SCHRIFTELIJKE VRAAG
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van MAAIKE DE RUDDER
datum: 23 maart 2022

aan WOUTER BEKE
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Opsporing baarmoederhalskanker - Overleg (2)
Op 25 januari 2022 stelde ik een schriftelijke vraag (nr. 289) over het vervolg van de
opsporing naar baarmoederhalskanker met zelftesten. In het verleden zijn hier ook al
vragen over gesteld door een aantal collega’s.
Sciensano kreeg de opdracht om een ‘roadbook’ op te maken voor de opsporing van
baarmoederhalskanker in België met een HPV-test.
De minister geeft aan in het antwoord op de schriftelijke vraag dat hij in de
interkabinettenwerkgroep (IKW) preventie gevraagd heeft om de technische werkgroep,
onder leiding van het kankercentrum, opnieuw bijeen te roepen om tot wetenschappelijk
onderbouwde aanbevelingen te komen rond een aangepast screeningprogramma voor
baarmoederhalskanker. Er is in het verleden al een pilootstudie geweest, waaruit bleek
dat de resultaten positief waren maar de studie toonde ook aan dat er nog veel vragen
en bezorgdheden waren.
1.

Op welke termijn kan de werkgroep bijeengeroepen worden zodat verder werk
gemaakt kan worden van de wetenschappelijke aanbevelingen?

2.

Uiteraard heeft corona roet in het eten gegooid waardoor de afgelopen 2 jaar niet
kon gewerkt worden aan een dergelijk project maar ik begrijp uit het antwoord dat
de Vlaamse overheid vragende partij is om het overleg tussen de beroepsgroepen en
samen met de technische werkgroep opnieuw op te starten.
Wanneer zouden we kunnen landen met deze aanbevelingen zodat eventueel een
keuze kan gemaakt worden of er een mogelijkheid/draagvlak is om in te zetten op
een aangepast screeningprogramma voor baarmoederhalskanker?

WOUTER BEKE
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD

op vraag nr. 469 van 23 maart 2022
van MAAIKE DE RUDDER

1.

Deze technische werkgroep kwam reeds een eerste keer samen op 21 maart 2022.
Het Kankercentrum (Sciensano) presenteerde toen een overzicht van de laatste
wetenschappelijke evidentie over HPV-screening (inclusief HPVzelfafname). Er werd
toen ook aan Sciensano de opdracht gegeven om het roadbook te updaten met deze
laatste wetenschappelijke input.

2.

Hiervoor kan nog geen concrete timing worden vooropgesteld. Er zijn op
organisatorisch vlak nog te veel onduidelijkheden, onder andere m.b.t.
kwaliteit(sbewaking) en financiering. Vanuit Vlaanderen stel ik voor om in eerste
instantie te starten met een omschakeling naar HPV-screening binnen het huidige
Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, waarbij HPV-test wordt afgenomen door
de gynaecoloog of huisarts.
Eenmaal de resultaten van pilootonderzoeken met HPV zelfafname, die momenteel nog
lopende zijn tot 2024, beschikbaar zijn, wil ik op basis van deze resultaten HPV
zelfafname overwegen als alternatieve organisatiewijze.

