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N E D E r L A N D S E  S A M E N VAT T I N G

Baarmoederhalskanker kost in Nederland jaarlijks aan 200 vrouwen het leven. het 

aantal sterfgevallen als gevolg van baarmoederhalskanker is de afgelopen decennia 

gelukkig afgenomen. een belangrijke oorzaak daarvan is het bevolkingsonderzoek 

naar baarmoederhalskanker. In Nederland worden vrouwen tussen de 30 en 60 

jaar uitgenodigd om een uitstrijkje te laten maken. Zo’n uitstrijkje wordt eerst 

onderzocht op de aanwezigheid van het humaan papillomavirus (hpV) en daarna 

op de aanwezigheid van afwijkende cellen als het uitstrijkje hpV-positief is. Veel 

vrouwen (30%) doen echter niet mee met het bevolkingsonderzoek, omdat ze door 

verschillende redenen niet naar de huisarts gaan om een uitstrijkje te laten maken. 

het is tegenwoordig met het nieuwe bevolkingsonderzoek mogelijk om zelf thuis 

vaginaal materiaal af te nemen voor de hpV-test, maar het onderzoek naar afwijkende 

cellen is op dit materiaal niet betrouwbaar genoeg. Daardoor moeten vrouwen alsnog 

naar de huisarts voor een uitstrijkje als het zelf-afgenomen materiaal hpV-positief 

is. In dit proefschrift hebben we nieuwe moleculaire biomarkers ontdekt, waarmee 

baarmoederhalskanker en de ernstige voorloperafwijkingen gedetecteerd kunnen 

worden in zowel uitstrijkjes als direct in het zelf-afgenomen materiaal. We verwachten 

dat een mogelijk vernieuwd moleculair bevolkingsonderzoek op basis van die nieuwe 

biomarkers leidt tot een betere vroegtijdige opsporing van baarmoederhalskanker, 

waarmee vele vrouwen worden geholpen.

Baarmoederhalskanker is de op drie na meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen 

wereldwijd en komt vooral voor in ontwikkelingslanden. Baarmoederhalskanker wordt 

veroorzaakt door een infectie met een hoog-risico type van HPV. De meeste infecties 

worden echter opgeruimd door het immuunsysteem. Als HPV lang en blijvend aanwezig is 

in de cellen van de baarmoederhals, kan dit leiden tot kanker.

De ontwikkeling van kanker na een HPV-infectie is een langzaam proces dat 15 tot 30 

jaar duurt. Voordat je baarmoederhalskanker krijgt, heb je voorloperafwijkingen (CIN): 

eerst CIN1 en vervolgens de ernstige CIN2 en CIN3 (CIN2/3). In deze voorloperafwijkingen 

vinden veranderingen in het DNA plaats (moleculaire veranderingen), die bijdragen aan 

de ontwikkeling van baarmoederhalskanker. Deze DNA-veranderingen leiden tot andere 

afschrijving (expressie) van genen die een rol spelen bij onder andere celgroei, celdood 

en uitzaaiing. Twee type genen kunnen aangetast zijn in kanker door DNA-veranderingen, 

namelijk oncogenen, die de tumorgroei bevorderen, en tumorsuppressorgenen, die juist 

de tumorgroei remmen. Er zijn verschillende soorten DNA-veranderingen. Ten eerste zijn 

er chromosomale afwijkingen. Normaal zijn in alle cellen twee kopieën aanwezig, maar 

in kanker wordt vaak een toename (gain) of verlies (loss) van delen van chromosomen 

gevonden. Dit kan vervolgens leiden tot meer kopieën en verhoogde expressie van 

oncogenen en minder kopieën en verlaagde expressie van tumorsuppressorgenen, wat 

gezamenlijk de tumorgroei kan bevorderen. Ten tweede zijn er kleine DNA-mutaties, waarbij 

één klein stukje in het DNA is veranderd. Deze DNA-mutaties kunnen oncogenen activeren 

en tumorsuppressorgenen inactiveren. Al deze DNA-veranderingen worden genetische 

veranderingen genoemd. 

Daarnaast vinden er ook epigenetische veranderingen plaats in kankercellen, waarbij niet 

het DNA zelf wordt aangetast, maar bijvoorbeeld de regulatie van het DNA. Een van deze 

veranderingen is DNA-methylering, waarbij een extra methylgroep geplaatst wordt op 

het DNA. Dit gebeurt voornamelijk op de plekken in het DNA waar de expressie van een 

gen wordt gereguleerd. Als DNA-methylering op deze plekken plaatsvindt, dan remt dit de 

genexpressie. Dit is een normaal proces, maar in kanker komt DNA-methylering ook op 

andere plekken en bij andere genen voor. Als DNA-methylering bij tumorsuppressorgenen 

voorkomt, dan remt dit dus de expressie van deze genen en bevordert dit de tumorgroei. 

Een goed inzicht in al deze moleculaire veranderingen tijdens de ontwikkeling van 

baarmoederhalskanker is belangrijk om de ziekte terug te dringen.

Er zi jn momenteel t wee ef fec t ieve preventiestrategieën ont wikkeld om 

baarmoederhalskanker te voorkomen, namelijk de HPV-vaccinatie (primaire preventie) 

en het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker (secundaire preventie). 

Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, waarbij een uitstrijkje van de 

baarmoederhals wordt gemaakt, leidt naar eerdere opsporing en behandeling van vrouwen 

met ernstige voorloperafwijkingen (CIN2/3). In Nederland is het bevolkingsonderzoek naar 

baarmoederhalskanker recentelijk aangepast, waarbij onderzoek naar de aanwezigheid 

van afwijkende cellen (Pap-test; cytologie) is vervangen door een test op de aanwezigheid 

van HPV. Sommige vrouwen doen niet mee met het bevolkingsonderzoek omdat ze het 

vervelend vinden om een uitstrijkje te laten maken bij de huisarts. In het vernieuwde 

programma is er voor hen daarom de mogelijkheid om zelf thuis vaginaal materiaal af te 

nemen. Dat zelf-afgenomen materiaal wordt vervolgens getest op HPV.

Aangezien de meeste HPV-infecties niet tot ziekte leiden, is er naast de HPV-test een 

tweede test (triagetest) nodig die HPV-positieve vrouwen kan identificeren met ernstige 
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voorloperafwijkingen (CIN2/3) en baarmoederhalskanker. Alleen voor deze vrouwen 

is verwijzing naar de gynaecoloog noodzakelijk. De triagetest die nu gebruikt wordt in 

Nederland is cytologie, waarbij de aanwezigheid van afwijkende cellen wordt onderzocht. 

Cytologie heeft echter een aantal nadelen als triagetest. Ten eerste is het subjectief en er 

is aangetoond als de HPV-status bekend is, dit de uitkomst van de cytologiebeoordeling 

beïnvloedt. Ten tweede is het niet betrouwbaar op zelf-afgenomen materiaal. Dit betekent 

dat als bij zelf-afname HPV wordt gevonden, de vrouw alsnog naar de huisarts moet voor een 

uitstrijkje. Dit kan ertoe leiden dat deze vrouwen niet voor hun vervolgonderzoek komen, 

terwijl deze HPV-positieve vrouwen juist een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van 

baarmoederhalskanker. Om deze twee redenen zijn nieuwe objectieve en betrouwbare 

triagetesten nodig, die zowel toepasbaar zijn op uitstrijkjes als op zelf-afgenomen materiaal.

In dit proefschrift hebben we moleculaire veranderingen in de baarmoederhalscellen 

onderzocht die samenhangen met de ontwikkeling van baarmoederhalskanker. Deze kunnen 

gebruikt worden als biomarkers om onderscheid te maken tussen HPV-positieve vrouwen 

die wel of niet een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker. 

Wij hebben ons voornamelijk gefocust op de biologische relevantie en diagnostische 

waarde van veranderde DNA-methylering, mutaties in het DNA en veranderde expressie 

van een specifiek type kleine genen, de zogenoemde microRNA’s (miRNA’s). Om dit te 

onderzoeken hebben we met verschillende technieken het hele DNA in kaart gebracht 

op in vitro modellen en patiëntmateriaal. Het gebruikte in vitro model is een cellijnmodel, 

waarin het proces van kankerontwikkeling in cellijnen wordt nagebootst. In ons cellijnmodel 

is HPV ingebracht in normale cellen en kan het verloop van een HPV-infectie tot aan kanker 

stap voor stap gevolgd worden. Daarnaast hebben we ook het hele miRNA-profiel in kaart 

gebracht in patiëntmateriaal. De moleculaire biomarkers die zijn ontdekt in deze en 

voorgaande onderzoeken zijn vervolgens getest en gevalideerd in onafhankelijke series 

van patiëntmateriaal, zoals weefselmateriaal van de baarmoederhals, uitstrijkjes en zelf-

afgenomen materiaal. Deze onderzoeken hebben niet alleen onze kennis en begrip over 

de biologie van de ontwikkeling van baarmoederhalskanker verbeterd, maar hebben ook 

veelbelovende moleculaire biomarkers opgeleverd die als triagetest gebruikt kunnen 

worden op zowel uitstrijkjes als zelf-afgenomen materiaal in het bevolkingsonderzoek naar 

baarmoederhalskanker.

M ole culaire  ve rande r inge n t i jde n s de ont w ik ke l ing van 
baarmoederhalskanker
In hoofdstuk 2 hebben we de rol van DNA-methylering in veranderde miRNA-expressie 

tijdens de ontwikkeling van baarmoederhalskanker onderzocht. In eerdere studies 

waren 34 miRNA’s geïdentif iceerd die verlaagd tot expressie komen in CIN2/3 en 

baarmoederhalskanker. Verlaagde expressie van twee miRNA’s kon verklaard worden 

door een chromosomaal verlies van het gen. Zes andere miRNA’s werden gelokaliseerd op 

een plek in het DNA waar veel DNA-methylering voorkomt. Daardoor kan het zo zijn dat 

de expressie van deze miRNA’s geremd is door DNA-methylering. Om dit te onderzoeken 

hebben we gebruik gemaakt van een methode waarmee we DNA-methylering kunnen 

aantonen, de zogenoemde methylering-specifieke PCR’s (MSP). Analyse van verschillende 

in vitro modellen liet een verhoging van DNA-methylering zien van drie miRNA’s (miR-

149, miR-203 en miR-375) met progressie van de cellijnen richting kanker. Behandeling 

van de cellen met een DNA-methylering-remmende stof leidde tot een verhoging van 

de expressieniveaus van de miRNA’s. Deze resultaten tonen aan dat de verlaagde 

expressieniveaus van deze drie miRNA’s veroorzaakt worden door DNA-methylering. 

Ook in weefselmateriaal werd er significant verhoogde DNA-methylering van miR-203 

en miR-375 gevonden in CIN3 en baarmoederhalskanker in vergelijking met gezond 

baarmoederhalsweefsel. Extra experimenten lieten zien dat kunstmatige expressie van 

miR-203 in baarmoederhalskankercellijnen leidde tot verminderde groei en vermindering 

van groei zonder verankering. Dit suggereert een tumorsuppressieve rol voor miR-203 

in kankerontwikkeling veroorzaakt door HPV. In eerdere studies hadden we dit ook al 

aangetoond voor miR-375. Tenslotte hebben we laten zien dat we DNA-methylering ook 

kunnen detecteren in HPV-positieve uitstrijkjes en dat DNA-methylering van miR-203 

verhoogd was in vrouwen met CIN3 ten opzichte van gezonde vrouwen. Hiermee laten we 

voor het eerst zien dat gemethyleerde miRNA’s potentiële biomarkers zijn voor de detectie 

van CIN3 en baarmoederhalskanker.

Naast DNA-methylering van tumorsuppressorgenen spelen ook DNA-mutaties een 

belangrijke rol bij het ontstaan van kanker. In hoofdstuk 3 hebben we de aanwezigheid 

van DNA-mutaties tijdens de ontwikkeling van baarmoederhalskanker onderzocht. We 

hebben weefsel van CIN2/3 en baarmoederhalskanker onderzocht op de aanwezigheid 

van bekende mutaties in kanker-gerelateerde genen (d.m.v. next generation sequencing). 

PIK3CA was het meest voorkomende gemuteerde gen in baarmoederhalskanker en het 

enige gemuteerde gen in CIN2/3. Deze bevindingen zijn geverifieerd met een tweede 

nog gevoeligere techniek, in een grote, nieuwe serie van 647 weefsels die alle stadia 
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van de ontwikkeling van baarmoederhalskanker bevat. De frequentie van mutaties in 

PIK3CA was 37,1% in baarmoederhalskanker, 2,4% in CIN3 en 0% in CIN2, CIN1 en gezond 

baarmoederhalsweefsel. Aangezien de ontwikkeling van kanker 15 tot 30 jaar duurt en 

niet alle CIN2/3 tot kanker leiden, is het belangrijk om te onderzoeken wanneer tijdens de 

ontwikkeling van CIN2/3 de mutaties optreden. Hiervoor is een extra serie van 46 weefsels 

getest, waarvan de bestaansduur geschat kon worden op basis van de duur van de HPV-

infectie. De gedachte is dat CIN2/3 die langer een HPV-infectie hebben, langer bestaan en 

daardoor een groter risico op kanker hebben dan CIN2/3 afwijkingen die pas kort geleden 

zijn ontstaan. We konden daardoor onderscheid maken in gevorderde CIN2/3 met een lange 

bestaansduur en vroege CIN2/3 met een korte bestaansduur. De PIK3CA mutaties bleken 

alleen waarneembaar in 5,4% van de gevorderde CIN2/3 en niet in de vroege CIN2/3. Dit 

suggereert dat mutaties in PIK3CA een relatief late gebeurtenis is tijdens de overgang van 

CIN2/3 naar baarmoederhalskanker.

Op zoek naar nieuwe DNA-methyleringmarkers om CIN2/3 en 
baarmoederhalskanker te detecteren
In hoofdstuk 4 hebben we DNA-methylering van het hele DNA in kaart gebracht (d.m.v. 

methylbindingdomain (MBD) protein-enriched DNA sequencing). Hiervoor zijn zowel in 

vitro modellen, als patiëntmateriaal onderzocht om zodanig nieuwe relevante DNA-

methyleringmarkers te identificeren. Uit dit onderzoek is een top 20 van gemethyleerde 

genen geselecteerd voor verdere uitgebreide analyse met een andere techniek. Dit 

resulteerde in de identificatie van de drie meest veelbelovende DNA-methyleringmarkers: 

GHSR, SST en ZIC1. Validatie-analyse met kwantitatieve MSP in cellijnen en weefsels liet 

zien dat de DNA-methyleringniveaus van alle drie genen significant toenamen met zowel 

progressie van de cellijnen richting kanker als met de ernst van de CIN-afwijkingen. De 

hoogste methyleringniveaus werden gevonden in de baarmoederhalskankercellijnen en 

-weefsels. Om te onderzoeken of deze drie DNA-methyleringmarkers de vrouwen met CIN3 

en baarmoederhalskanker kunnen detecteren in uitstrijkjes, hebben we 200 HPV-positieve 

uitstrijkjes getest. Op deze data hebben we de klinische waarde bepaald door middel van 

een statistische analyse die aangeeft hoe goed CIN3 en baarmoederhalskanker gevonden 

wordt. Dit is een waarde tussen 0 en 1, waarbij een waarde zo dicht mogelijk bij 1 de 

beste klinische waarde is. De klinische waarde voor de drie DNA-methyleringmarkers was 

hoog en varieerde van 0,86 tot 0,89 voor de detectie van CIN3 en baarmoederhalskanker 

in uitstrijkjes. Net als in hoofdstuk 3 hebben we daarna bepaald wanneer tijdens de 

ontwikkeling van CIN2/3 naar kanker verhoogde DNA-methylering optreedt. We hebben 

ontdekt dat de DNA-methyleringniveaus van de drie genen significant verhoogd waren 

in uitstrijkjes van vrouwen met gevorderde CIN2/3 ten opzicht van de vroege CIN2/3. Dit 

suggereert dat de drie DNA-methyleringmarkers voornamelijk de relevante gevorderde 

CIN2/3 detecteren die een hoger risico hebben op progressie naar baarmoederhalskanker. 

Een andere interessante bevinding was dat alle drie genen op chromosoom 3q liggen. Dit 

is de meest voorkomende chromosomale regio waarvan meerdere kopieën aanwezig zijn 

in baarmoederhalskanker. Deze afwijking komt voor in 55% van de tumoren. De DNA-

methyleringniveaus van alle drie genen bleken significant hoger te zijn wanneer ook 

meerdere kopieën van 3q aanwezig waren in het bijbehorende weefsel. Dit suggereert 

dat DNA-methylering van GHSR, SST en ZIC1 mogelijk belangrijk is om te compenseren 

voor de meerdere kopieën van deze genen die ontstaan tijdens de ontwikkeling van 

baarmoederhalskanker.

Eerder onderzoek heeft laten zien dat DNA-methyleringmarkers die goed werken op 

weefsels of uitstrijkjes, niet per se goede biomarkers zijn voor toepassing op zelf-

afgenomen materiaal. Dit zal ten dele liggen aan het feit dat er waarschijnlijk minder 

ziekte-gerelateerde cellen aanwezig zijn in zelf-afgenomen materiaal. Om de meest 

informatieve DNA-methyleringmarkers te identificeren die toepasbaar zijn op HPV-positief 

zelf-afgenomen materiaal, hebben we in hoofdstuk 5 DNA-methylering van het hele DNA 

direct in het zelf-afgenomen materiaal in kaart gebracht (d.m.v. Infinium 450K array). Hierbij 

is zelf-afgenomen materiaal van 72 HPV-positieve vrouwen met en zonder CIN3 uit een 

eerdere klinische studie binnen het bevolkingsonderzoek getest. Dit onderzoek leverde 12 

nieuwe DNA-methyleringmarkers voor CIN3-detectie op. Aangezien er twee verschillende 

type zelf-afname methoden (lavage en brush) bestaan, hebben we de 12 gevonden DNA-

methyleringmarkers vervolgens verder getest met kwantitatieve MSP in grote series van 

zowel HPV-positief lavage (n = 245) als brush (n = 246) zelf-afgenomen materiaal. Deze data 

werden statistisch geanalyseerd en dat resulteerde in een panel bestaande uit 3 DNA-

methyleringmarkers (ASCL1, LHX8 en ST6GALNAC5). Validatie van dit 3-marker panel in een 

grote nieuwe serie van 199 lavage en 287 brush zelf-afgenomen materiaal liet een zeer goede 

en reproduceerbare klinische waarde zien voor CIN3 detectie in zowel HPV-positief lavage 

(klinische waarde van 0,88) als brush (klinische waarde van 0,90) zelf-afgenomen materiaal. 

Van de CIN2 groep werd 50% gedetecteerd met het 3-marker panel. Een belangrijke 

bevinding is dat al het zelf-afgenomen materiaal van vrouwen met baarmoederhalskanker 

DNA-methylering-positief scoorden. Op basis van deze data kunnen we concluderen dat ons 

3-marker panel een goede triagetest is om CIN3 en baarmoederhalskanker te detecteren 

in zelf-afgenomen materiaal van HPV-positieve vrouwen.
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DNA-methyleringspatronen in uitstrijkjes van vrouwen met CIN2/3 en 
baarmoederhalskanker 
In hoofdstuk 6 hebben we een systematische analyse uitgevoerd met kwantitatieve MSP 

op 12 gemethyleerde genen, die in eerdere studies zijn geïdentificeerd, om het beginpunt 

en het patroon van DNA-methylering van deze 12 genen tijdens de ontwikkeling van 

baarmoederhalskanker te vergelijken. Eerst hebben we de cellijnen van het in vitro model 

geanalyseerd, waarin we aantoonden dat DNA-methylering in de vroege fase (ANKRD18CP, 

FAM19A4, GHSR, JAM3, PRDM14, SST en ZSCAN) of late fase (C13orf18, EPB41L3, PHACTR3, SOX1 

en ZIC1) van het cellijnmodel begint. Alle 12 genen lieten een geleidelijke toename van 

DNA-methylering zien met progressie van de cellijnen richting kanker. Vervolgens hebben 

we een serie van 133 HPV-positieve uitstrijkjes geanalyseerd om het DNA-methylering 

patroon te vergelijken van alle 12 genen in patiëntmateriaal. De meerderheid van de genen 

liet een vergelijkbaar DNA-methyleringspatroon zien, waarbij een significante toename 

van het DNA-methyleringniveau werd gezien met de ernst van de CIN afwijking naar 

baarmoederhalskanker. Gebaseerd op het DNA-methyleringsprofiel van alle 12 genen in de 

tumoren werd een kanker-gerelateerd hoog-methyleringspatroon vastgesteld. Dit patroon 

was ook aanwezig in 72% van CIN3 en 55% van CIN2. De resterende CIN3 en CIN2 lieten 

een laag-methyleringspatroon zien dat overeen kwam met HPV-positieve uitstrijkjes van 

gezonde vrouwen. Dit suggereert dat vrouwen die een hoog-methyleringspatroon hebben, 

een groter risico hebben om baarmoederhalskanker te ontwikkelen.

Op zoek naar nieuwe miRNA-markers om CIN3 en baarmoederhalskanker te 
detecteren in zelf-afgenomen materiaal
Om te onderzoeken of andere moleculaire veranderingen die samenhangen zijn met de 

ontwikkeling van baarmoederhalskanker ook als triagemarker kunnen dienen in zelf-

afgenomen materiaal, hebben we miRNA’s onderzocht in hoofdstuk 7. We hebben het 

hele miRNA-profiel in kaart gebracht (d.m.v. small RNA sequencing) op zelf-afgenomen 

materiaal van 74 HPV-positieve vrouwen met en zonder afwijkingen aan de baarmoederhals. 

Dit onderzoek heeft een miRNA-panel van 9 miRNA’s opgeleverd voor detectie van CIN3 

met een klinische waarde van 0,89. Vervolgens hebben we 6 van deze 9 miRNA’s verder 

getest en gevalideerd met een andere techniek in een nieuwe serie van zelf-afgenomen 

materiaal (n = 191). Statistische analyse resulteerde in een 5-miRNA panel (let-7b, miR-

15b, miR-20a, miR-93 en miR-222) met een klinische waarde van 0,78 voor de detectie van 

CIN3 en baarmoederhalskanker. Deze data laat zien dat veranderde miRNA-expressie, dat 

geassocieerd is met CIN3 en baarmoederhalskanker, detecteerbaar is in HPV-positief zelf-

afgenomen materiaal. Deze studie toont daarmee aan dat miRNA-expressie-analyse een 

nieuwe moleculaire triagestrategie is voor de detectie van CIN3 en baarmoederhalskanker, 

die ook toepasbaar is op zelf-afgenomen materiaal.

Verbetering van het bevolkingsonderzoek
Concluderend hebben we in dit proefschrift gekeken naar verschillende moleculaire 

veranderingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van baarmoederhalskanker, namelijk 

(1) verhoogde DNA-methylering van genen en miRNA’s, (2) DNA-mutaties en (3) veranderde 

miRNA-expressie. Deze moleculaire veranderingen komen vaak voor in tumoren en zijn 

ook al in meer of mindere mate detecteerbaar in het stadium van CIN2/3. Aan de ene 

kant komt verhoogde DNA-methylering al veel voor in een groot gedeelte van CIN2/3. 

Daarbij is DNA-methylering het hoogst in gevorderde CIN2/3, die hoogstwaarschijnlijk het 

grootste risico op kanker hebben en dus het relevantst zijn om te detecteren. Aan de andere 

kant komen DNA-mutaties veel minder voor in CIN2/3 en zijn deze pas detecteerbaar in 

een later stadium, waarbij het vooral geassocieerd is met baarmoederhalskanker. De drie 

grote onderzoeken waarbij we het hele DNA en miRNA-profiel in kaart hebben gebracht, 

hebben nieuwe zeer veelbelovende DNA-methylering en miRNA-markers opgeleverd 

voor de detectie van CIN2/3 en baarmoederhalskanker in uitstrijkjes en zelf-afgenomen 

materiaal. Dit suggereert dat deze moleculaire biomarkers geschikt zijn om te gebruiken 

als moleculaire triagetest voor HPV-positieve vrouwen. Alle bevindingen uit dit proefschrift 

ondersteunen daarmee de overgang naar een volledig moleculair bevolkingsonderzoek met 

primaire HPV-detectie en triage met moleculaire biomarkers, wat toepasbaar is op zowel 

uitstrijkjes als zelf-afgenomen materiaal. 

In het huidige bevolkingsonderzoek hebben vrouwen met een HPV-positieve uitslag op 

hun zelf-afgenomen materiaal vervolgonderzoek nodig bij de huisarts, waar een uitstrijkje 

wordt afgenomen voor cytologie. Met de ontwikkeling van moleculaire biomarkers, vooral 

de DNA-methyleringmarkers die staan beschreven in dit proefschrift, is volledig moleculair 

bevolkingsonderzoek mogelijk (Fig. 1). Moleculaire biomarkers zijn objectief en direct 

toepasbaar op zelf-afgenomen materiaal. Dit maakt snellere diagnostiek mogelijk en het 

vermindert het verlies van deelname voor vervolgonderzoek. In een volledig moleculair 

bevolkingsonderzoek kunnen vrouwen thuis zelf-afgenomen materiaal verzamelen en naar 

het lab sturen. Daar wordt het dan eerst getest op de aanwezigheid van HPV. Mocht de 

desbetreffende vrouw HPV-positief zijn, wordt op hetzelfde zelf-afgenomen materiaal een 

moleculaire triagetest uitgevoerd op basis van DNA-methylering. De vrouwen die positief 

zijn voor de DNA-methyleringtest worden vervolgens doorverwezen naar de gynaecoloog. 

Doordat DNA-methylering voornamelijk de vrouwen detecteert met baarmoederhalskanker 
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en gevorderde CIN2/3 met een hoog risico op progressie naar kanker, worden alleen de 

vrouwen doorverwezen voor verder onderzoek en behandeling die dit ook echt nodig 

hebben. De vrouwen met een negatieve DNA-methyleringuitslag, kunnen na 12-18 maanden 

opnieuw getest worden en doorverwezen worden als de test positief is. Met deze aanpak kan 

overbehandeling van vroege CIN2/3 en bijbehorende gevolgen, zoals een slechtwerkende 

baarmoedermond en vroeggeboorte, worden voorkomen. Dit is vooral belangrijk voor 

vrouwen met een kinderwens.

Figuur 1. Concept van volledig moleculair bevolkingsonderzoek. Met primaire HPV-test en een 
moleculaire triagetest op basis van DNA-methylering op zelf-afgenomen materiaal om alleen de vrouwen 
met relevante CIN2/3 afwijkingen en baarmoederhalskanker door te verwijzen naar de gynaecoloog. Het 
huidige bevolkingsonderzoek staat ter vergelijking eronder.
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