subjectieve 

techniek” definitief door een “objectieve en hoog 

reproduceerbare test” ingenomen zal worden.  
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