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INLETDING

wie zich verdi-ept in de geschiedenis van het bevolkingsonderzoek

op cervixcarcinoom in Nederland moet we1 tot de conclusie komen

dat zelden zoveel critische aandacht aan de toepassing van een

nieuwe voorzienj_ng in de gezondheidszorg is gegeven als het geval

is geweest bij de vroeqe opsporing van cervixcarcinoom.

Reeds in het begin van de jaren r70 werd door het toenmalige Mi-

ni-sterj-e van Sociale Zaken en Volksgezondheid een subsidie ver-

leend aan het laboratorium cyt-u-universitair te utrecht voor het

doen van cervix-cytologisch onderzoek op experimentele basis in

enkele plaatsen in Nederland, waarvan het project in de wijk

overvecht te utrecht het meest omvangrijk was. Inniddefs rrras een

advies gevraagd aan de Gezondheidsraad, het \,íetenschappelijke ad-

viescollege van de Overheid, met betrekking tot de vroegcpsporing

van kanker. Ín L974 wercl dit advies uitgebracht, víaarin gesteld

werd dat de onderzoeksmethodiek voor vroege di-agnostiek van cer-

vixcarcinoom in principe geschikt was voor toepassing op grote

schaal. Daarop werd in augustus 1974 door de staatssecretaris van

Volksgezondheid en Milieuhygiëne toezegging gedaan aan de 1\peede

Kamer dat in Nederlarrd een begin zou Í/orden gemaakt met het bevol-

kingsonderzoek op cerrrixcarcinoom.

In de artsenwereld werd hierop met enige terughoudendhej-d gerea-

geerd omdat vragen van \^retenschappelijke aard met betrekking tot

de effectiviteit van een dergelijk onderzoek niet eenslui-dend wer-

den beantwoord, terwijl ook de organJ-satorische aspecten van een

grootscheeps bevolkingsonderzoek nog onvoldoende lfaren onderzocht.

tltede hierom werd in 1975 besloten het georgani-seerde bevolkingson-

derzoek op cervixcarcinoom voorshands te beperken tot drie proef-

gebieden van voldoende grote omvang. De hiertoe uitgekozen regriots

hadden betrekking op de $rerkgebieden van de Streeklaboratoria te



Rotterdam, Utrecht en Nijmegen omdat hier infrastructureel en 1a-

boratorium-techni-sch gezien voldoende uitgangspunten aanwezig

leken voor een kansrijke start. Door het Ministerie werd fi-nan-

ciële steun gegeven voor het inrichten van een klein bureau in elk
van de drj-e regiots hraardoor een wetenschappelijk verantwoorde

verslaglegging mogelijk werd voor de evaluatie van het proces van

het bevolki-ngsonderzoek en, in vergelijking met de rest \ran het

1and, de effecten ervan.

Een commissie - de EVAC - werd ingesteld om het onderzoek te bege-

leiden (voor de samenstelling zie bijlage VIïI). In de perj-ode

oktober 1975 tot augustus 1976 werd het onderzoek dat negen jaar
zou omvatten (drie ronden van elk drie jaar) geleidelijk operatio-
neel in de drie proefgebieden.

De taak van de EVÀC ging in de praktijk belangrijk verder dan het

op enige afstand begeleiden van het onderzoek in cie drie proefre-
giots. De doelstelling van het onderzoek bracht met zich rnee dat

een vergaande -etandaardisatie nodig hras voor de te hanteren proce-

dures en de opbouw van de informati-ebestanden, zodat de resultaten
van de analyses in de drie reqio's zoveel mogelijk vergelijkbaar
en optelbaar zouden zijn. De hiervoor nodige coördinatie l«nram tot
stand door de instelli-ng van een drietaL werkcommissies van de

EVAC, te weten een commissie sraarin de regionale projectleiders
particj-peerden, een commissie voor het cytologisch onderzoek waar-

bij de laboratoriumhoofden betrokken waren en een commissie voor

de klinische aspecten waarin gynaecologen uit de regiors zitting
hadden. Op deze wijze cntstond er vanuit de EVAC tevens een zekere

landelijke 'spin off i-n de zin van kwaliteitsbevordering van het

cytologisch onderzoek en een stímulans voor een meer protoccllaire
benaderinq van de gynaecologische fo1low-up.

Van wetenschappelijk standpunt gezien v/as het een tegenslao dat in
tegenstelling tot de eerdere tresluitvorming reeCs begin 1976 or:der

politieke druk wer<1 besloten tot ultbreiding van het bevol-
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kingsonderzoek over geheel Nederland. Hierdoor werd de effect-

evaluatie ernstig bemoeilíjkt, immers de vergelijking van een

systematisch gescreend gebied met een niet-systematisch gescreend

werd onmogelijk . Het onderzoek in de proefgebieden werd evenwel

over de vol1e drie ronden, dus een peri-ode van negen jaar,

voortgezet. Per drj-ejaars-cyclus vond gedetailleerde rapportage

plaats over het bevolkingsonderzoek in de proefregio's.
Hiernaast vond een aantal deelonderzoeken plaats naar de meer 9e-

dragswetenschappelijke aspecten van een grootschalig bevolki-ngson-

derzoek, te weten het participatiegedrag van de bevolking en de

effecten van de voorlichting hierbij, de beleving van het onder-

zoek door de participanten en de ervaringen van de vrouhlen met een

positieve uitslag in het "medisch kanaal". Hierover zijn separaat

publicaties verschenen. Tevens vindt met gebruik van de omvang-

rijke I'EVAC-registers" nog onderzoek plaats met een sj-mulatiemodel

voor evaluatie van bevolkingsonderzoek alsmede een kosten-effecti-
viteits-onderzoek. Deze onderzoeken zijn nog niet afgerond. Publi-

caties hierover zul1en door de betreffende onderzoeksinstituten op

een fater tijdstip plaatsvinden.

Het nu voorlj-ggende eindrapport van de EVAC beoogt een samenvat-

ting te qeven van de bevindingen en ervarlngen die in negen jaar

bevolkingsonderzoek zijn opgedaan. Teneinde dit eindverslag han-

teerbaar en leesbaar te houden is bewust afgezien valr een over-

vloedige en gedetailleerde getalsmatige presentatie van onder-

zoeksresultaten. Deze wetenschappelijke onderbouw is te vinden in
de apart gepubliceerde deelrapportages over de drie onderzoeks-

ronden.

Àchtereenvolgens komen in dit verslaq aan de orde:

- de organi-satie en werl«rijze van het bevolkingsonderzoek;

- het cytologj-sch onderzoek in het laboratorium;

- het vervolgonderzoek na een initieel "positieve" uj-tslag;

- de gynaecologisch-klinische folIow-up van positj-eve gevallen;
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- de effecten van het bevolkingsonderzoek in termen van morbidl-

teit en mortaliteit;
- de ontwikkeling en toepassing van wiskundlge modellen bij be-

volkingsonderzoek.
Tenslotte wordt een epicrise gegeven waarin met een aantal kri-
tische kanttekeningen de voornaamste lessen en conclusies met be-

trekking tot het bevolkingsonderzoek aan de orde komen.

Hiermee is een einde gekomen aan deze fase van negen jaar bevol-
kingsonderzoek op cervixcarcinoom. Het behoeft geen betoog dat het

noeilijk is om in de praktijk een omvangrijk, ingewikkeld en lang-
durig onderzoek waarbij zovelen zijn betrokken tot een goed einde

te brengen. Dat dit goed deels lukte is uitsluitend te danken aan

de motivatie en niet aflatende inzet van velen die in de proefre-
gio's aan dit project hebben gewerkt.
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1-. ORGANTSATIE EN WERKWIJZE

1. 1- De orqanisatie

Bij de aanwijzing van de proefgebieden ',roor het bevolkingsonder-

zoek op baarmoederhalskanker is men uitgeqaan van de gebieds-

afbakening van de streeklaboratoria voor de volksgezondheid- fn de

werkgebieden van de streeklaboratoria van Nijmegen, Rotterdam en

Utrecht leken op grond van ervaring met cytologische diagnost'iek

en epidemiologisch onderzoek de mogelijkheden aanwezig voor een

dergelijk onderzoek; bovendien werden deze gebieden gezien als een

representatieve doorsnede van voldoende grootte van de Nederlandse

populatie.
Corrform het advies van de Centrale Raad voor de Volksqezondheid

d.d. 20 augustus 1975 werd aIs uitgangspunt gekozen voor een on-

derzoek van de categorie vrouwen van 35-54 jaar, met een interval

van 3 jaar (= 1 ronde). In totaal zijn 3 ronden uitgevoerd (voor

Rotterdam en Utrecht ín 1976-7984, voor Nijmegten, dat pas in de

tweede helft van 7g76 startte, in 1976-1985). In tabel l-.1* en

figuur 1.1 zijn de proefregio's weerqegeven.

In de proefregio's is gebruik gemaakt van eenzelfde uitnod:-gings-

systeem (gebaseerd op de geboortejaren van de uit te nodj-gen vrou-

wen (zie tabel 1.2)) en gelijke uitnodigings- en laboratori-umfor-

mulieren. De beoordeling van de uitstrijkpreparaten werd per

proefregio toevertrouwd aan één laboratorium, te weten: fnstituut

voor Pathologische Anatomie van het Sint Radboudziekenhuis,

Nijmegen; de Stichtlnq voor Cl,to- Diagnostisch Onderzoek (Rotter-

dam); en het laboratorium Cyt-U-Universitair in het Preventicon

(Utrecht) .

Crebaseerd op gegevens uit 1976; door ile gemeentelijke herinaleling is het aantal

geneenten kleiner geworden.



Tabel 1.1 Enkele gegevens over de 3 proefregiors (stand in 1976)

Reglo aantal inwoners vrou[en 35-54 Jr. aantal gemeenten

Nijnegen
Rotterdan
Utrecht

Neclerland

725.O00
1.360.000
1. 260. 000

1 3.666.000

80.000
150.000
140.000

1. s30.000

62

66

99

842

Figuur 1.1- De 3 proefreglors inzake vroege opsporing cervixcarcinoom

..o



Iabel 1.2 Schema voor het oproepen van dlverse geboorte-cohorten

Jaar van

onderzoek
GeboorteJaren

t976
1977

r978
L979
1980

1981

1982

1983

1984

194I
1942
1943

L944

1945

1946

L947
1948

t949

1938

1"939

1940
1941

t942
1943

t944
r945
1946

1935

1936

t93?
1938

1939

1940

1941

L942
1943

t932
1933

1934

1935

1936

1937

r938
1939

1940

L929
1930

1931

r.932

1933

1934

1935

1936

r937

t926
t927
L92A
L929
1930
1931

L932
1933

1934

t923 L922*

L924 L923

L925 t924
1926 1925

1927 1926
1928 t927
1929 1928

1930 1929
1931 1930

Leeftijd van ale vrouw

34/35 37/38 40/41 43/44 46/47 49/sO 52/53 53/s4

* Àlleen Índien een onderzoek in een gemeente pas ln dat Jaar start.

Voor de organisatÍe van het bevolkingsonderzoek op cert'ixcarcinoom

in de proefregio's werd gekozen voor een samenhlerkingsverband met

de gemeenteni aan de gemeentebesturen van de steden Nijmegen,

Rotterdam en Utrecht is het verzoek gericht het bevolkingsonder-

zoek in de proefregio te organiseren en de directeur van de Ge-

meentelijke (Geneeskundige en) Gezondheidsdiensten van deze steden

a1s coördinator aan te wijzen.

Ten behoeve van de evaluatie van het bevolkingsonderzoek zijn aan

elke proefregio extra financiëIe middelen beschikbaar gesteld voor

de instelling van een zgn. Bureau Evaluatie en Registratie Cervix-

carcinoom (BERC). Zowel voor de oPzet als de uitvoering van het

onderzoek r./as een vorm van coórdinatie nodig, en teneinde een een-

duidige beoordeling van de resultaten uit de drie proefregio's te
bevorderen, werd de Evaluatiecommissie (EVAC) gevormd, samenge-

steld uit deskundigen op het gebied van de epidemiologie en patho-

logische anatomie, (later aangevuld vanuit de gynaecologie) de

onderzoekers in de regio (de hoofden van de BERC's) en vertegen-

woordigers van de rijksoverheid.



Vanuit de EVAC zijn drie overlegorganen geÍnitieerd:

1. periodiek overlegr tussen de 3 BERc-hoofden, in samenspraak met

een epidemicloog uit de EVAC.

2. periodiek overleg tussen de laboratoriumhoofden van de 3

proefregio's.
3. periodiek overleg gynaecologen uit de proefregio's.

Naast de coördinatj_e leek het aan te bevelen enige ruimte te geven

voor eigen werkwijzen van de proefregiots. Zo werden de Bureau's

Evaluatie en Reglstratie Cervixcarcj-noom in de proefregio's Rot-

terdam en Utrecht ondergebracht bij de GG(en G)D van de geh3k-

namige steden, in Nijrnegen bij het Instituut voor sociale Genees-

kunde van de Katholj-eke unj-versiteit van Nijmegen. De laboratoria

voor de beoordeling van de ui-tstrijkjes in de proefregio's Rotter-

dam en Utrecht maakten zich los uit het Streeklaboratoriumverband

en werkten zelfstandig onder de naam van resp. stichting voor

Cyto-Diagnostisch onderzoek en CYT-U-Universitair. In Nijmegen

werden de uitstrijkjes gemaakt door uitstrijksters in dienst van

het Centraal Bureau voor Keurinqen (CBVK); in Utrecht waren, naast

de uitstrijksters van het cBvK, ook uitstrijksters in dienst van

de GG en GD werkzaam, terwijl in Rotterdam a1le uitstrijksters

werden opgeleid cloor en in dienst waren van de Stichting voor

Cyto-Diagnostisch Onderzoek.

om organisatorische redenen werd bij de uitnodigingsprocedure voor

een rappel aan de non-respons groep in Nijmegen een termijn van

maximaal een jaar, in Rotterdam een termijn van 6 weken gehanteerd

en in Utrecht een termijn van 3 maanden.

ïn a1le drie proefregio's werd de huj-sarts betrokken in de be-

rj-chtgeving van het resul-taat van het onderzoek,' in Rotterdam werd

het resultaat van het onderzoek ook aan de onderzochte vrouw mee-

gedeeld in de vorm van: "er zijn bij u geen afwijkingen gevonden"

of: "wilt u zich voor de uitslag tot uw huisarts weuden?". In

Nijmegen was de onderzochte vroul^l voor de berichtgeving
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afhankelijk van haar huisarts, in Utrecht ontving de vrouw bericht

zich tot haar huisarts te wenden als er een afwijking was gevon-

den.

Naast standaardprocedures zijn in de proefregio's specifieke deel-

onderzoeken uitgevoerd. Dit betrof een aantal gedragswetenschappe-

lijke onderzoeken over het effect van voorlichting (Nijmegen), het

partj-cipatiegedrag (Utrecht) en de beleving van de afwijkende uit-

slag (Rotterdam). Deze zgn. nevenonderzoeken werden uitgevoerd

onder auspiciën van het Studiecentrum voor Sociale Oncologie en

gefinancierd door het Koningin [riilhelmina Fonds (K[vF). Over de

onderzoeken is een aantal publj-caties verschenen (H. Emanuel-Vink

e.a. , L979; J. Jansen e.a. , \979; W. de Haes e.a., 1980).

Beschouwing:

Het samenwerkingsverband van <1e

met de andere gerneenten binnen

meen uitstekend verlopen.

Het contact van het evaluatie-onderzoek met de universiteiten van

de proefregi-o's is in Nijmegen het grootst qeweest: zowel Ce cyto-
logische beoordeling van de preparaten als de werkzaamheden van de

medewerkers van het BERC vonden plaats binnen het kader r.-an de

Universi-teit. In Utrecht werd de band rnet de Universiteit onder-

houden via de connecties van Cyt-U-Universitair en de nauw bij het

Utrechtse project verbonden epidemiologen van <ie vakgroep Algemene

Gezondheidszorq en Epidemiologie. In Rotterdam lvas het moeiliiker
een wetenschappelijk klankbord te vinden: de beoordeling van de

uitstrijkjes van het bevolkingsonderzoek vond niet plaats binnen

het kader van de Erasmus Universiteit en het BERC werd onderge-

bracht bij de GGD (aanvankelijk bij de afdeling Gezondheids Voor-

lichting en -Opvoeding, later bij de afdeling Epidemiologie). An-

<lerzijds zorgde het nauwe contact met de uitvoering van het bevol-

kingsonderzoek voor ervaringen die aanleiding werden voor deelon-

derzoeken (enquète gemeenten over kostenaspecten, opinie-onderzoek

grootste GG(en G)D in elke regio

de proefregio's is over het alge-



bij P^rterdamse vrouwen over voortzetting van het bevolkr..l.onder-
zoek) .

Ondanks de verschillen in de organisatie van de 3 proefregio's is
de coördinatie m.b.t. het evaluatie-onderzoek goed gelukt. Geini-
tieerd <1oor de EVAC en de overlegorganen zijn diverse gezamenlijke

ptrblicaties tot stand qekomen (EVAC 1980, EVAC 1984, EVÀC 1986,

EVAC 1987).

7.2 Het uitnodÍgen

1.2.1, §elegt-1e_ven_de uit te_nodj-gen_vrogh/sn

Voor de selectie van de uit te nodigen vrouhren werd gebruik ge-

maakt van het bevolkingsregister. Dit heeft tot gevolg dat iedere
vrouw die qua leeftijd in aanmerking komt een uitnodiging ont-
vangt, ook zj.j die te kennen hebben gegeven nooit meer een uit-
nodigi.ng te wil-1en ontvangen, dan wel diegenen voor wie het onder-

zoek niet zinvol (meer) wordt geacht in verband met een vroeger
verwijderde baarmoeder: (5-10t van de uitgenodiqde vrour+en). Aan de

uitnodiging werd steeds een voorlichtingsfolder (bijsluiter) toe-
gevoegd waarin de gang van zaken bij het onderzoek wordt uitge-
legd. fn de 3 proefregio's werd gepoogd door voorlichting het op-

komstgedrag in positieve zin te bel.nvloeden. In het onderzoek naar

dc effecten van voorlichting te Nijmegen, werd geconcludeerd dat
de meest intensieve vorm van voorlichting het meest succesvol is
qteh7eest.
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1.2.2 gfkomslfersentgge

In grote lijnen kan met constateren dat de opkomstpercentages* ,r..,

ongeveer 70 in de 1e ronde van het bevolkingsonderzoek zijn ge-

daald tot even boven de 60 in de 3e ronde (tabe1 l-.3)

TabëI 1.3 Opkomstpercentage naar onderzoeksronde naar proefregio

Proefregio

Ronde Nijnegen Rotterdam Utrecht

eerste
tweede
derde

74È
672
61?

692
65ts

622

70r
64?,

60%

Vergeleken bij onderzoek buiten de proefregJ-o's en elders in de

wereld is dit rclatief hoog te noemen.

De laagste opkomstpercentages i,íerden steeds gezj-en in de grote

steden, dg oudste leeftijdscategorieën en bij de gescheiden vrou-
r./eni voor de percentaqes afwijkende cytologische uitslagen geldt
evenwel het ongekeerde: in de grote steden en bij de gescheiden

vrouwen zijn die het hoogst (zie verder hoofdstuk 2: cytologische

diagnose en laboratoriumbeoor:deling) .

Aan vrouh/en die niet verschenen voor het bevolkingsonderzoek en

geen bericht van afzegging stuurden werd een herhalingsuitnodiging
gestuurd. Deze herhalingsuitnodÍgingen hebben de opkomst met onge-

veer 5t verhoogd; het rendement in de vorm van percentages afwij-
kende uitslagen bleek iets groter dan bij de vrouhren die na de 1e

uitnodiging h,erden onderzocht. De procedure van herhalingsuitnodi-
gingen vereist een centrale registratie en extra financiëIe fulp-
middelen.

(= aantal onderzochte vrouren/aantal uitgenodlgde vrouuen x 100?)



Uit het prospectieve onderzoek naar deelname aan het bevolkings-

onderzoek in Utrecht is een aanwijzing verkregen dat het vooral de

wat eenzaam in de maatschappij staande vrou!Íen zijn die niet aan

het bevolkingsonderzoek deelnemen (Jansen en Kremers, 1979).

1".2.3 Beschermingsgraad

De beschermingsgraad* <laalde in de jaren waarin het bevotkings-
onderzoek in de proefregio's werd uitgevoerd eveneens, maar het

daalde minder dan het opkomstpercentage en bleef steeds boven de

80r -

1.3

1.3.1

9e uitstrijkpr".ed.

De_uitstri jkster

De uitstrijkster heeft, zowel door haar pcrsoonlijk optreden te-
genover de te onderzoeken vrouwen als door de kwaliteit van de

door haar gemaakte uitstrijkjes een grote invloed op het welslagen

van het bevolkingsonderzoek; naarmate zii beter functioneert zijn
er mj-nder herhalingsoproepen wegens in het laboratorium aIs "onbe-

oordeelbaar" gekwalificeerde uitstrijkjes en weinig of geen gemis-

te afwijkingen door een verkeerde of. slordige ui.tstrijktechniek.
De organisatie van de uitstrijkprocedure j-rr de proefregio's werd

opgezet met het- oogrmerk een groep goed opgeleide uitstrijksters te

a+b+c

beschermlngsgraad x 100, waarbij
d

a = aantal vrouren dat i.s onderzocht bij bevolkingsonderzoek
b = aantal vrouwen dat afzegrt i.v.n. uterusextirpatle
c = aantal vrourÍen dat afzegt oodat kortgeleden elders een uitstrijkje rerd

genaakt
d = aantal uitgenodiqde vrourÍen



verkrijgen die in een organisatiestructuur werkten waarin voldoen-
de waarborgen aanwezig waren voor een goede kwaliteit, In Nijmegen

en in Utrecht werd begonnen met ervaren uitstrijksters (Centraal

Bureau voor Keurj-ngen). In Rotterdam moest deze ervaring nog wor-

den opgebouwd en hierbij is gebleken dat ervaring en nascholing
eert aanzienlijke verbetering in het aantal uitstrijkjes van goede

kwaliteit bewerkstelligden.
Op de kwaliteit van de uitstrijkjes in het volgende hoofdstuk
woïdt nader ingegaan.

Bij de organisatoren van het bevolkingsonderzoek zi)n weinig
klachten blnnengekomen over een niet correcte houding van de uit-
strijkster jegens de te onderzoeken vrouw. In verband met de cul-
turele achtergronden van allochthone groeperingen werden geen man-

nelijke medewerkers (co-assistenten of artsen in opleiding) bij de

uitvoering van het bevolkingsonderzoek t'etrokken.

7.3.2 Niet_te beoordelen_uitstrijkjes

De criteria voor een niet te beoordelen uitstrijkje (b.v. te wei-
nig materiaal) werden vastgesteld door de laboratoria; in de

proefregio's werd de beoordeling door het laboratorium van een

tweede (herhalings)uitstri3kje na een onbeoordeelbaar uitstrijkje,
door het ministerie financieel vergroed tot 5t van het aantal be-
oordeelde uitstrijkjes; dit percentage is niet overschreden.



*
CYTOLOGISCHE DIAGNOSE EN LABORATORIUMORGANISATIE

2-7 _r"fgielng

Bij de uitvoering van het proefbevolkingsonderzoek op baarmoeder-

halskanker was de taakstelling van de laboratoria er mede op 9e-

rj-cht te komen tot een protocollaire benadering van het scree-

ningscytologische onderzoek en de daaruit voortvloeiende vervolg-

onderzoeken. Tevens diende nagegaan te worden welke kwaliteitsbe-

vorderende maatregelen binnen de laboratoria konden worden doorge-

voerd.

De cytologische diagnose

Bij de start van het bevolkingsonderzoek kwamen de aangewezen Ia-

boratoria overeen de cytologische waarschijnlijkheidsdiagnose te

doen bestaan uit een klasse aanduiding volgens een modificatj-e van

de indeling van Papanicolaou, met daarnaast een beschrijvende

diagnose.

Deze beschrijvende diagnose omvatte, naast een benoemen van de

verschillende epitheliale celtypen die in de uitstri-jk werden aan-

getroffen, het voorkomen van ontstekingsveranderingen en de moge-

lijke verwekker daarvan, een omschrijving van veranderingen in het

plaveiselepitheel van de ectocervix, het squameus metaplastische

epitheel van de overgangszöne en het endocervicale cylindrische
epitheel. Indien aanwezig diende deze beschrijvende diagnose ook

afwijkingen in het endometrium te benoemen.

*
Een cytologlsche ultslag in tllt
dlagnose op grond waarvan nader

10

verbanri is nlet meer dan een uaarschijnlijkheids
onclerzoek al dan nlet geboden Ís.



om de beschrijvende diagnose zoveel mogelijk uniform te doen zijn

werd daarvu,.: qÉ KOFÀ coderj.ng, ontworpen door Linthorst en Vooijs

in de proefregio's ingevoerd (bijlage I).
Deze KOPA codering bood tevens de mogefijkheid de beschrijvende

cytologische di-agnose in de vorm van een numerieke codering te
gebruiken voor computerbewerki.ng van de cytologische dj-agnose.

Tijdens de drie screeningsronden werd uitgebreide, overwegend po-

sj-tj-eve ervaring opgedaan met de KOPA codering.

De kwalitej.tscode bood de mogelijkheid het belang van het voorko-

men van de verschillende celtypen te relateren aan het aantal ge-

diagnostiseerde epitheelafwijkingen (Elias e.a., 1983; Vooijs

e.a., 1985; Vooijs e.a., 1986). Uit de analyses bleek overduide-

lijk dat in de uitstrijk ce1len uit het overgangsgebied (endocer-

vicale cylindrische epitheelcellen tezamen met squameus metaplas-

tische ceIlen) dienden voor te komen. ontbraken deze cellen dan

was het aantal epitheelafwijkingen significant Iager.

Op grond van deze analyses werd dit criterium overgenomen als een

van de elementen in de aan het screeningsonderzoek nieuwe stijl te
stellen kwaliteitsnormen (Vooijs, 1987).

Tijdens de proefonderzoeken bleek dat het benoemen van ontste-
kingsveranderingen in de uitstrijk (en de cytologische identifica-
tie van de mogelijke verwekker) van relatief geringe betekenis

was. Als regel worden deze veranderingen in een aanzienlijk groter
aantal uitstrijken vastgesteld dan op groncl van klachten of symp-

tomen bij de onderzochte vrouwen verondersteld zou worden. Het is
daarom in het algemeen een juiste gedragsregef uitsluitend tot een

behandeling over te gaan indien klachten van de onderzochte vrouv,

daartoe aanleiding qÍeven.

Het screeningsonderzoek is in hoofdzaak gericht op het opsporen

van afwijkingen in het plaveiselepitheel van de ectocervix en het
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squamous metaplastische epitheel van de overgangszöne. Hieruit
kunnen de plaveiselcelcarcinomen van de cervix ontstaan.

Baarmoederhalskanker is een bij uitstek voor screening in aanmer-

king komende kwaadaardige aandoening omdat hiervan ook de voorsta-
dia herkenbaar zijn.
Mede vanwege het langdurige wordingsproces van baarmoederhalskan-

ker kunnen bj-j periodieke screening de in de tijd in ernst toene-

mende afwijkingen in principe tijdig worden herkend. Zelfs indien
bij een periodiek onderzoek een afwijking niet wordt herkend ofwel

de ernst daarvan wordt onderschat zal bij een volgende screening

de afwijking meestal nog aan het licht kunnen komen zonder dat een

slechtere prognose het gevolg behoeft te zijn.
De ernst van de afwijking werd door G.N. Papanicolaou onderver-

deeld in vijf klassen. In de loop der tijd werd met name in Neder-

land de Klasse III verder gesplitst in de subklassen IIIA en IIIB.
Aan de verschillende klassen werd vervolgens de te verwachten his-
topathologische verandering in het epitheel van de baarmoederhals

gerelateerd. Hiermee wer<l een koppeling tot stand gebracht tussen

de oorspronkelijke kLasse indeling en de inmiddels gebruikelijk
geworden beschrijvende diagnose. op deze wijze werd tevens bereikt
dat de cytologische dÍagnose aansluiting kreeg met en overigens

vastere voet verwierf binnen de pathologisch anatomische diagnos-

tiek.
Het gebruik van de beschrijvende diagnose vindt meer en meer in-
gang, waardoor de Papanicolaou classificatie in onbruik za1 raken.

Bij de start van het bevolkingsonderzoek werd in het KOPA systeem

nog een aantal andere afwijkingen opgenomen. Het betrof hier pro-

blemen die niet in de 3 andere categorieën onder te brengen waren

maar nietternin van belang bij de beoordeling zoals atrofie van het

epitheel, bestralingsveranderingen, afwijkingen in endometrj-umcel-

len of metastasen van elders.
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Naarmate de benadering van de afwijkingen in de uitstrijk gede-

tailleerder werd, ontstond de behoefte om ook de afwijkingen in

het cylindrische epitheel van de endocervix gedetailleerd te be-

noemen. Om hieraan tegemoet te komen werd voor het toekomstige

screeningsonderzoek het aspect endocervicaal cylindrisch epitheel

toegevoegd aan het coderingsysteem zodat thans van het KOPAC sy-

steem dient te worden gesproken (bijlage II).

Behalve de klasse indeling en de beschrijvende diagnose diende de

uitslag van het cytologische onderzoek ook een advies voor herha-

ling van het onderzoek en eventueel verwijzing naar de gynaecoloog

te bevatten. Aangezien hiermee vrijwel geen enkele ervaring be-

stond, werden arbitraire termijnen vastgesteld, waarbij ervan werd

ultgegaan dat herhalingsonderzoeken zo min mogelijk dienden voor

te komen (bijlage rII).

Tijdens de proefbevolkingsonderzoeken zijrr verscheidene artikelen
1n de lanCelijke medische pers verschenen waarin de betrouwbaar-

heid van de cytologische diagnose ernstj-g in twljfel werd getrok-

ken. Er werd aanbevolen de vrouwen bij wie in de uitstrijk aanwij-

zingen voor een geringe dysplasie werden gevonden direct te ver-

wijzen voor gynaecologisch onderzoek zonder de uitslag van het

geadviseerde herhalingsonderzoek af te wachten. Gezien de lage

progressieneiging van de in ernst geringe epitheelafwijkíngen is
hiertegen vanuit de commissie Cytologie (NPAV) bij herhaling be-

zwaar gemaakt. overleg tussen a1le betrokken groeperingen vanuj-t

de organisatie van gynaecologen, huisartsen en patholoog anatomen

leidde in 1987 tot een consensus ten aanzien van het beleid bij

een geringe of matige dysplasie (Vooijs, 1987, bijlage IV).
Op grond van de ervaringen opgedaan tijdens het proefbevolkings-

onderzoek werd besloten het herhalingsadvies aan de huisarts een

vast onderdeel te doen worden van de cytologische uitslag. De op-

volging van de gegeven herhalingsadviezen tot een termijn van 6
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maanden za1 worden bewaakt vanuit de pathologisch anatomische 1a-

boratoria.

De bewaking en de kwaliteit van het cytologische onderzoek vormde

onderwerp van regelmatig overleg binnen de commissie cytologie van

de Evaluatie Commissie (EVAC). Dit resulteerde in het vaststellen
van een mi-nimale omvang van de opleidingseenheid (MBo) van de bij
het onderzoek betrokken analisten, een minimum aantal te onder-

zoeken preparaten, de maximale werkbelasting voor de cytologische
analist(e) en de vereiste personele bezetting in de laboratoria.
Deze kwaliteitsnormen werden vrijwel ongewijzigd overgenomen door

de Nederlandse Patholoog Anatomen Verenj-ging die de bij het toe-
komstige screeningsonderzoek te hanteren normen in 1983 vastlegde
in de notitie "Cytologrisch onderzoek van de cervix uterj." (Vooijs

*
L9B7 ). Afspraken hierover zullen waarschijnli-jk binnenkort !íorden

vastgelegd in een orrereenkomst tussen LSV en VNZ.

De twee belangrijkste parameters waaraan de kwaliteit van het cy-
tologisch laboratorium kan worden afgelezen zijn de sensitiviteit
van een test en de voorspellende waarde van de posltieve test.
Tabel 2.1, ontleend aan het EvAc-rapport over de resultaten der

kankerregistratie (1986) geeft een indruk van hetgeen op die twee

punten in de proefregio's werd bereikt. AIs criterium voor cytolo-
gische verdenking gold KOPA-9 >- 5 (matige dysplasie of erger), en

voor histoloqische verificatie een carcinoma in situ of invasief
carcinoom.

*
in Screeningscytologisch onderzoek
van cervix cytologlsche diagmosen.
Nijmegen, 1987.

74

van tle cervix uteri. LandeliJke regj.stratie
Instituut voor Pathologische Ànatonle.



Tabel 2.1 Paraneters van knalltelt van de cytologlsche beoordeling (le screenings-
ronde)

Regio aantal ultstriJken sens itlvlteit voorspellende
waarde van

positieve ultslag

Nljnegen (regio)
Rotterdam (stacl)

Utrecht (reqÍo)

i- -l

iÍ1
' ''1.'' ''li!

'--"t'' (
t'*7t'
v:\

LiÍ
62- 551

49.7t4
107.186

90r
74*
92t

47t
53*
39r

2.3 Toekomstig screeningsonderzoek

De overheid heeft besloten het periodieke screeningsonderzoek op

baarmoederhalskanker landelijk door te voeren met a1s belang-

rijkste wijziging dat de uitstrijken voortaan door de huisarts
zu1len worden afgenomen. De Tveede Kamer is hierm-ee accoord ge-

gaan.

Tijdens de proefonderzoeken werd inzicht verkregen in de invloed

de de maker van de uitstrijk heeft op de samenstelling daarvan

(Vooijs e.a. , 1-986) .

Niet zonder zorg is de evaluatiecommj-ssie over de kwaliteit van de

in de nieuwe opzet door huisartsen in te sturen uitstrijken aange-

zien een tekort aan ervaringi een sterke invloed blijkt- te hebben

op de kwaliteit van de uitstrijk.
De beoordeli-ng van de uitstrijken zal plaats hebben in de patholo-
gisch anatomische laboratoria en in enkele daarmee geliëerde cate-
gorale laboratoria.
om te voldoen aan de eis dat in een cytologie unit tenminste

25.000 preparaten per jaar moeten worden onderzocht zí)n de PA

laboratoria gebundeld in regionale samenwerkingsverbanden (Vooijs,

1987, zíe noot b1z. 14). Voor de afbakening van de verschillende
regio's werd aansluiting gezocht bij de regio- indeling van de

integrale kankercentra.
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Binnen iedere cluster zullen op jaarbasis op deze wijze tenminste

125 preparaten van ernstige afwijkingen kunnen circuleren. De ac-

tiviteiten ten aanzien van het cervj-x cytologische onderzoek bin-
nen een cluster worden gecoördineerd door één van de patholoog

anatomen. Deze coórdj-nerende patholoog anatomen overleqgen regel-
matig over organisatorische en inhoudelijke aspecten van de cervix
cytologie a1s commissie Samenwerkende Pathologisch Anatomische

Laboratoria (cie SÀI4PAL), een commissie van de Nederlandse Patho-

loog Anatomen Vereniging (Vooijs, l-987, zie noot bJ-z. 14).

2.4 Registratie

De KOPAC codering leent zich bij uitstek voor een geautomatiseerde

registratie van cervj-x cytologische bevindingen. op grond van de

goede ervaringen hiermee tijdens het proefbevolkingsonderzoek werd

de KOPAC codering gekozen als diagnosesysteem voor het landelijk
screeningsonderzoek (bijlage II). Het merendeel van de

pathologisch anatomische laboratoria za:. eind 7987 zí1n

aangesloten op het landelijke netwerk voor registratie van

pathologisch anatomische diagnosen van de Stichting PALGA

(Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) .

Door het invoeren van de KOPAC codering in PALGA is het mogelijk
geworden de screeningscytologische uJ-tslagen en de cytologische en

histologische diagnosen van vervolgonderzoeken voor eenzelfde pa-

tiënt te koppelen.

De binnen de commissie SAIVIPAL georganiseerde regionale clusters
van PA laboratoria zLln op dÍe wijze in staat een locale, regiona-

le en een landelijke registrati-e van screeningscytologische diag*
nosen te voeren. Met gebruik van Ce mogelijkheden van de Stichting
PALGA kunnen voorts de verschillende inzerrders overzichten ontvan-

gen van de bevindingen in de door hen qemaakte uitstrijken, a1sook

over de kwaliteit van de door hen gemaakte uitstrijken. Tevens kan
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de registratie als "kapstok" dienen voor epidemiologisch onder-

zoek. Registratie via PALGA biedt voorts het voordeel dat aanslui-
ting mogelijk is op de regionale en landelijke kankerregistratie.
Deze aansluiting is van groot belang voor het onderkennen van

eventuele fout-negatj"eve screeningsuitslagen. In vervolg op een

advies van de EVAC over de registratie van het cervix cytologische
onderzoek in Nederland (Vooijs, 1987. Zíe noot bl.z. ].4) wordt

thans een model voor zgn. documentatie projecten uitgewerkt. Daar-

mee hrordt beoogd op korÈe termijn te beschikken over een landelijk
bruikbaar systeem voor de informatie voorziening die nodig is voor

de kwaliteits bewaking op plaatselijk- regionaal niveau, en voor

de evaluatie van de effectiviteit en doelmatigheid van het lande-

1i jk screeningsprogramma.
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3. VERVOLG-ONDERZOEK NA EEN CYTOLOGÏSCH IIVERDACHTEI' UITSLAG

3.1 Registratie van de follohr-up gegevens

Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven hield het P.A.-laboratorium een

registratiesysteem bij van het vervolgonderzoek dat plaats vond na

een "positieve" uitstrijk (matige dysplasie of een ernstiger epÍ-
theelafwijking) en van de eventuele histologische einddiagnose.

Deze gegevens werden opgevraagd bij de betrokken huisarts en in-
dien verwj.jzing had plaatsgevonden, bij de betrokken specialist.
Voor wat betreft het vervolgonderzoek na een cytologische uitslag
ernstige dysplasie of hoger in het kader van het bevolki-ngsonder-

zoek op cervixcarcj.noom in de drie proefregio's, werden deze

gegevens in de regio's Nijmegen en Utrecht door het BERC overge-

nomen uit de registraties van de laboratoria die verant\,toordelijk
waren voor het beoordelen van deze uitstrijken, te weten het

laboratorium voor pathologische anatomj-e van het Sint Radboudzie-

kenhuis van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, repectievelijk
het laboratorium "Cyt-U-Unj-versitair" van de RijksuniversiteiÈ te
Utrecht.
ïn de regio Rotterdam werden deze gegeven overgenomen van de

Stichting voor Cyto-Diagnostisch Onderzoek te Rotterdam. Voor wat

betreft het vervolgonderzoek na een matige dysplasie (kopa-p =51

werd deze registratie na de eerste ronde van het bevolkingsonder-

zoek door het BERC in Rotterdam zelf opgezet en bijgehouden.

Daarnaast werd in de drie proefregio's vanuit het BERC een regis-
tratie opgezet van alle ernstige epitheelafwijkj-ngen van de cervix
die in de betreffende stad (Rotterdam) of regio (Nijmegen en

Utrecht) ten tijde van het bevolkingsonderzoek werden gediagnosti-

seerd (EVAC, 1986).
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Met medewerking van alle in en rond de proefregio's gelegen labo-

ratoria voor pathologische anatomie en verschillende ziekenhuizen,

werden alle vrouwen geregi-streerd, h,onend in de drie proefregiors,

bij wie door middel van histologisch onderzoek de diagnose inva-

sief carcinoom of carcinoma in situ van het plaveiselepitheel van

de baarmoederhals werd gesteld.

Het opzetten van een kankerregistratie is een zeer arbeidsinten-

sief en moeizaam proces. De vo11edÍgheid van een dergelijke regis-

tratie wordt door een aantal factoren beÍnvIoed, en verder door

privacy-problematiek en de kwaliteit van de administratie bij 1a-

boratoria en ziekenhuizen. Dankzij speciale inspanning kwam er in

alle drie de proefreqio's een goede kankerregistratie tot stand;

per regio verschilde de periode van registratie weliswaar.

Deze registratie omvatte zowel afwijkingen, die in eerste instan-
tie via het bevolkingsonderzoek werden opgespoord, alsook afwii-
kingen die via de "curatieve" sector werden ontdekt. De afwijking
werd hierbij beschouwd te zijn ontdekt dankzij het bevolkingson-

derzoek, indien voorafgaand aan de histologische diagnose een uit-

strijk was afgenomen in het kadert,an het bevolkingsonderzoek met

een "positieve" uitslag.
Door deze gegevens uit de kankerregistratie toe te voegen aan de

registratie van het vervolgonderzoek na een "positieve" uitstrijk,
afgenomen in het kacler van het bevolki.ngsonderzoek, kwam een nut-

tige aanvulling tot stand.

3.2 Cytologische uitslag

In de tabel 3.1 wordt een overzicht geboden van de cytologische

uitslagen in de gezamenlijke proefregio's per onderzoekronde. Op

een totaal van bijna SOO.ooo uitstrijken werd 2272 maa1 (2.8O/oO)

een ernstj-ge dysplasie of een nog ernstiger afwijkj-ng vastgesteld.
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Tabel 3.1 Plaveiselepitheelafwljklngen naar ronde ln de proefreglors

Ronde PlaveiselepltheelafwiJkingen
geen of gerlnge en >ernstlge totaal
gerlnge matige dysplasie
afwiJkingen dysplasle

eerste

tweecle

derde

27 2.384
97.7*

259.?39
98.3r

250.294
98.ots

t.277
0.46t

623
0.23&

372
0.15ts

27A.654

264.2t6

255.289

5.118
1. 88

3. 854

1. 5r

4.623
r. 8*

Totaal 782.417 13.595 1 aaa 798.L59

3.3 Advies voor vervolgonderzoek na een "positieve" uitslag

Bij een t'positieve" uitslag dient verder onderzoek plaats te vj-n-

den, hetzij in de vorm van een herhalingsuitstrijk, hetzij in de

vorm van verwijzing naar een gynaecoloog.

Indien bij de beoordeling van een uitstrijk door het laboratorium
een matige dysplasie of een ernstiger epitheelafwijking (kopa-p

>z 6) werd vastgesteld, ontving de huisarts het advies verder on-

derzoek in te (laten) stellen voLgens het schema van tabel 3.2.

Tabel 3.2 Àdvies voor vervolgonderzoek na een "posltieve" cytologische ultslag

Cytologlsche uitslag Àdvies voor vervolgonderzoek

kopa-p = 5 matlge dysplasie
kopa-p = 6 ernstige dysplasie

kopa-P = 7 carcÍnoma in sltu
kopa-p = 8 (micro)invaslef ca.
kopa-p=9invasiefca.

uitstrijk herhalen na 3 nnd.
uitstrijk herhalen na 1 mnd.

of
veryljzing naar gynaecoloog
verrrlj zing naar gynaecoloog
verwijz ing naar gynaecoloog
verwijzing naar gynaecoloog
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Bij een uitslag matige dysplasie (kopa-p = 5) werd geadviseerd de

uitstrijk na 3 maanden te herhalen.

Bij een uitslag ernstige dysplasie (kopa-p = 6; kon geadviseerd

worden de uitstrijk na 1 maand te herhalen. ïn de overige gevallen

kreeg de huisarts het advies om door middel van verwijzing naar

een gynaecoloog verdere diagnostiek te laten verrichten.
De uiteindelijke dj-agnose werd in a1le gevallen door histologisch
onderzoek bepaald.

J.4 Resultaten van het vervolgonderzoek

TabeL 3.3 geeft de resultaten weer uj-t de 3 gezamelijke regj-ors.

Tabel 3.3 Vervolguitslag van vrouwen net cytologisch matlge of ernstige dyspla-
sie, carclnoma in situ of (mtcro)Ínvaslef carcinoon, 3 proefregiois, 3

onderzoeksronden

Hlstologle

Cytolo- Geen A11een Geen of Ernstige (Mlcro) Totaal
gische fol1ow cytologie geringe clysplasle lnvasief
uitslag up afwljkingen CIS carcinoom

ltatige 494 1403 5O2 477 35 *
dysplasle 17.0t 48.22 17.22 L6.4% L.2*

29LL
1008

)z of
Ernstige 62 161 4O4 1431 215 ** 2272

dysplasle 2.72 1.LZ l7.AZ 63.0? 9.58 100t

Totaal 556 L564 905 1908 25O

10.7% 30.2* 17.52 36.88 4.8t
5183

1008

* waaronder 2 adenocarcinomen
** waaronder 5 adenocarcinonen

Bij een relatief gering aantal- vrou$/en met een "positieve" ultslag
is het niet gelukt de follow-up gegevens te achterhalen:

het betrof vrouwen die verhui-sd warenr VèD huisarts veranderd
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waren of zicll onttrokken hadden aan verder onderzoek.

Daarnaast reageerde de betrokken huisarts of gynaecoloog een en-

kele maal niet op het verzoek om deze gegevens ter beschikking te
stellen of waren deze gegevens nog niet bekend ten tijde van de

verslaglegging.
Voor het vervolgonderzoek na een uitslag ernstige dysplasie of
hoger (kopa-p >. = 6) betrof het slechts een klein percentage (to-
taal 3.2t), terwijl dit. percentage aanzienlijk groter rras na een

uitslag matige dysplasie (kopa-p = 5; (tabe1 3.4). Dit verschil
kan ten dele worden verklaard omdat in het laatste geval het to-
t-ale vervolgonderzoek zich uitstrekt over een langere ti-jdsspanne
(tabe1 3. 2) .

De belangrijkste reden zal evenwel zijn, dat na een minder alarme-

rend bericht minder vaak actie door de huisarts wordt ondernomen.

Die rrerklaring wordt ondersteund door cijfers van tabel 3.8.

Tabel 3.4 Percentage vrourden van wie de follow-up (nog) niet bekend is

Ronde kopa-p code
tennlnste ernstige dysplasie

(kopa-p ) 6)
natige dysplasie

(koPa-P = 51

eerste
tyeeale
derde

2.OZ
2.42
5.1%

27.42
72.7%

I0.8r

Totaal 2.6% 17.0*

Het hoge percentage met onbekende "follow-up" in de eerste ronde

wordt in belangrijke mate verklaard doordat in de eerste ronde in
de regio Rotterdam nog geen vervolgonderzoek na een uitslag matige

dysplasie (kopa-p = 5) plaatsvond.

Uit de follow up gegevens bleek dat het percentage vrouwen bij wie

histologisch onderzoek plaatsvond na een cytologische uitslag van

tenminste ernstige dysplasie (kopa-p >, = 6) per regio en per ronde

versctrllde.

22



Tabel 3.5 Percentage vrouwen bU wie histologisch
cytologlsche uttslag ernstlge alysplasie
ronde en Per Proefreglo

onderzoek plaatsvonc na een

of hoger (kopa-p ) = 6) Per

Ronde

Proefregio
Nijmegen Rotteralan Utrecht

eerste
tweede
alerde

89. 4r
88.5*
7 4.32

95.01
96.lt
92.7*

87.5r
82.8t
88.3*

TotaaI 85. OB 94.7% 86.8r

over het geheef genomen vond na een cytologische uitslag ernsti-ge

dysplasie of hoger (kopa-p >z = 6) in meer dan 85t van de gevallen

hlstol«:gisch onderzoek Plaats.

onder de voorspellende waarde wordt verstaan het percentage histo-

logisch bevestigde ernstige epitheelafwijki-ngen van de cervix (ern-

stige dysplasie, carcinoma in situ en (micro) invasief carcinoom)

ten opzi-chte van het aantal verdenkingen-

De voorspellende waarde van een cytologische uitslag ernstige dys-

plasie of hoger (kopa-p >. = 61, bij de vrouwen van wie de follow

up bekend hras' bleek gemiddeld hoger dan 70% te zijn (tabeI 3.6) '

Tabel 3.6 Voorspellende waarile van de cytologlsche uitstag ernstige dysplasie of
hoger (kopa-p >z = 6l per ronde en 1ler proefregio

Proefregio

Ronde Nijmegen Rotterdam Utrecht

eerste
tueede
derale

82r
60c
608

822
69%

75*

772

662
672

totaal 72* 77t 72*,

In de loop van het bevolkingsonderzoek nam de voorspellende waarde
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wat af, hetgeen te verwachten vras in verband met de dalende preva-

lentie van ernstige epitheelafwijkingen van de cervix tengevolge

van de screening (Sturmans, 7976).

Deze dalende prevalentie komt tot uiting in het histologische
treffergetal, dat wil zeggen het aantal histologisch bewezen

ernstige afwijkingen per 1000 onderzochte vrouwen (tabel 3.7).

Tabel 3.7 HistologÍsch treffergetal (o/oo) per ronde en per proefregio

Proefregio

Ronde Nljmegen Rotterdam Utrecht

eerste
Lweede

derde

4.6
10
1ó

ao

2.3
1.4

4.4
1.5
1.5

ttgewogen"

gemiddelde 2.1 3.2 1É

Ten gevolge van het "opruim-effect" van de eerste ronde van het
bevolkingsonderzoek was de daling van het histologisch trefferge-
ta1 na deze ronde het meest uitgesproken.
IrIa een cytologische uitslag matiqe dysplasie (kopa-p = 51 vond

veel minder vaak histologisch onderzoek plaats (gemiddeld in 35t

van de gevallen). Dit rÍías te verwachten op basis van het advies

voor vervolgonderzoek dat bij deze uitslag werd afgegeven.
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Tabel 3.8 Percentage vrouwen biJ wie hlstologÍsch onderzoek plaatsvond na een

cytologtsche uitslag mattge dysplasie per ronde en per proefreglo

Proefregio

Ronde NiJmegen Rotterdan Utrecht

eerste
tweede
derde

50.9à
34.8r
29.4*

onbekend*
26.32
33.2*

29.r2
35.0r
52. 3t

Totaal 37.22 30.ot 39.22

*In de reglo Rotterdan, met name in de eerste ronde van het bevolkingsonderzoek,
vond vervolgonderzoek mintler vaak plaats dan 1n cle reglo's Nljmegen en Utrecht.
Dit kan toegeschreven rdorden aan het destiJds nog ontbreken van het vervolgonder-
zoek na een cytologlsche uitslag matige dysplasle (kopa-p = 51.

Het percentage histologisch bevestigde ernstige epitheelafwij-

kingen van de cervix (ernstige dysplasie, carcinoma in si-tu en

(micro) invasief carcj-noom) na een cytologische uitslag matige

dysplasie bedroeg hierbij geniddeld 16.9t (tabel 3.9).

Tabet 3.9 Percentage histologlsch vastgestelde ernstige epÍtheelafwÍJklngen
(ernstige dysplasie, carcinoma Ín situ en (micro) invasief carcinoom) ,

na een cytologlsche uitslag matige dysplasie, per ronde en per
proefregio

Proefreglo

Ronde Nijmegen Rotterdam Utrecht

eerste
tweede
derde

27.L\
23.92
9.3t

onbekend*
15. Ie.

24.32

13. 6*
17 .42
19.6t

totaal 19- 8e 20.8t 16. 88

* In de reglo Rotterdam, met name in de eerste ronde van het bevolkingsonderzoek,
vond vervolgonderzoek mlnder vaak plaats dati in cle reglors Nijmegen en Utrecht.
Dit kan toegeschreven worclen aan het clestiJds nog ontbreken van het vervolgonder-
zoek na een cytologlsche uitslag mat.lge dysplasie (kopa-p = 51
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Het bleek dat een toename van het aantal histologische onderzoeken

na de cytologische uitslag matige dysplasie slechts een stijging
van het aantal minder ernstige epitheelafwijkingen (geringe en

matige dysplasie) tot gevolg had (Appelman en Pa1, 1986).

Effect op consensus-vormj-ng met betrekking tot de adviezen

voor vervol-gonderzoek na een positieve uitslag

Uit deze fo11ow-up gegevens blijkt dat de eerder genoemde adviezen

voor vervolgonderzoek na een "positieve" uitstrijk, zoals ze waren

opgesteld door de N.P.A.V. (liederlandse Patholoog Anatomen Vereni-
ging), gehandhaafd kunnen worden.

I4et name met betrekking tot het aclvies na de minder ernstige
cytologische epitheelafwijkingen, te weten geringe en matige

dysplasie, hebben er verschillende opinies geheerst.
Vanult de Werkgroep Oncologische Gynaecologie (W.O.G.), de oncolo-
gi-sche h/erkgroep van de llederlandse Vereniging voor Obstetrie en

Gynaecologie (N.V.O.G.) en vanuit de Werkgroep Cervix Uteri, een

werkgroep van specialisten uit verschillende disciplines, werd

gepleit om na een cytologische uitslag (Pap klasse ïfIA, een kLas-

sificatie waarin de geringe dysplasie (kopa-p = 4) en matige

dysplasie (kopa-p = 51 wordt ondergebracht, het advies te geven

voor directe verwijzing naar een gynaecoloog voor verder diagnos-

tisch onderzoek.

Hj-eronder werd verstaan een colposcopisch onderzoek en afhankelijk
van de resultaten hiervan, eventueel een histologisch onderzoek.

Onlangs echter hebben Ce W.O.G., de Werkgroep Cervix Uteri en de

N.P.A.V. over de adviezen na een "positieve" cytologische uitslag
een consensus bereikt, waarbij cle reeds bestaande adviezen voor

het vervolgonderzoek na een rnatige dysplasie of hoger, zoals eer-
der in dit hoofdstuk genoemd, werden gehartrlhaafd.
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Ten aanzi.en van de cytologische uitslag geringe dysplasie (kopa-p

= 4) !íerd hierbij besloten om hetzelfde advies te hanteren aIs na

een matige dysplasie (kopa-p = 5), te weten herhaling van de uit-
strijk na 3 maanden.

Deze consensus werd onder andere bereikt op basis van de fo1Iow up

gegevens van het bevolkingsonderzoek.

3.6 Rol van de huisarts bij het Jervolgonderzoek na

tieve" uitslag

Bij Lret opvolgen van de advj-ezen voor vervolgonderzoek na een

"positieve" uitslag speelt de huisarts een belangrijke rol.
Allereerst is deze degene die de herhalingsuitstrijken na de

geadviseerde termijnen dient af te nemen. Daarnaast client deze te
beoordelen of in i,ndividuele gevallen van het door het laborato-

rium verstrekte advies dient te worden afgeweken.

Immer-e, dit advies is vrijwel uitsluitend gebaseerd op de beoorde-

ling van het uitstrijkpreparaat.
De huisarts moet bij diens beslissing om dit advies al dan niet op

te volgen, a1le anciere relevante gegevens waar deze met betrekking

tot de betreffende vrouw over beschikt, betrekken.

op basis van dit tot.aalbeeld clj-ent uiteindelijk de beslissi-ng ge-

nomen te worden om het advies van het laboratcrium op te volgen,

of om meer of mindr:r uitgebreid vervoJ-gonderzoek te doen plaats-
vinden. Voor de afwegingen die hj.erbij een ro1 spelen kunnen geen

vaste regels worden opgesteld.

Met betrekking tot het verdere onderzoek nadat verwijzing naar een

gynaecoloog had plaatsgevonden, werd vanuit de eerder genoemde

Ív.O.c. een zogenaamde beslÍsboom ontwikkeld (bijlage V, vI en

VIï). rlit is een besliskundig schema, waarin de verschillende



di.agnostische ingrepen, maar ook de verschillende therapeutische

ingrepen, staan weergegeven.

Deze beslisboom hrerd onlangs ook door de hlerkgroep Cervix Uteri
geaccepteerd.
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4. KIINISCHE FOLLOW-UP NA EEN CYTOLOGISCH IIVERDACHTEII UITSLAG

4.1 Inleiding

Naast de vervolguitslaqen van cytologisch en histologisch onder-

zoek van bij het bevolkingsonderzoek onderzochte vrouhten (hoofd-

stuk 3) zí1n voor de evaluatj-e van het bevolkingsonderzoek de

diagnostische en therapeutische ingrepen, verricht door de

g],naecologen, belangri jk.

Deze aspecten vatr de evaluatie hebben een proces in gang gezet van

consensusvorming voor het vervolgonderzoek en de behandeling van

cervixepithee lafwi j kingen.

Nadat reeds eerder, op initiatief van de vertegenwoordiger van de

Nederlandse Patholoog Anatomen Vereniging (NPAV) in de EVAC, bin-

nen de NPAV een consensus over cytologische afwijkingen en herha-

lingsadviezen was bereikt, werd door de vertegenwoordiger van de

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Cynaecologie (NVOG) in de

EVAC, aan de reeds bestaande werkgroepen op het gebied van cervix-
epitheelafwijkingen gevraagd te trachten tot een consensus betref-
fende het klinisch handelen te komen. Deze werkgroepen zijn: de

Víerkgroep oncologi-sche Gynaecologie (WOG), waarin uitsluitend
gynaecologen zltting hebben, en de Werkgroep Cervix Uteri (WCU)

die weer interdisciplÍnair is samengesteld (gynaecologen, patho-

loog anatomen, cytologen, epidemiologen). Uiteindelijk heeft her-

haald overleg, ondanks hardnekkige meningsverschillen bj-nnen deze

groeperingen, tot een consensus geleid clie door de grote meerder-

heid van de gesprekspartners is geaccepteerd. fn bijlage ÏV is
deze consensus weergegeven; voor een beschrijving vrordt verhrezen

naar Vooijs (1987) en Wijnen en Drogendijk (1988).

fn dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de door de

gynaecologen gevolgde procedures van diagnostiek en therapie bij

vrouwen die naar aanleiding van een cytologische uitslag bij het
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bevolkingsonderzoek in de proefregio's in de jaren 1976-L985, zi)n
ver$rezen naar een gynaecoloog. op deze materie, ook in vergelij-
king met de thans tot stand gekomen consensus, wordt uitvoeriger
ingegaan in het rapport over de klinische follow-up dat in de loop

van 1988 za1 verschijnen.

4.2 Klinisch follow-up materiaal

In principe bestaat het materiaal voor het klinisch follow-up on-

derzoek uit de gegevens van de vrouwen die naar aanleiding van het

bevolkingsonderzoek ziln verr,vezen naar de gynaecoloog. Ín de

meeste gevallen betreft dit vrouwen rnet een cytologische afwijking
ernstige dysplasj-e of groter; j-n de proefregio's Nijmegen en Rot-

terdam is dit criterj-um dan ook gehanteerd. In sorunige gevallen

worden ook vrouwen met een cytologische uitslag matige dysplasie

verwezenr j-n de proefregio Utrecht zijn ook deze vrouwen bij de

klinische follow-up betrokken. overigens is het al1een in de

proefregio Nijmegen gelukt binnen de daarvoor vastgestelde tijd de

gegevens te verzamelen; in de beide andere proefregio's die e1k

bijna tweemaal zoveel vrouh/en omvatten met (voor Rotterdam) een

relatief groter aantal afwijkingen en een aantal belemmerende fac-
toren (groter aantal ziekenhuizen, meer privacy problematiek)

moest de gegevensbewerking voor di-t hoofdstuk vooralsnog beperkt

blijven tot een aantal ziekenhuj-zen in respectievelijk de stad

Lltrecht en de stad Rotterdam. fn het reeds genoemde rapport be-

treffende de gynaecologische fo1low-up za1 het mogelijk zijn een

groter aantal- gegevens uit een groter aantal ziekenhuizen bij de

gegevensverwerking te betrekken.

Tabel 4.L geeft een vergelijking van de omvang van de in dit
hoofdstuk te verwerken klinische fo11ow-up gegevens ten opzichte

van het totale aantal afwijkende uj-tslagen.
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Tabel 4.1 Àanta1 vrourÍen van wle cle kllnisctre follow-up gegevens thans beschik-
baar zÍJni per proefregior drie ronden

aantal cytologische aantal vrouwen

onderzochten uitslag bev.o. van rrie gegevens

> fr. * beschikbaar

NiJmegen
Rotterdam
ïltrecht
Totaal

t7 4.859
313. 510

309.790
798.159

447

11 19

706
2272

444

695 **
t64

1303

cytologlsche
uitslag bev.o.

) ItD ***
Utrecht 1440 L22

* ED = ernstige dysplasie
** waarvan 7 a1 onder behandeling vóór bevolkingsonclerzoek

't't* !D = matige dysplasle

fn tabel 4.2 worden de thans beschikbare gegevens verdeeld naar de

cytologische uitslag bij het bevolkingsonderzoek.

Tabel 4.2 Aantal vrouwen (van wie de klinische gegevens thans beschikbaar zijn)
over drie ronden bevolklngsonderzoek, per regio, naar de cytologische
uitslag van het bevolkingsonderzoek

cytologlsche regio stad stail totaal
uitslag bev.o. Nijmegen Rotterdam Utrecht

matlge dysplasle - *
ernstige dysplasie 2L4

carclnoma lnsitu L99

carcinoom 31

-rí
358 ** 69
294 ** 42

36 53

122 t22
641

535

120

totaal 444 688 164 + t22 1296 + 122

* niet verzaneld in Nljmegen en Rotterdan
** 7 vrouwe-n buiten beschouwlng gelaten clie al vóór het bevolkingsonderzoek onder

behandeling waren.
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4.3 Delay

De "de1ay't wordt in dit hoofdstuk gedefinieerd a1s de tijd die is

verlopen tussen de afname van de uitstrijk met een cytologische

uitslag ernstige dysplasie of groter (Nijmegen en Rotterdam) of

matige dysplasie of groter (Utrecht) in het kader van het bevol-

kingsonderzoek en de eerste actie van de gynaecoloog.

Deze delay wordt belnvloed door: de werkwijze van het patholo-

gisch anatomisch laboratorium van het bevolkingsonderzoek voor wat

betreft de snelheid van beoordeling en verzending van de uitslag,

de medewerking van de vrouw ze1f, de werkt^,ijze van de huisarts, en

van de gynaecoloog. Bij de bestudering van de delay dient men zich

te reallseren dat de uitslag van het bevolkinqsonderzoek veela1

pas een maand na de afname van de uitstrijk bekend is. Een belang-

rijke invloed op de delay kan worden teruqgevoerd naar de werk-

wijze van een onbekend aantal huisartsen die de uitslag van een

door hem,/haar gemaakt herhalingsuitstrijkje afwachten alvorens tot

verwijzinq naar de gynaecoloog te beslui.ten. De omvang van deze

invloed is niet bekend omdat het onderzoek in dit hoofdstuk zich

heeft beperkt tot de beschlkbare klinische gegevens (tabel 4-3).

Tabel 4.3 Àanta1 vrouwen (van wie cle kllnlsche geqtevens thans beschikbaar ziJn)
over 3 ronden bevolklngsonalerzoek, in 3 proefregio's, perttdelay",
naar de cytologische uitslag blj het bevolkingsonderzoek

3 proefreglots
cytologlsche
uits lag

ttderaytt

( 3 mnd. 3-6 mnd.

N*
59 9r2 Z

27 5,0 t
1 0.8 B

a7 6,7 %

t
2L 13 e6

> 6 mnal. totaal
AN?

8,1 t 641 100 t
2,1 z 535 100 t
0r8 ? L2O 100 *

4,9 Z 1296 100 *

ernstige dysplasie
carclnona ln situ
carcinooÍl

TOTÀÀL

Utrecht
matige dysplasie

N

530
497

118

1145

N

55

%

8217 Z

9219 Z

98,3 *

8813 ?

t
4r5 *

N

26

N

52

11

1

64

N

41

TN
33,6 Z 122

B

100 B



Uit de tabel blijkt dat bij ruim 88 t van de naar de gynaecoloog

verwezen vrouwen met een cytologische uitslag ernstige dysplasie

of groter, verwijzing plaats vond binnen drie maanden na de afname

van deze uitstrijk bij het bevolkingsonderzoek. Gezi-en de tijds-
periode van ongeveer vj,er weken die in het algemeen verloopt tus-

sen de afname van de uitstrijk bij het bevolkingsonderzoek en het

bekend worden van de cytologische beoordeling betekent dit dat

ruim 88 B binnen 2 maanden is verwezen.

De delay bij de matige dysplasie (Utrecht) is, zoals te verwach-

ten, groter. Uit de verschillen in de verwijspercentages < dri-e

maanden van de vrouwen met een ernstige dysplasie en een carcinoma

in situ blijkt, dat de huisarts een onderscheid maakt in zijn ver-

wijsprocedure van een ernstj-ge dyplasie en een carcinoma in situ
(resp. 82,7 * tegen 92,9 z zie tabel 4.3). Gynaecologen en cyto-

Iogen adviseren tegenwoordig eenzelfde beleid (direct histologisch

onderzoek) bij beide afwijkingen, hetgeen tevens blijkt uit de

nieuwe herhalingsadviezen (Vooijs 1987). Het verdient aanbevelj-ng

huisartsen hienza.n ook op rechtstreekse wijze in kennis te stel-

Ien.

4.4 Diaqnostisctre- eu therapeutische ingrepen

Na een afwijkende cytologische uitslag staat de gynaecoloog een

aantal diagnostische mogelijkheden ten dienste om de cytologische

uitslag (histologisch) te verifiëren, en een aantal therapeutj-sche

mogelijkheden om het afwljkende epitheel te verwijderen of te de-

strueren. Vee1a1 is er sprake van een serie van ingrepen waarbij

elke ipgreep is gebaseerd op het resultaat van de voorqaande in-

greep.

Zo kan de histologische diagnostiek beginnen met het nemen van een

proefbiopt en/of het uitvoeren van een curettage, hetzij van het

gehele cavum uteri, hetzij van alleen de endocervix (ec) - De
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procedure kan worden voortgezet met een exconisatie, en eventueel

zelfs daarna nog met een uterusexti-rpatie indien de epj-theelaf-

wijking in het proefweefsel-stuk tot aan de rand reikt: dit kan een

aanwijzing zijn voor achtergebleven afwijkend epitheel.
De afname van biopten is door de gynaecologen j-n de loop der jaren

op verschillende wijzen uitgevoerd, waarbij met name de toepassi-ng

van colposcopie een belangrijke ro1 heeft gespeeld; in het in 1988

uit te brengen gynaecologische rapport za1 hier nader op in worden

ge9aan.

Het onderscheid tussen een diagnostische en een therapeutische

ingreep is vaak moeÍtijk: een diagtrostische ingreep (bijvoorbeeld

een exconisatie) waarbij de geheJ-e afwijking is verwijderd, wordt

(achteraf) a1s therapeutisch beschouwd. Daarnaast bestaan de de-

struerende ingrepen (cryo- en electrocoagulatie, laserverdamping,

radlotherapie) die niet a1s diagnostisch kunnen worden beschouwd.

Tabel 4.4 geeft de frequentieverdeling van de grootste ingrepen

per regi-o.

Tabel 4.4 Frequentieverdeling van de grootste ingreep, voor zover monenteel ver-
zameld. Per regio

grootste ingreep Reqlo Nijmegen * Stad Rotterdan * Stad Utrecht **

uitstrijk
biopt/curettage
1oka1e destructie
exconlsatie
eenv. uterusext.
raal. uterusext.
radlotheraple
onbekenal

N

55

48

29

3t
239

o

t4
20

t
t2z
11 A

7%
7e"

53ts
2Z
3U
5%

N

I
58

28

168

L20
24

16

0

z
OB

14?
7Z

408
29?.
6Z
4Z
0z

N

13

30
t2
91

La7

22

11

0

t
5B

10?
4A

32?"
37t
88
4Z
0e"

444 100 a 415 100 B 286 100 r

* cyto1.
** cytol.

ultslag bevolkingsonderzoek
ultslag bevolkingsonderzoek

ernstige dysplasie
natige dysplasie

>/

>/
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Opgemerkt wordt dat deze gegevens voor Nijmegen en Rotterdam be-

trekking hebben op de vroul{Ien met een cytologi,sche uitsl-ag ern-

stige dysplasie of groter bij het bevolkingsonderzoek waarvan deze

gegevens reeds verwerkt konden wordeni voor Utrecht zijn hier ook

].22 vrouwen met een clztologische ultslag matige dysplasie in op-

genomen. Desondanks suggereert de tabel grote verschillen in het

beleid in de drie proefregio's, met name met betrekking tot de

toepassing van exconisatie en uterusextirpatie.

4.5 Beschouwing

Uit de tot nu toe beschikbare en verwerkte gegevens is duidelijk
geworden dat de aclditieve problematiek (d.w.z. de cverwegingen,

die niet direct te rnaken hebben met het ontdekken van een (pre)-

mali-gne afw-i.jking van de cervix uteri) een zo grote invloed heeft

op de uiteindelijke (grootste) therapeutische j-ngreel:, dat een

vergelijking tussen de grootste therapeutische ingreep en de his-
tologj-sche diagnose (wa.arop de keuze van deze therapeutische in-
greep zou Ptunnen zi-jrr gebaseerd) , eett sterk rrertekend beeld op-

levert.
AIs voorbeelden van additieve problematiek kunnen worclen genoemd:

uterus myomatosus, menorrhagie, metrorhagie, prolaps, pijnklach-

ten, psychische redenen, sterilisatiewens. Zo zaL bijvoc'rbeeld een

ernstige cytolog.ische afwijking bij een niet, of licht afwijkend

histologÍsch onclerzoek van een (ongericht) biopt blj een ernstige

cyclusstoring en,/of sterilisatiewens, ondanks de negatieve histo-

logische uitslag vee1a1 leiden tot een vrij grote ingreep (exco-

nisatie met sterj-l-isatie of uterusextirpatie). Rij oppervlakkige

beschouwing, zonder rekenÍng te houden met de additieve proble-

matiek, wordt in zulke gevallen de indruk gewekt van een onverant-

woord grote ingreep. In het ree<ls eerder genoemde rapport over de

gynaecologische follow-up zul1en deze gegevens nader worden uit-
gewerkt.
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Uj-t de evaluatie van deze eerste voorlopige gegevens blijkt dat de

tijd die is verlopen tussen het bekend worden van een ernstige
cytologische afwijking (ernstige dysplasie of groter) bfj de

screening en het eerste contact met de gynaecolooS bij B8t van de

vrouwen die naar de gynaecoloog verwezen werden, kort is geweest

(2 maanden of minder).

Het feit dat het percentage vrouwen met een ernstige dysplasie dat
dj-rect werd verwezen ruim 10t lager ligt dan bij de vrouwen met

een carcinoma in situ is te verklaren uit het in het verleden ge-

voerde beleid. Het verdient aanbeveling huisartsen te attenderen

op de nieuwe richtlijnen (Vooijs, L987).

Uit de vergeli-jking van de frequentj-es van de toegepaste dj-agnos-

tische en therapeutische ingrepen blijkt dat in de drie proef-
regio's grote beleidsverschillen bestaan; er zi)n aanwijzingen dat
ook i-n de verschillende ziekenhuj-zen binnen de proefregiors het

beleid sterk uiteen 1iep. Deze verschillen, ook in vergelijking
met de tot stand gekomen consensus, alsmede de grote invloed die
cle additieve problematiek blijkt te hebben op de keuze van de

therapeutlsche ingrepen, zullen nader worden uitgewerkt in een in
de loop van 1988 uit te brengen rapporti hierin zulfen tevens de

complicaties ter sprake komen die bij verschillende ingrepen zijn
opgetreden.
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5. EF'FECT VAN HET SCREENINGSPROGRAMMÀ

5.1 Inleidlng

Het uiteindelijke doel van bevolkingsonderzoek is om door een zo

vroeg mogelijk diagnostiseren van ziekten te bereiken dat de ge-

volgen van deze ziekten voor de bevolking gunstig worden beinvloed

en cle mortalj-teit wordt verlaagd (EVAC, L977). Naast een evaluatie

van het effect van bevolkingsonderzoek is de doelmatighej-d van een

dergelijk onderzoek van groot belang.

Screeningi kan alleen daadwerkelijk ziekte en sterfte verminderen

a1s aan zekere voorwaarden is voldaan. Op de eerste plaats za1 een

groot deel van de uitgenodigde vrouwen aan de screening moeten

deelnemen. Een goed oproepsysteem is hiervoor een voorh,aarde. Ten

tweede za7 de kwaliteit van uitstrijk en cytologisch onderzoek

hoog moeten zijn. Op de derde plaats moet goede fol1ow-up van

vrouwen met een ernstige epitheelafwijking ger^,aarborgd zijn. Naast

een goede admi-nistratie en registratie moet het opvolgen van de

gegeven adviezen gecontroleerd worden. A1s laatste moet natuurlijk

adequate theraple worden toegepast, indien een afwijking is vast-

gesteld.
Bovengenoemde voorwaardett werden al eerder in dit rapport bespro-

ken. In dit hoofdstuk worden de effecten van bevolkingsonderzoek

in termen van morbiditeit en mortaliteit in de gehele populatie

belicht. Ook wordt ingegaan op het bescherrnend effect van de uit-

stri j k.

5.2 Morbiditeit in de totale populatie

Wat betreft het effect
histologisch bevestigde

van het bevolkingsonderzoek op het aantal
gevallen van carcinomata in situ en carci-
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nomen in de totale populatie van de drie proefregiots kan worden

beschikt over cijfermateriaal dat is ontleend aan de speciaal voor

dat doel opgezette kankerregi-straties (EVAC, 1986). Het is nj-et te
zeggen of men hier van prevalentie moet spreken: in dat deel van

de bevolking dat nj-et deelnam aan het bevolkingsonderzoek werd min

of meer toevallig de aanwezigheid van een carcinoma in situ vast-
gesteld. A1leen voor de proefregio Nijmegen zijn gegevens over de

detectie van carcinomata in situ bekend voordat het bevolkingson-

derzoek tot stand l«ruam. Tabel 5.1 geeft de aantallen gediagnosti-
seerde carcinomata in sii:u voor de proefregio's Nijmegen en

Utrecht en de stad Rotterdam voor de leeftijdsklasse waarop het

bevolkingsonderzoek was gericht, de 35-54 jarige vrouhren.

Tabel 5.1 Àanta1 gediagmostiseerale gevallen van carcinoma 1n sÍtu voorafgaancl aan
en tijdens de uitvoering van het bevolkingsonderzoek op cervlxcarci-
noom, ultgedrukt per 100.000 vrourÍen per jaar. Le€ftijal 35-54 jaar.
Proefregiots Nljmegen, Utrecht en stad Rotterdan

Perlode van
aliagnose

Proefregio
Nijmegen
N=582

Staal

Rotterdam
N=658

Proefregio
Utrecht
N = 1344

Periode voor screenlng

screeningsperÍode

screeningsperiode

screenÍngsperiode

1e

)e

3e

17.4

63 .3

44.O

27 .2

t67 .O

85 .5

29.6

102 .0

4L.4

32.L

* 1 januarl 1970 31 juli 1976

De cijfers uit de proefregio Nijmegen bevestigen datgeen ook j-n

Noord Europese landen werd gezien: door bevolkingsonderzoek (voor-

al- de eerste screeningr) stijgt het aantal carcinomata in situ
sterk om daarna weer te dalen (Hakama, I9B2). Het aantal gediag-

nost-iseerde carcj-nomata in situ was tijdens de eerste screenings-
periode (L976-1979) het hoogste in de stad Rotterdam. In de tweede

screeningsperiode daalden de detectiecijfers in a1le regio's aan-
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zienlijk. rn de derde ronde zette deze daling zich voort en zijn

er nog slechts geringe verschi.llen tussen de drie proefregio's.

Tabel 5.2 geeft de inci-dentie van het invasieve plaveiselcelcarci-

noom.

Tabel 5.2 Àantal gedlagnostiseerale gevallen van plavelseLcelcarcinoom voorafgaan-
de aan en tljdens cle ultvoerlng van het bevolklngsonderzoek op cervlx-
carclnoon, ultgedrukt per 100.000 vrouren per Jaar.
LeeftiJcl 35-54 Jaar. Proefreglors NlJnegen, Utrecht en stad Rotterdan

Perlode van
diagnose

Proefregio
NiJnegen
N=384

Stad
Rottertlan
N=899

Proefregio
Utrecht
N=487

*
Perioale voor screening

le scr€eningsperlode

2e screenlngsperlode

3e screenlngsperlotle

18.0

2t.9

9.4

4.7

49.8

50.1

25.5

21.0

22.7

13 .9

9.6

* In NiJuegen 1 Januarl 1970 - 3L Jull 1976

In Rotteralan 1 Januarl 1970 - 31 decenber 1975

Invoering van het bevolkingsonderzoek heeft zoals verwacht geleid

tot een geringe stj-jging van het aantal gediagnostiseerde inva-

sieve plaveiselcelcarci-nomen bij de 35-54 jarige vrouwen in de

proefregio Nijmegen. In de stad Rotterdam veranderde de incidentie

bij deze groep vrout^ren nauwelijks. ïn de proefregio Utrecht zijt:
geen incidentie cijfers over de aan het bevolllingsonderzoek voor-

afgaande periode bekend. In alle proefregio's daalde de incidentie
in de tweede screeningsperiode bij de 35-54 jari-ge vrouwen aan-

zienlijk. Deze daling kan waarschj-jnlijk worden toegeschreven aan

het opsporen en verwijderen van preinvasíeve afwijkingen in het

bevolkingsonderzoek en de curatieve sector. De daling zette zich

in de derde screeni-ngsperiode verder voort. De daling in de stad

Rotterdam was minder sterk dan in de proefregiors Nijmegen en

Utrecht.
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De specifieke kankerregistratie, die door de BERCIs werd opgezet,

maakten ook duidelijk in welke mate het bevolkingsonderzoek heeft
bijgedragen aan de opsporing van carcinomata in situ en carcino-
men, vergeleken met de opsporing in de curatieve sector.

Over het algemeen werd omstreeks 60t van de carcinomata in situ in
het bevolkingsonderzoek ontdekt (in Utrecht in de tweede ronde en

in Nijmegen en Rotterdam in de derde ronde mi-nder; dit kan sa-
menhangen met een verhoogde screeningsactiviteit buiten het bevol-
kingsonderzoek) (figuur 5.1) .

flguur 5.1 Carclnoma in sltu. Relatief aandleel in procenten van curatieve sector
en bevolkingsonderzoek per screenlngsperlode. LeeftiJcl 35-54 Jaar.
Proefregio Nijmegen, stad Rotterdam en proefreglo Utrecht

proef regio
Nijmegen

sta
Rotterdam

proetre9ro
U trecht

perce n tage
1oo r x='ls3 N=1 12 N=75

ronde:12312
m BO=Bevolkingsonderzoek

f] NBO=Niet bevolkingsonderzoek

40

N=371 N=139 N=58 N=541 N=242 N=159



voor het invasieve plaveiselcelcarcinoom j-s het aandeel van het

bevolkingsonderzoek wat minder dan voor het carcinomata in situ en

we1 geleidelijk afnemend van 45-60t in de eerste ronde tot 25-35t

in de derde ronde (figuur 5.2). DÍt. is niet verwonderlijk: de sys-

tematische vroege opsporing, door middel van bevolkingsonderzoek

is gericht op de pre-invasieve afwijkingen van de baarmoederhals

en niet op de invasieve carcinomen.

Flguur 5.2 Plaveiselcelcarcinoom. Relatief aanaleel in procenten van curatieve
sector en bevolklngsonderzoek per screenlngsperlode. Leeftijd 35-45
jaar. Proefregio Nijnegen, stad Rotterdam en proefregÍo Utrecht

proef reg io
U trec ht

pe r centage
ir E2

100 -,
N=24 N=13 N=104 11=58 N=41 N=149 N=55 N=40

ronde:12312
m BO=Bevolkingsonderzoek

n rugO=wiet bevolkingsonderzoek

In tabel 5.3 wordt informatj-e gegeven over het klinisch stadium

waarin de invasieve tumoren werden gediagnostiseerd. Er wordt on-

p roefregi o

Nijmegen
stad

Rotterdam
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derscheid gemaakt in de periode voorafgraand aan bevolkingsonder-

zoek, de in de curatieve sector opgespoorde carcinomen in de pe-

riode 1976-1985 en de in het bevolkingsonderzoek opgespoorde car-
cinomen. eveneens in de periode 1976-L985.

Tabel 5.3 PlaveiselceLcarcinoom; verhouallng nlcro-lnvaslef/lnvaslef. Àantal gevat-
1en van lnvaslef plavelselcelcarclnoon ten t1jde van het bevolklngson-
derzoek op cervlxcarclnoom. Leeftijd 35 t/m 54 Jaar. onalerverdeeld naar
het tijdstip en wijze van opsporing

periode van
dlagnose

totaal stadiun
onbekenal

sub-
totaal

klinisch stadlun (FIGO)

IÀ àÏB

periode voor
screening

1975-1985
NBO*

1976-198s
BO**

***
323

309

2t7

47

45

15

256

264

LO2

23

8t

54

20*

to2
50t

253
92ï,

2to
80t

100

50t

* NBO Nlet bevo}klngsonderzoek. Opsporlng Ín eerste lnstantle ln
sector.

** BO Bevolkingsonderzoek. Opsporlng 1n eerste lnstantie vla het
. derzoek-i**

In de stad Rotterdan verd ln 20 gevallen het kIlnÍsch stadlun I toegekend.
Deze 20 vroutren zljn nlet in de tabel opgenomen.

Beschouwd in samenhang met de figuren 5.1 en 5.2 leidt het geen

twijfel dat bevolkingsonderzoek de aanwezige carcinomen in een

vroeg stadium doet ontdekken. Ook in de curatieve sector werden

meer tumoren in stadium IÀ gediagnostiseerd in de periode
1,976-1979. Hoeveel is niet preci-es te zeggen omdat in deze periode
een aantal tumoren niet in de tabel is opgenomen.

de curatleve

bevolklngson-
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5.3 Prognose van vrouwen met carcinoma in situ en plaveisel-

celcarcinoom

Carcir:oma in situ
Door het Laboratorium Cyt-U-Universitair van de Rijksuniversiteit
Ut.recht werden follow-rrp gegevens verzameld van l-346 vrouwen, bij
wie naar aanleiding van een positieve uitstrijl: i.n de periode

L97O-19e2 de diagnose carcinoma in situ (histologisch) werd ge-

ste 1d.

De uitstrijken werden gemaakt in de per:-ode 1970-1982 en waren

door huisartsen in de periode 1970-1982 ingestuurd of werden

gemaakt in het kader van het georganiseerde proefbevolkingsonder-

zoek in de proefregio Utrecht-.

Bij hulsartsen en behandelend gynaecologen werd geinformeerd of de

betreffende vrouwcn nog in leven waren, of waren overleden aan

baarncederhalskanker of aan een andere oorzaak. In een aantal ge-

vallen kon geen informatie over de vitale status van de vrouw wor-

den verkreqen.

Eo1low-u1r gegevens zijn bijgewerl..t tot de eerste helft van 1984.

De 5-jaarsoverlevirrq van de hek: groep bedroeg 100t. Na 6 jaar

overleed 1 vrouw aIs gevolg van het gediaonostiseerde carcittoma in
*situ (figuur 5.3)

Bij deze vrouvr wer-d een vaglnale
noma in sltu. Hlerna ontslkkelde
werd opgespoord.

uterus extirpatie verrlcht na de diagnose carci-
?lch een lnvaslef carclnoon, rat niet tijdig



Flguur 5.3 Overlevlngscurven voor vrouren rdet carclnona ln sltu en plavelselcel-
carclnoon. Cyt-U-Unlversltalr perloale 1970-1982. Àctuarlële Dethode
(Berkson & Gage, 1950)

12 t4 16 18

follow up in jaren

Plaveiselce lcarcinoom
Proefregio_Nijmegen

In de proefregio Nijmegen werden in de periode 1970-1985 aIle
vrouwen met een plaveiselcelcarcinoom van de baarmoederhals en

wonend in een van de gemeenten van de proefregio, geregistreerd
(Van der craaf, 1987).

44

100
CIS

IA*IB

IIIII E



Met de hulp van het Centraal Bureau voor de Statistiek, en de bur-

gerlijke stand van de deelnemende gemeenten werd informatie ver-

kregen over de vitale status van a1le vrouwen met baarmoederhals-

kanker.

fn de periode L97O-1985 werd bij 378 vrouwen de diagnose invasief
plaveiselcelcarcinoom van de cervix uteri geste1d. Bij 10 vrou\^,en

kon geen informatie over de vitale status rdorden verkregen en bij

9 vrouwen was het klinisch stadium onbekend. Deze 77 vrouwen zijn

niet in de analyse betrokken. De verdeling der klinische stadia
(FIGO) is in tabel 5.4 weergegeven. In dezelfde tabel is ook de

5-jaars overleving naar klinisch stadium opgenomen. De overle-

vingsfuncties (Kaplan-lleier methode) zijn in figuur 5.4 uitgezet
(Hop en Hermans, l-981).

Tabel 5.4 Stadlumverdellng (FICO) ten ttjde van de
plaveiselcelcarclnoom en de s-Jaars overlevlng

tllagnose invaslef

klinlseh
stadium

5-Jaars
overlevlng

IÀ
IB
IIÀ
IIB
III
IV

84

82

30

82

65

16

359

( 23r)
(23*)
(8r)

(23r)
(18r)
(45r)

100t

97*
772
83t
55t
36*
11t

67*
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Figuur 5.4 Overlevlngscurven voor vrouïen met cervlxcarcinoon naar kllnisch sta-
allun. Proefreglo NlJnegen perlode 1970-1985
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follow up in maanden

Naast het effect van klinisch stadium werd ook het effect van

Ieeftijd en periode van diagnose op de overlevi-ngsfunctie nage-

gaan. Omdat klinisch stadium, leeftijd en periode van diagnose

onderling samenhangen werd voor het schatten van de afzonderlijke
bijdrage van deze factoren gebruik gemaakt van het proportioneel
hazard model van Cox (Cox, 1972). De mortaliteit was duidelijk
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afhankelijk van de leeftijd bij di.agnose en de uitbreiding van de

tumor. Alleen voor vrouwen in stadiuln IIB kon, rekening houdend

met de leeftijd bij diagnose, een verbetering van de overleving in
de loop der jaren worden aangetoond.

gV!-U-gN-versitair

Bij 256 vrouwen werd na een posj-tieve uitstrijk de diagnose p1a-

veiselcelcarcinoom, stadium IÀ of IB gesteld. De 5-jaars overle-
ving bedroeg 97%. ïn figuur 5.3 is de overlevingsfunctie uitgezet.
Van de vrouwen met een tumor in stadium II, III of IV (n=66) be-

droeg de S-jaars overlevingr gemiddeld 75*.

De prognose van vrouwen met een carcinoma in situ j-s erg goed.

Slechts een van de 1346 vrouwen bij wie dit preklinische stadium

werd gediagnostiseerd overleed. De prognose van vrouwen met een

invasieve tumor is veel slechter en ls de laatste 15 jaar nj-et erg

veel verbeterd, een uitzondering hierop uras de overleving van

vrouwen met een klinisch stadium ïIB.
Ketting berekende de 5-jaars overleving voor vrouwen met een inva-

sief plaveiselcelcarcinoom, die in de periode 1950-1974 in het

Wilhelmina Gasthuis werden behandeld (Ketting, 1981). voor de

vrouhren met een klinisch stadiurn I, II of fII werd in de perj-ode

L95O-L974 een verbetering van de 5-jaars overlevi-ng vastgesteld.
De overleving voor vrouhren met een stadium IV tumor was laag en

veranderde nauwelijks.

De resultaten uit de proefregio Nijmegen en die van Cyt-U-Univer-

sitair zijn niet goed te vergelijken. In de proefregio Nijmegen

werden a1le vrouwen uit de regio in de analyse betrokken, terwijl
bij de groep vrouwen door Cyt-U-Universitair vervolgd, alleen die

vrou\^reD zijn betrokken, bij wie naar aanleiding van een positieve
uitstrijk de diagnose carcinoma irr situ of invasief carcinoom werd

gesteld.
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Deze uitstrijken werden in het kader van het bevolkingsonderzoek

gemaakt of door de huísarts. Vrou\^ren met klachten of symptomen

zullen ondervertegenwoordigd zijn met aIs gevolg dat de overlevj-ng

van de in de analyse betrokken groep gunstiger is dan van de groep

vrou$ren uit de regÍo Nijmegen.

5.4 Mortaliteit van cervixcarcinoom

Het effect van het bevolkingsonderzoek op de mortaliteit a1s 9e

volg van cervixcarcinoom in de Nederlandse bevolking is bijzonder

noeilijk te schatten. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te

voeren.

Op de eerste plaats toonde het indirect voor leeftijd gestandaar-

di-seerde sterftecijfer (sMR) al sinds ongeveer 1960 een sterk da-

Iende trend zoals uit figuur 5.5 valt af te lezen; deze daling kan

in elk geval voor wat betreft de periode 1955-1975 onmogelijk aan

het bevolkingsonderzoek worden toegeschreven (de lagere sterfte 1n

de tweede wereldoorlog berust waarschijnlijk op onderrapportage

(cBS)) .
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Flquur 5.5 Indirect voor leeftljd gestandaardlseerdl sterftecijfer voor cervlxcar-
clnoon voor de perlode 1956-1983. (Standaarilpopulatle ls tle gehele

vrourelljke bevolklng Ín de perlode 1936-1983)

SMR

Year

Niet voor alle g'eboortecohorten verJ.oopt de sterftecurve
hetzelfde. fn figuur 5.6 is de leeftijdsspecifieke sterfte naar

geboortejaar voor de peri.ode l-936-l-983 uitgezet.
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Fignrur 5.6 teeftijdsspecifteke
1936-1985

sterfteclJ fers geboortecohort. Perlode

70-7 4
60-64

t-'i 55-59

40-44

35-39
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o
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200

150

30-34

Í900 r0ío 1920

geboort€iaar
860 1E70 tSEO 1890 1S30 1940 1S50 1060

De vrouwen uit de geboortejaren 1910-1920 vertonen hogere leef-
tijdsspecifieke sterftecijfers dan de vrouwen geboren voor 1910.

De leeftijdsspecifieke sterfte daalt vrij sterk in de geboorte-

cohorten L925- 1930. Er zi-jn nog geen aanwijzingen dat de sterfte
in de jongste geboortecohorten toeneemt.

De drie in dit rapport besproken proefregio's waren niet de enige

gebieden waar bevolkingsonderzoek hrerd uitgevoerd. Kort na het
beslriit om in de regiors Nijmegen, Utrecht en Rotterdam te gaan

screenen ging de toenmalige staatsecretarís van Volksgezondheid op
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aandrang van de Tweede Kamer accoord met een landelijke activi-

teit. Naar schatting werd in de gebieden buiten de proefregio's

ongeveer 50t van de vrouwen in de leeftijdsklasse 35-54 jaar door

bevolkingsonderzoek bereikt (gegevens ontleend aan de financië1e

administratie bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mi-

lieuhygiëne). Bovendien werden door huisartsen en gynaecologen

veel uitstrijken gemaakt. In figuur 5.7 wordt in beeld gebracht

hoe de mortaliteit in ile proefregio's en in Nederland als geheel

is gedaald.

In alle proefregio's dalen de voortschrijdende gemiddelden van de

C.M.F.rs (Comparitive Mortality Figures). Om vergelijking van de

regionale sterftecijfers mogelijk te maken werden voor iedere re-
gio Comparity Mortality I'igures (CMF!s) berekend. In deze methode

worden de jaarlijkse leeftijdsspecifieke sterftecijfers gebruikt

om de sterfte in een referentiepopulatie (hier de gehele vrouwe-

lijke bevolking van Nederland 1956-1982) te berekenen. De verhou-

ding verwacht sterfte en \^raargenomen sterfte in de referentie po-

pulatie is het CME.

I sterftecijferindexpopulatie x referentiepopulatie
CMF =

X waargenomen sterfte in de referentie

Voor de keuze CMF of SMR zie van der Maas en Habbema (1981-).

Onrdat bij de berekening van het Cl,lF het sterft-ecijfer van de in-
dexpopulatie (kleine populatie) wor<lt toegepast op de veel grotere

sompopulatie kunnen hierin grote schommelingen optreden. om deze

reden werd het '5-jaars verschuivende gemiddelde' van het CMF van

iedere regio berekend.

De daling in de proefregio's Nijmegen en Utrecht is mogelijk iets
sterker dan in de proefregi-o Rotterdam. De curve van de proefregio

Rotterdam Ii-gt voor het hele traject 1956-1982 duidelijk boven de

curve van Nederland.
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Flguur 5.7 s-Jaars I'voortschrlJdendlerr genldtleltlen van tle proefreglors Nljmegen,
Rotterd,an, Utrecht, Neclerlantl en cle rest van Nederland
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5.5 Beschermend effect van de uitstrijk

Het effect van het bevolkingsonderzoek hrerd in de proefregio Nij-
megen geschat met behulp van een zogenaamd patiënt-controle onder-

zoek (Van der Graaf e.a., 1987). Het uitstrijkverleden van 36

vrou\4ren met een invasief carcinoom (klinisch stadium IB of hoger)

$Ierd vergel-eken met dat van 116 vrou\^ren zonder baarmoederhalskan-

ker. De controles werden gematcht op leeftijd en burgerlijke
staat. Van de vrouvren met invasj-ef plaveiselcarcinoom was 47t min-

stens eenmaal gescreend, terwijl dit percentage bij de controles
68t was (tabel 5.5).

8280

52



Tabel 5.5 Ultstrljkverleden blj patienten en controles

Oolt ultgestreken Nooit ultgestreken Totaal

Patlenten
Controles

r7 (47r)
81 (68s)

le (s3r)
39 (32r)

36

t20

Totaal 156

De leeftijd, waarop het eerste sexuele contact plaatsvond was de

belangrj-jkste verstorende variabele. Deze variabele was aan de

kans op ziekte gerelateerd en ook aan het uitstrijkgedrag. De kans

op i-nvasief plaveiselcelcarcinoom voor de vrouwen, die minstens

eenmaal s/erden uitgestreken, vergeleken met vrouwen, die nooit een

uitstrijk hadden laten maken \das na correctj-e voor de belangrijk-
ste verstorende variabele, leeftijd waarop het eerste sexuele con-

tact plaatsvond 0.22 (95* betrouwbaarheidsi-nterval 0.07-0.69) . Als

de lengte van het interval sedert de laatste uitstrijk in de be-

schouwj-ngen wordt betrokken, dan is de kans op invasief carcinoom

van de vrouwen, die tussen 2 en 5 jaar geledelr een uitstrijk heb-

ben laten maken O.18 (95t betrouvrbaarheidsinterval 0.05-0.62) en

voor de vrouwen, die langer dan 5 jaar geleden een uitstrijk lie-

ten maken 0.30 (95t betrouwbaarheidsinterval 0.09-1.02) t.o.v. de

vrouwen die nooit eerder werden uitgestreken.

5898
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T'IISKT,NDIGE MODELLEN: GEBRUIK VAN HET MISCAN-MODEL BIJ EVA-

LUATIE VAN BEVOLKINGSONDERZOEK

6.1 Inleiding: problemen bij evaluatie van bevolkingsonderzoek

Van groot belang bij de beoordeling van het nut van bevolkingson-

derzoek is de mate waarin het aantal nieuwe gevallen van invasief
baarmoederhalskanker, en met name de sterfte daaraan, wordt ver-
minderd. Deze reductie moet zodanig zijn dat dj-verse inspanningen,

kosten en risj-co's, die bevolkingsonderzoek nu eenmaal met zich
meebrengt, gerechtvaardigd zijn. De betrouwbaarheid van een eva-

luatie van bevolkingsonderzoek en daarop gebaseerde beleidsbeslis-
singen is daarom sterk afhankelijk van de krraliteit van de schat-

tingen van de sterftereductie en andere relevante indicatoren. Dat

dit schatten moeilijk is blijkt uit de ervaringen bij de evaluatie
van bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker in het buitenland,
waar aI veel eerder met grootschalige proefprojecten werd begon-

nen, maar waar nog geen betrouwbare schatting van sterftereductj,e
mogelijk bleek. Hierdoor is heÈ nog steeds zeer moeilijk om een

advies te formuleren over de wenselijke leeftijdsgrenzen en inter-
va11en voor toekomstig bevolkingsonderzoek.

Er zijn een aantal redenen aan te wijzen vraarom de evaluatie zo

moeilijk verloopt. Twee redenen, die aanleiding geven om wis-
kundige modellen te gebruíken, zul1en nu kort besproken h/orden.

Probleem l-: het betrekken van alle relevante factoren in de eva-

luatie.
Sterftereductie en andere effecten van bevolkingsonderzoek worden

door een groot aantal factoren in hun onderlinge samenhang be-

paa1d. Deze factoren kunnen als volgt gegroepeerd worden:

- Epidemiologie : morbiditeit en mortaliteit, aantallen
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- Ziekteproces

- Behandeling

- Screeningstest

- Opkomst

- oproepschema

stadia van de ziekte, duur van de stadia,

spontaan verdwijnen van de voorstadia
(spontane regressie)
diagnostiek, behandeling van de diverse

stadJ-a, prognose na behandelinq

sensitiviteit van de uj-tstrijk in de diverse

ziektestadia
responspercentage, redenen van niet opkomen,

verdeling over diverse risicogroepen

leeftijdsgrenzen voor bevolkingsonderzoek, en

intervallen tussen uitstriiken

Bij het oproepschema speelt nog een belangrijke factor een ro1,

namelijk de mate waarin preventief cytoJ-ogisch cervixonderzoek

uitgevoerd wordt buiten het georganj-seerde bevolkingsonderzoek.

Hierbij is ook rran belang in hoeverre beide vormen van onderzoek

aanvullend werken of dat er sprake is van (gedeeltelijk overbo-

dige) overlappÍng.

Een en ander betekent dat elke evaluatiepoging waarbij geen ge-

bruik wordt gemaakt van technieken om a1 deze belangrijke factoren

in hun samenhang te beschouwen, gedoemd zijn om oP grote problemen

te stuiten.

probleem 2: het bepalen van realistische aannamen voor de facto-

ren.
stel dat een methode voorhanden is die inderdaad alle genoemde

factoren in de evaluatie betrekt. Dan resteert nog het probleem

dat slechts een beperkt aantal factoren direkt kan worden waarge-

nomen, zoaLs de sterfte aan baarmoederhalskanker en de opkomst bij

bevolkingsonderzoek. Voor de meeste factoren is echter geen direc-

te informatie beschikbaar. Dit geldt met name voor de duur van de

preklinische ziektestadia, voor de kans op het spontaan verdwiinen

van voorstadia van baarmoederhalskanker, en voor de sensitiviteit
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van de uitstrijk. Uiteraard is er we1 indirekte informatie, in de

vorm van de opbrengst en andere bevindingen van het bevolkingson-
derzoek zoals deze voor het bevolkingsonderzoek in de Crie proef-
regiors in de diverse rapporten staan beschreven (EVAC L980, LgB4,

l_986, 1987) .

De relatj-e tussen de factoren enerzijds en de bevindingen van het
bevolkingsonderzoek anderzijds is zeer gecompliceerd. Als voor-
beeld beschouwen we de factoren sensitiviteit van de uitstrijk, en

duur van de voorstadia, Deze twee factoren spelen een belangrijke
ro1 bij de effectiviteit (m.n. de sterftedaling) van bevolkingson-
derzoek. Maar ook sensitiviteit en duur zijn medebepalend 'roor de

opbrengst, d.w.z. het aantal vrouwen met een histologisch geveri-
fieerde verdachte afwijking, in de opeenvolgrende screeningsronden.
Voor de eerste ronde is de opbrengst recht evenredig met de sen-

sitiviteit van de uitstrijk en met de duur van de preklinisch
screendetecteerbare stadia. Maar voor de opbrengst in de vervol-
gronden speelt ook de incidentie van de voorstadia een ro1, ter-
wijl voor de vervolgronden bovendien het interval tussen de uit-
strijken van belang is. Een en ander betekent dat voor het vinden
van realistische aannamen over de factoren getoetst moet worden of
de aannamen compatibel zijn met de bevindingen van het bevolkings-
onderzoek. Hiertoe moeten zo veel mogelijk bevindigen van een

bevolkingsonderzoek in de analyse worden betrokken, terwijl voor
e1k van de bevindigen alle ermee samenhangende factoren moeten

\^rorden beschouwd.

6.2 Wiskundige modellen

Het toepassen van wiskundige modellen bii de evaluati_e van bevol-
kingsonderzoek, dat sinds het begin van de jaren zeventig op gang

is gekomen, moet tegen de achtergrond van de twee besproken pro-
blemen grezien worden. Mathematische model.Ien hebben in het alge-
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meen een aantal mogelijkheden die ile klassieke methoden voor eva-

luatie van bevolkingsonderzoek niet hebben:

- in berekeningen met behulp van een mathematisch model kunnen

meerdere factoren tegelijk worden betrokken;

- omtrent deze factoren kunnen nuances bestudeerd worden (restric-

ties, samenhangen) waardoor de berekeningen dichter bij de wer-

kelijke situatie blijven;

- er kan systematisch worden nagegaan welke getalsmatige veronder-

stellingen over de factoren niet in staat zijn om de bevindingen

van het bevolkingsonderzoek te verklaren, en welke wel. Dit

wordt in de modeltoepassing de analyse-fase genoemd;

- de gunstige en ongunstige gevolgen van bevolkingsonderzoek kun-

nen met een model worden doorgerekend voor een groot aantal keu-

zes van leeftijdsgrenzen en intervallen tussen screeningen;

- aan de berekeningen kunnen kosten-effectiviteitsanalyses worden

gekoppeld, waarj-n de veelsoortige (materiëIe en immateriëIe)

gevolgen van bevolkingsonderzoek worden gerubriceerd, gekwanti-

ficeerd en vervolgens tegen elkaar worden afgewogen. op deze

wijze kan gezocht worden naar geschikte keuzen van leeftijds-

grenzen en intervalduren. De modeltoepassing die zich richt op

de laatste twee punten wordt door ons met optimaliseringsfase

aangeduj-d.

6.3 Gebruik van modeLlen bij evaluatie en bij beleidsaanbe-

velingen

De modelbenadering heeft langzamerhand een belangrijke plaats bij

evaluatie in bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker ingeno-

men.

Dit kan aan drie voorbeelden geillustreerd worden:
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- het rapport met aanbevelingen over leeftijden en intervallen van

screening van de American Cancer Society (ACS, 1980) refereert
aan berekeningen met het model van Eddy (Eddy, 1980);

- het Canadese rapport over bevolkingsonderzoek op baarmoeder-

halskanker, (Víalton, L982\, maakt gebruik van berekeningen met

het model van Knox (Knox, 1973), uitgevoerd door yu et aI. (yu,

1981);

- Door D. Parkin en S. Moss zí)n resultaten beschreven van een

evaluatie van oproepschema's voor bevolkingsonderzoek op baar-
moederhalskanker in Engeland en Wales. Deze berekeningen ziln
uitgevoerd met een door Parkin ontwikkeld model (Parkin, 1985,

1986) .

6.4 Het MISCAN-model (Microsimulation Screening Analysis)

MISCAN, een simulatie-model voor evaluatie van bevolkingsonder-
zoek, is de afgelopen jaren op het Instítuut Maatschappelijke Ge-

zondheidszorg van de Erasmus Universiteit ontwikkeld. (Habbema

e.a. l-983(2) , J.984, L987). Daarbij is voortgebouwd op de ervaring
opgedaan met vorige mode11en, die poogden om het gebeuren bij
bevolkingsonderzoek in enkele grote wiskundige kansformules uit te
schrijven. Hierdoor konden a11een zodaniq eenvoudige aannamen over
de factoren gemaakt worden dat de resulterende formules hanteer-
baar bleven. Bij MISCAN is voor een andere aanpak gekozen. Er

hrordt gebruik gemaakt van microsimulatie, dat wil zeggen dat vol-
gens kansprocessen individuele levensgeschiedenissen worden ge-

simuleerd, waarin allerlei gebeurtenissen kunnen plaatsvinden,
zoals het optreden en ontwikkelen van baarmoederhalskanker, het a1

dan niet opkomen bij bevolkingsonderzoek, de uitslag van de uit-
strijk, etc. Met deze aanpak is het niet meer nodig om ingewik-
kelde kansformules uit te werken, maar kunnen de kansprocessen in
stukjes en beetjes worden gedefinieerd. Hierdoor kunnen de rnodel-
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veronderstellingen realistischer gemaakt worden. Een verder voor-

deel van het simuleren van individuele levensgeschiedenissen is

dat de gesimuleerde resultaten en effecten van bevolkingsonderzoek

op elke geu,enste wijze geaggregeerd en getabelleerd kunnen worden-

VeeI van de tabellen die in de diverse EVAC rapporten staan kunnen

ook via het MIscAN-programma voor een gesimuleerde populatie bere-

kend worden, zod.at een goede vergelijking van gesimuleerde en

werkelijke resultaten mogelijk is.

6.4.1 Gebruik va1 he! MIscAN-mod9'l_tot_nu toe

De MÍSCAN-benadering is getest voor bevolkingsonderzoek op baar-

moederhalskanker en op mammacarcinoom (Habbema e.a., 1982,

1983 (1) ). Op dit moment wordt MISCAN gebruikt voor een kosten-ef-

fectiviteitsanalyse van bevolkingsonderzoek op borstkanker in Ne-

derland (Van der Maas e.a., 1987). Wij zullen hier eerst de eva-

luatie van de British Columbia Cohort Study voor bevolkingsonder-

zoek op baarmoederhalskanker kort bespreken, (Habbema e.a., 1982).

Daarna volgt een uitvoerige rapportage en beschrijving van de

eerste resultaten van de analyse voor de gegevens van de proef-

regio's en m.n. Nijmegen. (zie ook Lubbe e.a. (1987).

6.4.2 De_BriliEh_Columbia Cohort_Slu9V

Bij het verklaren van de British Columbia resultaten (Boyes, t982)

is er naar gestreefd om de modelveronderstellingen zo eenvoudig

mogelijk te houden. Deze eenvoud heeft dan met name betrekking op

de vier essentiële factoren die samenhangen met het preklinische

ziektenproces:

1. de kans om een voorstadium van cervixcarcinoom te kri'igen
(incidentie);
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2. du.ur van de voorstadia;
3. de kans op het spontaan verd\Írijnen van de voorstadia (regres-

sie);
4. sensitiviteit van de uitstrijk.
Voor deze vier aspecten werden eerst sterk simplificerende veron-

derstellingen gemaakt. vervolgens werden in opeenvolgende stappen

de veronderstellingen verfijnd. Dit was noodzakelijk om in British
Columbia waargenomen bevindingen goed te kunnen verklaren bij de

simulatie via MISCAN. Bijvoorbeeld bleek de veronderstelling dat

de voorstadia op alle leeftijden even lang duren niet houdbaar.

Een van de verfijningen die tot een goede verklaring van de \iraar-

genomen bevindingen leidde, was de veronderstelling dat ernstiqe
dysplasie en carcinoma in situ op oudere leeftijd veel minder vaak

spontaan regressie vertoont dan op jonge leeftijd. Bij rrerdere

variatie van de veronderstellingen bleek dat bepaalde combinaties

van veronderstellingen wel, en andere niet leiden tot een goede

verklaring van de hraargenomen bevindingen. Uit-eindelijk was het

mogelijk om een gebied vast te stellen waarbinnen combinaties van

veronderstellingen over de bovengenoemde vier factoren resulteren
in een goede verklaring van de geqevens uit British Columbia.

In fiquur 6.1 wordt aangeqeven welke combinaties van rzeronderstel-

lingen over twee van deze vier factoren, de duur van de voorstadia
en de sensitiviteit van de uitstrijk, een goede verkl-aring geven

van de verschillende waargenomen resultaten in British Columbia.
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Fiquur 5.1 Bevolklngsonderzoek op cervlxcarcLnoom ln Britlsh Colunbla.
Veronderstelllngen over genldilelale duur van de prekllnlsche staclla van

cervixcarclnoom en over de sensltlvltelt van de ultstrl]k, clie de waar-
genomen resultaten ln British Colunbla goèd verklaren. De ríaargenomen

resultaten zljn in alrie groepen lngedleeld:
S - Sterfte en klinlsche lncldentle voor de aanvang van het

bevolkingsonderz oek
E - resultaten van de eerste ultstrÍjk
V - resultaten van vervolgnritstrljken
Voor elke groep resultaten ls aanqegeven door iÍelke comblnatles van mo-

delveronderstelllngen over tle sensltlvltelt en ale duur ze goetl worden

verklaard. In het gebÍed aangedluld met "S + E + li{r woralen alle resulta-
ten van het bevolklngsonilerzoek ln Brltish Colunbia goetl door cle veron-
tlerst.el I lngen verkl aarcl

verond€rst€llingen die E verklaren

11 18 l8 20 22

duur van de preklnische stadia (jaren)

Uit de figuur is te zien dat het gebied ("S + E + V") waarbinnen

combinaties van veronderstellingen over de twee factoren alle be-

vindingen uit British Columbia goetl verklaren, voornamelijk be-

paald wordt door de resultaten van de eerste- en vervolguit-
strijken. voor de andere twee factoren (incidentie en regressie)
spelen echter de sterfte en klinisch incidentie ook een bepalende

ro1. (Zie voor een uitvoerige beschrijving Habbema e.a. 1982.)

Uitgaande van de aldus afgeleÍde waarden voor de factoren zijn met

MISCAN verschillende mogelijkheden voor leeftijdsgrenzen en in-

vorondsrstellingen die V verklaren
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tervallengten doorgerekend. TabeL 6.1 geeft de resultaten van "op-

timale" intervallen tussen uitstrijken bij een gegeven aantal

screeni-ngen (als optimaal wordt hier het interval beschouwd waar-

bij het grootste aantal levensjaren \.rordt gewonnen).

Tabel 6.I Bevolklngsonderzoek op baarnoederhalskanker. Optlmallserlng van het op-
roepschena, gebaseerd op de analyse van het bevoLkingsonflerzoek ln
Britlsh Colunbia. Voor elk aantal oproepen (ronden) nordt het optinaLe
lnterval gegeven, en het percentage van de cloor baarnoeclerhalskanker
verloren levensjaren alat door bevolkingsonderzoek rÍordt terugge$onnen
(Habbema e.a. 1982)

aantal ronden optimale interval
ln jaren

* geríonnen levensJaren

1

2

3

4

5

7

10

13

15

20

,q

38

45

52

56

50
65

68
?0

72

n.v. t.
10

10

7

6

5

4r5
3r5
3

215

Als men een zinnige vergelijking wi-I maken tussen oproepschemars

met verschillende aantallen oproepen, is het nodig om aan te geven

op welke manier de ongunstige en gunstige gevolgen van bevolkings-
onderzoek tegen elkaar afgewogen dienen te worden. À1s eerste be-

nadering is verondersteld dat de gunstige effecten voornamelj-jk

bestaan uit het aantal gewonnen levensjaren, en dat de ongunstige

effecten evenredj-g zijn met het aantal gemaakte uitstrijken. Voor

verschillende afwegingen tussen het aantal ger^ronnen levensjaren en

het aantal gemaakte uitstrijken varieert het optimale aantal op-

roepen tussen de 4 en de 15, waarbij de intervalduur varieert
tussen3enTjaar.
Hiermee is de evaluatiecvclus van een model al.s MTSCAN rond: eerst
zijn in de analysefase veronderstellingen over ziekteverloop en
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eigenschappen van de screeningstest bepaald die toetsing aan de in

British Colurnbia waargenomen bevindingen goed doorstaan, en daarna

zijn deze gevalideerde veronderstellingen j-n de optimaliserings-

fase grebruikt om goede oproepschemats te bepalen-

6.4.3 ge_plo=fregio's;_m.n. de_regio-Nijgegen

Eincl 1986 is begonnen met de analyse van de gegevens van de proef-

regrio's. Een probleem hierbij is dat buiten het bevolkingsonder-

zoek een groot aantal preventieve uitstrijkjes worden gemaakt door

huj_sartsen en gynaecologen. De registratie van de uitstrijkactivi-

teiten met de resultaten was het meest compleet en vergevorderd in

de regio Nijrnegen. orndat de gegevens uit deze regio reeds eind

1986 beschi]dcaar waren is toen begonnen met de analyse met behulp

van MISCAII. Tot de verzamelde gegevens behoren leeftijdsspecifieke

rnorbiditeit en mortaliteit van baarmoederhalskanker vóór en nà

introductie van het bevolkingsonderzoek, de opbrengst bij

screening in elke roncle van het. bevolkingsonderzoek en de gemaakte

uitstrJ-jken door huisartsen en gynaecoJ-ogten.

De gang van zaken bij de analyse was als vo19t:

Allereerst wercl de noodzakelijke invoer voor MISCAN gespecificeerd

n1. :

1. de bevolkingsopbouw, sterftetafel en hysterectomie rates. voor

de bevolkingsopbouw zijn gegevens uit de proefregio Niimegen

gebruikt, de sterftetafel en de hysterectomlerates zijn geba-

seerd op landelijke Nederlandse cijfers (CBS, SIG);

2. het gehanteerde oproepschema met de opkomstpercentages en de

verdeling van de uitgevoerde preverrtieve uitstrijken buiten het

bevolkingsonderzoek zowel voor als na de aanvang van het bevol-

ki-ngsonderzoek; (mede gebaseerd op regionale cijfers);

3. de stadj_um specifieke survival voor baarmoederhalskanker; geba-

seerd op Noorse data (CRN, 1-980);
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4. en de geboortecohort en leeftijdspecifieke incidentie rates
voor baarmoederhalskanker, geschat aan de hand van de Neder-

landse sterfte rates van voor L975 hraar de invloed van

screeni-ng nog verwaarloosbaar is.

Vervolgens zijn, op basis van de analyse van de British Columbia

Cohort Study, veronderstellingen gemaakt voor (1) duur van

ernstige dysplasie, carcinoma j-n situ, micro-invasj-ef baarmoeder-

halskanker (IA) en van de invasieve toestanden IB en II+ voordat

de klinische diagnose heeft plaatsgevonden; (2) sensitiviteit van

de uitstr.ijk voor het detecteren van elk van de toestanden; (3)

het percentage spontane regressie vanuit ernstige dysplasie en

carcinoma in situ.
Daarna is het MISCAN progranrma gedraaid met deze specificaties en

eerste veronderstellingen (zie Habbema, 1983 (2) voor een be-

schrijving hoe dit in zj-jn werk gaat). Dit resulteert in verwachte

gregevens voor de Nijmeegse situatie. Met behulp van ttgoodness of
fit" testen worden deze op grond van de modelveronderstelli-ngen

verwachte gegevens vergeleken met de in de proefregio Nijnegen

waargenomen gegevens. Op grond van goede en slechte resultaten van

deze vergelijking werden de veronderstellingen voor duur, sensj-ti-
viteit en regressie zodanig aangepast dat een betere overeenkomst

van gesimuleerde en \raargenomen gegevens mocht srorden verwacht.

Vervolgens werd het MISCAN programma opnierrw gedraaid. Deze

procedure is herhaald zolang nog een verbetering in de verge-

lijking van de gegevens verwacht mocht víorden.

Tabel 6.2 geeft de resultaten weer van de uiteindelijke waarden

voor de duur, sensitivjteit en regressie.

een goede overeenkomst te krijgen met de Ni-jmeegse gegevens is
noodzakelljk om te veronderstellen dat enkele van de in tabel
genoemde variabelen leeftijdsafhankelijk zijn. De gemiddelde

Om

het

6.2
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duur van de preinvasj-eve stadia is langer op jongere leeftijd en

de fractie spontane regressie is bovendien hoger op jongere leef-

tijd. Deze leeftijdsafhankelijkheid is consistent met de eerder

verkregen resultaten van de analyse van de British Columbia Cohort

Study.

Tabet 6.2 Ànalyse van de gegevens ult de proefregio NÍJnegen. Weergegeven ziJn de

geschatte waarclen voor de tluur van prekLinlsche stadlia, cle sensitivitelt
van de uitstrijk 1n deze staalla en het percentage spontane regressle
vanuit de prelnvasieve stadia

Stadia Gemlddelde duur
(ln Jaren)

sens ltiviteit Spontane
regressle

Preinvasief (ernstlge
dysplasie and CIS)

MÍcrolnvaslef (IÀ)

Prekllnisch macro-
invaslef (IB+)

60tt2 70*

85t

90*

Tabel 6.3 geeft een overzicht van de overeenkomst tussen de

Nijrneegse gegevens en de gesimuleerde resultaten. Voor sterfte in

de periode \daar nog geen effect van screening valt te verwachten

en voor de meeste tabellen over de bij screening ontdekte preinva-

sieve en invasieve voorstadj-a komen ze vri-j goed overeen. Voor de

invasj.eve kankers ontdekt na een negatieve uitstrijk is de over-

eenkomst minder goed, terwijl voor de sterftedaling na aanvang van

bevolkingsonderzoek en voor de ontdekte kankers voor aanvang van

het bevolkingsonderzoek en in de groep niet opkomers de overeen-

komst vrij slecht is.
Deze gevallen van minder goede overeenkomst tussen de gesimuleerde

en de Nijmeegse gegevens l<unnen deels verklaard worden door te-

kortkomingen in de gebruikte modelveronderstellingen en deels door

beperkingen in de Nijmeegse gegevens.
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Tabel 6.3 Ànalyse van de gegevens ult de proefreglo Nljmegen. Een overzlcht van
de overeenkonst tussen ale gesimuleerde resultaten en de ln Nljmegen
verzamelde gegevens, wanneer gebrulk gemaakt uoralt van de gegevens ult
tabel 6.2.
rr+rr = goedi "-" = slecht. ED = Ernstlge alysplaise, crs = carcinoma ln
situ

Type gegèven uitslag Oprnerkingen over de
gesinuleerale gegevens

Baarnoederha lskanker
nortal i tel t
voor 1977

na L977

Incidentie van inva-
sleve baarmoederhalskanker
voor 7977

na 1977

- opgespoord bij screenlnq +/-

- diagmose na negatieve
screenÍng

- niet opkomers

Te sterke daling in de
sterfterates

Inciclentie te hoog

Te rreinig invasleve kankers
opgespoord bij vervolgscreeningen

Inciclentie te laag, proportiemi-
crolnvaslef te laag

+

Pre-invasleve lesie (ED en CIS)
opgespoord blJ bevolkJ.ngs-
onalerzoek

- aIle ronalen +

- per ronde - Te veel gevallen in de le ronde en
te weinlg ln de 2e ronde

- per leeftijd +

- per aantal voorafgaande
uÍtstrlJken +

De te sterke daling van de sterfte na aanvang van het bevolkings-
onderzoek komt doordat in de veronderstellingen nog geen rekening

is gehouden met het feit d.at de niet opkomers bij het bevolkings-
onderzoek gemiddeld een hoger risico op het krijgen van baarmoe-

derhalskanker hebben (Berget 1979, Ivlagrnus, 1987) . De gesimuleerde

opbrengst is te hoog voor de eerste ronde en te laag voor de

tweede ronCe. Deze afwijking is eehter bewust gemaakt omdat er in
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de proefregio Nijmegen na een relatief lage opbrengst in de eerste

ronde in vergelijking net de andere twee proefregio's, er ver-
ruÍming van de cytologi-sche klassificatie matige of ernstige

dysplasie heeft plaatsgevonden. (Een omgekeerde tendens is in de

proefregj-o Utrecht te constateren.)
Een mogelijke verklaring voor de te lage gesimuleerde aantallen

microinvasieve kankers (IÀ) is mogelijk een gevolg van de vrij
moeilijk te trekken grens bij het stellen van de histologische

diagnose "microinvasief". opvallend is hierbij vooral dat in de

proefregiots Utrecht en Rotterdam veel lagere proporties microj-n-

vasieve kankers worden qevonden dan in Nijmegen. Het feit dat in
de regio Nijmegen anders wordt gestagieerd, wordt ondersteund door

de duidelijk slechtere overleving van vrouwen met stadium

IB-tumoren. Blijkbaar zí1n de lB-tumoren met een gunstige

overleving als stadium IÀ geclassificeerd.
De te hoog gesimuleerde incidentie van invasieve kankers voor aan-

vang van het bevolkingsonderzoek gaat samen met een weI goed over-

eenkomende sterfte in deze periode. verlaging van de gesimuleerde

incidentie heeft dus onvermijcielijk als resultaat dat de gesimu-

leerde sterfte te laag zal worden. Hierdoor is het onmogelijk voor

beide categorieën tegelijkertijd de gesimuleerde en de waargenomen

gegevens met elkaar te laten overeenkomen. Een mogelijke verkla-
ring hiervoor is een eventuele onderrapportage in de kankerregis-

tratie vóór aanvang van het bevolkingsonderzoek.

Met nadruk dient gesteld te worden dat de betrouwbaarheid van de

resultaten van eer) model zoals MÍSCAN afhankelijk blijft van de

]«ualiteit van de r^raargenomen gegevens die gebruikt worden om de in
het model gemaakte veronderstellingen over o.a. duur, sensiti,vi-
teit en regressie te toetsen. Het wiskundige model is een hulpmid-

del cm de in de projecten met- veel kosten en moeite verkregen ge-

gevens zo goed en volledig moqelrjk te analyseren en evalueren.

Een model is geen "oplossing" voor gevallen waarin de gegevens

j-ncompleet of van slechte kwaliteit zijn of zelfs geheel ontbre-
ken-
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6.5 Plannen voor de nabije toekomst

Ten eerste za1 de hiervoor omschreven analyse van de gegevens van

de proefregiors voltooid worden. Hierbij zullen onder andere de

reeds geopperde suggesties worden verwerkt om zo te komen tot een

betere overeenkomst tussen gesimuleerde en hraargenomen gegevens.

fndi.en er nog meer gegevens beschildcaar komen uit de proefregiors,
m.n. Rotterdam en Utrecht zullen deze ook nog gebruikt kunnen wor-
den in de verdere analyse. Vervolgens zaL de effectiviteit van

bevolkingsonderzoek bepaald worden, in termen van gevronnen levens-
jaren, zowel bij de huidige keuze van leeftijdsgrenzen (35-54

jaar) en intervallen (steeds 3 jaar), aIs bij andere leeftijds-
grenzen en intervallen.
Hiernaast worden kosten van bevolkingsonderzoek, diagnostische
fo1low-up en behandeling bepaald. Vervolgens zullen kosten- en

effecten berekeningen geintegreerd worden in een kosten-effecti-
viteitsanalyse, waar voor de verschillende oproepschemars de ver-
houding tussen effecten en kosten bepaald wordt. Bij de optimali-
sering van oproepschema's zullen nog andere vraagstellingen beke-
ken worden, bijvoorbeeld wat de i.nvloed za1 zijn van mogelijke
toekomstige ontwikkelingen. fn een dergelijke "scenario-analyse"
kan bj-jvoorbeeld worden bepaald hoe de effectiviteit verandert bij
sterk verhoogde of verlaagde opkomst, of bij het beschikbaar komen

van een screeningstest met een hogere sensitiviteit, of bij een

verbeterde behandeling van invasief baarmoederhalskanker. In het
bijzonder hebben een paar van de scenario's betrekking op het ver-
plaatsen van het centraal uitgevoerd bevolkingsonderzoek naar de

huj-sarts. Begin 1988 zal het ej-ndverslag van het onderzoek gereed

zijn.
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6.6 Conclusies

ÍÍiskundige modellen zi-jn een hulpmiddel olhr op basis van de

bevindingen bij bevolkingsonderzoek, betrouwbare uitspraken te

doen over de effectiviteit van het bevolkinqsonderzoek en over

de wenselijke leeftijdsgrenzen en intervallen tussen oproepen.

Het belang van wiskundige modellen voor evaluatie van bevol-

ki.ngsonderzoek wordt steeds meer ingezi-en. Dit b[jkt uit het

feit, dat beleidsaanbevelingen (ACS-report (ACs, l-980),

Canadian Task Force (walton, 1983), IARC (Hakama, 1986) de

laatste tijd mede gebaseerd worden op evaluatie met behulp van

wiskundige model1en. Eveneens wordt het belang aangegeven in

verslagen van !íHO bijeenkomsten (WHo l-986).

Bij de toepassingen is voor MfSCAN aangetoond dat het in beide

fasen van de evaluatie (de analyse fase en de optimaliserings-

fase) goed bruikbaar is.
Begj-n 19BB za1 het eindrapport over de m.b.v. het MISCÀN-model

uitgevoerde kosten-effectiviteÍtstudie van het bevolkingsonder-

zoek op baarmoederhalskanker in Nederland gereed zí)n. De

studie richt zLch voornamelijk op centraal georganiseerd en

uitgevoerd bevolkingsonderzoek, zoals in de drie proefregio's.

Daarna wordt het opportuun om te starten met evaluatie van door

de huisarts uitgevoerd bevolkingsonderzoek.
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EPICRISE

7.1- Een kritische noot

E1f jaren na de j-nvoering van het bevolkingsonderzoek op cervj_x-

carcinoom en zijn voorstadia in de drie zogenaamde proefregio's
kan op geleide van feiten een terugblik worden geboden op datgene

wat we1 respectieveli-jk niet bereikt werd.

l,Ietenschappelijk onderzoek over een bij uitstek maatschappelijk
onderwerp als gezondheidszorg is geen eenvoudige zaak. Wetenschap

tracht tot conclusj-es te komen op grond van objectieve analyse van

feitelijke gegevens, terwijl maatschappelijke processen in sterke
mate mede bepaald worden door een veelheid van andere factoren van

meer culturele, economische en politieke aard.
Zo kon het gebeuren dat in de loop van het achter ons liggende
decennium de oorspronkelijke opzet van het onderzoek tweemaal werd

doorkruist.
Die oorspronkelijke opzet beoogde in e1k van de 3 proefregiors een

categorale voorziening tot stand te brengen met een regionaal ge-
organiseerd oproepsysteem en een team van paramedisch personeel,
dat. de cervixuj-tstrijken maakte, eveneens per regio één laborato-
rium waar l«oaliteitsbewaking werd toegepast en één informatiever-
werkend systeem terwill-e van de evaluatie.
Die evaluatie zou nlet slechts het proces van bevolkj-ngsonderzoek
betreffen, ri1èèr tevens het effect: door systematische vroege op-
sporing van cervixcarcinoom en zi_jn voorstadia zou de sterft_e aan

clat carcinoom uiteindelijk moeten dalen. De bedoelj-ng zat voor om

in de tachtiger en rregenti.ger jaren de sterfte in de proefregio's
te kunnen vergelijken met die in de overige regionen in Nederland,
waar massale screening eerst jaren later diende te worden inge-
voerd.
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Luttele weken nadat de staatssecretarj-s het groene licht voor het

onderzoek in de proefregiots had gegeven, bezweek hij voor druk

uit het parlement om massaal bevolkingsonderzoek in het gehele

land mogelijk te maken, en wel met buiten de proefregio's een an-

dere organisatiestructuur, waarbij aan de provincies een coórdine-

rende ro1 was toebedacht. ofschoon de eerste oliecrisis a1 plaats

had gehad, heerste er in ons land blijkbaar nog een stemming dat

alles moest kunnen.

Zeven jaar later (L982) besloot de Minister van Volksgezondheld de

categorale screeni_ngsprogramma I s voor cervixcarcinoom te beëin-

digen en, met behoud van de registratie en kÍn/aliteitsbewaking er

naar te streven het vervaardigen van de uitstrijkpreparaten voor

de screening op te nemen j-n de werkzaamheden van de huisarts.

Hiermee werd beoogd de doelmatigheid van de screening te bevorde-

ren en bij te dragen aarr versterkirrg van de eersÈe lijns gezond-

heidszorg. ofschoon in de Tweede Kamer de onjuistheid van sommige

argumenterr werd aangetoond, werd de juist tot stand gebrachte

organisatiestructuur van het bevolkinqsonderzoek weer afgebroken.

Zonder vooraf met de Nederlandse huisartsen tot overeenstemming te

komen, werd aan hen dt: taak toegedacht om een bevolkingsonderzoek

sluitend te maken. Hun taak, \^iel te onderscheiden van die in de

gewone praktijk, zou bestaan ui.t het systematisch en periodiek

maken van de uitstrijkpreparaten bij a1 hun patiënten, een experi-

ment in de eerste lijns gezondheidszorlg, dat noq nergens ter

wereld met succes was uitgevoer<l.

Ondanks moties in de Tweede Kamer (1-983) en artlkelen itr medj-sche

tijdschriften (van der Maas 1984) werd het besluit geaccordeerd

door de Tweede Kamer. Onderhandelingen met de Landelijke Huj-sart-

sen verenigingen verlopen moeizaam en het resultaat van dit al1es

was, dat het door het rijk gesubsidieerde screeningsprogramma, dat

in 1975 nog zo nodig moest, in 1"985 overal tot stilstand was geko-

men -
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De ironie wil, dat er in dat jaar in internationaal verband gecon-

cludeerd werd dat door programmats van bevolkingsonderzoek, mits
centraal gelej-d, en niet aan indivj-duele medische instanties over-
gelaten, het cervj-xcarcinoom adequaat kan worden bestreden.
(Hakama, Mi11er en Day l-986).

7.2 Lering uit de proefprojecten

Wat heeft het onderzoek in de proefregi-o's ons geleerd en welke

betekenis hebben die ervaringen voor de toekomst?

1. Oproepsysteem

De gemeentelijke bevolkingsregisters zí)n een unieke voorwaarde

voor bevolkingsonderzoek. Het stemt tot nadenken als men ziet hoe

in overiqens hoogontwikkelde landen waar die ,up to date, regis-
ters ontbreken, gezocht wordt naar \^regen om de gehele bevolking te
berelken (Cook en r,la1d 1985) .

Een fundamentele moeilijkheid bij het invoeren van het bevolkings-
onderzoek-nj,euwe-stij1 rnet actieve j-nschakeling van huisartsen is
het feit, dat de bevolkingsregisters niet gekoppeld zijn aan de

praktijk-populaties van de huisartsen. Een oproep, die aan burgers
wordt verstuurd om hun huisarts te bezoeken voor het maken van een

cervixuitstrijk is uiteraard veel. minder indringend dan een oproep

om voor zo'n uitstrijk op een bepaalde tijd en bepaalde plaats te
verschi jnen.

2. Opkomst

Bij systematisch opïoepen met behulp \/an gemeentelijke bevolkings-
registers is een participatiegraad van 60-708 haalbaar. Non-parti-
cipatie wi1 niet zeggen dat de vrouw ook ,at riskt is; haar baar-
moeder kan vroeger imrners chirurgÍsch verwijderd zijn of. zí1 1s
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onder controle resp. behandeling bij een gynaecoloog. I{anneer die

factoren in rekening worden gebracht blijkt in de proefregiors het

percentage 'beveiligde' vrouwen in de buurt van 80t te 1i-ggen.

Een herhaalde uitnodiging kan een bescheiden percentage (5-10t)

vrouhlen alsnog tot deelname aan het onderzoek bewegen. Dit is

daarom van belang omdat in populaties die tot non-participatie
geneigd zijn de frequentie van cervixcarcinoom relatief hoog is.
Bij een goede adminlstratie kan de huisarts deze 'high-risk' groe-

pen misschien beter dan een neutrale i-nstantie tot deelname bewe-

gen.

Voor de toekomst lijkt een experiment met systematisch preventief

onderzoek door huisartsen slechts dan gerechtvaardigd wanneer ten-
mlnste een even groot deel van de bevolking door hun toedoen wordt

bereikt ('coverage') .

N.B. Bij dj-e doelpopulatie maq men niet de jonge vrouwen meetel-

len, die tot dusverre di}«tijIs in de hui-sartspraktijk (bij de

rpilcontrole I bijvoorbeeld) werden uitgestreken.

Slechts een administratief samenspel tussen de houders van bevol-

kingsregister.s enerzijds en de verzekeraars, die gegevensbestanden

met de koppeling van huisarts en patient beheren, anderzijds kan

leiden tot gerichte invitaties voor screening. De daarmee gemoeide

kosten worden gelvettigd door een te verwachten hogere opkomst.

3. Het uitstrijken
Het correct maken van een uitstrijk moet worden geleerd. Routine -
mits gekoppeld aan rfeed back' - doet de vaardigheid van een een-

maal q,eleerde methodiek behouden blijven; in dat opzicht hadden de

bij gemeentelijke instellingen of het Centraal Bureau voor Keurin-

gen in dienst zijnde teams het voordeel van een effectj-eve kwali-
teitsbewaking.
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Een systeem van 'monitoringt van de lcvsaliteit van uitstrijken door

huisartsen lijkt een noodzaak. Bij gebleken tekortkomingen kan

door nader te structureren intercollegiale afspraken tussen labo-
ratoriumhoofd, huj-sarts en een adviserend gynaecoloog worden bij-
ge stuurd.

4. Het cytodiagnostj-sch laboratorium
Ilit een oogpunt van het onderhouden van cytodiagnostische ervaring
dienen de laboratoria een behoorlijke capaciteit te hebben. In

hoofdstuk 2 zí)n de op grond van ervaring gegroeide inzichten ge-

boekstaafd. Voor een bewaking van de kwaliteit is registratie van

de bevindingen met behulp van het zogenaamde KOPA-systeem van

groot belang.

In de afgelopen jaren werd onder auspiciën van de Nederlandse Pa-

tholoog Anatomen Vereni-ging een landelijk netwerk van cytodiagnos-

tische samenwerkingsierbanden tot stand gebracht. Dit netwerk zal
met behulp van het PÀLGA systeem voor registratie van a1le onder-

zoekingen kunnen zorgen.

Voor zover aanvullende informatie (voor epidemiologisch of kl-i-
nische doeleinden) wordt verlangd, bestaat in het kader van de

landelijke kankerregistratie de mogelijkheid zogenaamde documenta-

tieprojecten te ontwerpen.

De kankerregistratj-e is ook daarom van belang omdat daarmee de

mogelijkheid geboden wordt de sensitlviteit van het screeningspro-

ces te berekenen.

5. 'Fo11ow-up 'tot de definitieve (histologische) diagnose

Het laboratorium verbindt aan de cytologj-sche uitslag ook een ad-

vies in de vorm van verzoek om herhaling na een bepaald interval
of van een indicatie tot nader on<lerzoell door gynaecoloog en pa-

tholoog-anatoom. over die adviezen is landelijke overeenstemming
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bereikt (vooijs L987).

Het is nu van belang om ce controleren of deze'follow-upt ook

werkelijk plaatsvindt. Het laboratorium kan een bewakinqssysÈeem

inbouwen, omdat het naast de cytodiagnostiek ook de histologische

diagnostiek verzorg.

Het is tevens van belanq om periodiek de histologische en de cyto-

logische bevindingen aan elkaar te relateren. Het cytologische

laboratorium bevíaakt daarmee de voorspel-Iende waarde van een tpo-

sitieve testr, (d.w.z. de kans een proces aan te treffen dat be-

handeling behoeft) ; deze bedroeg in de afgelopen jaren voor de

ernstige dysplasie en ernstiger afwijkÍngen tezamen ruim 70* en

voor de matige dysplasie en ernstiger afwijkingen tezamen 40-50t.

Bij de nadere analyse van de aard van cytologisch verdacht beelden

kan de gynaecoloog op een geri-chte wijze h/erken door middel van

kolposcopisch onderzoek. De indicatie tot zufk onderzoek is een

controversieel onderwerp: tussen pathologen en gynaecologen is

daarover inmiddels consensus bereikt (Bijlage ÏII).

6. Behandeling van een histologisch geverifieerde afwijking
vogt rp1crlse

Het verzamelen van foI1ow-up gegevens van vrouhlen, die naar aan-

leiding van het bevolkingsonderzoek naar de grynaecoloog zijn ver-
wezen is nog niet afgerond. Uit eeÍi eerste evaluatie van de thans

beschikbare gegevens wordt duidelijk dat er grote verschillen be-

staan tussen de proefregj-o's in het gevoerde diagnostische en

therapeutische beleid. Uit de gegevens blijkt dat overwegingen die

niet dj-rect te maken hebben met het ontdekken van een (pre)

maligne afwi-jking van de baarmoederhals grote invloed hebben op

het therapeutische hanclelen van de gynaecoloog. In het in 1988 uj-t

te brengen gynaecologische rapport wordt hier ui-tgebreid op inge-
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gaan. Ook de discrepanties tussen het in het verleden gevoerde

beleid en het door de Werkgroep Gynaecologische Oncologie ontwik-
kelde pr:otocol zu11en in dit rapport \Àrorden geévalueerd.

7. Effectiviteit van het screeningsprogramma

Voor het schatten van de effecten van het in Nederland uitgevoerde
bevolkingsonderzoek zijn de speciaal voor dit doel opgezette spe-

cifieke cervixcarcinoomregistraties van groot belang.

lJaast afwijkingen, die rniddels het bevolkingsonderzoek werden

opgespoord gleven deze registraties een duidelijk beeld van de af-
wijkingen, die niet door het preventieve programma werden opge-

spoord.

De cijfers uit de kankerregistraties in de proefregiors wijzen
erop dat de huidige screeningsmethode een duidelijk effect heeft
gehad op de morbiditeit aan cervj.xcarcinoom. De daling van het
aantal ontdekte plaveiselcelcarcj-nomen moet worden verklaard uit
het sterk verhoogde aantal ontdekte carcinomata in sltu in het
georganiseerde bevolkingsonderzoek en de curatieve sector en de

daarvoor ingestelde behandeling. De effecten van vroege opsporing

van afwi-jkingen van de baarmoederhals op de sterfte zijn moeilijk
zichtbaar te maken, omdat de sterfte a1 geruime tijd voor de geor-
ganiseerde screening daalde, de absolute sterfte gering is en

screening niet a11een in de drie aangewezen proefregio's werd

uitgevoerd, maar a1 snel na de start van het onderzoek in het
gehele land ter hand werden genomen.

8. Modelmatige benadering van het screeningsproces

Het eindrapport van de Evaluatiecommissie wordt afgerond nog voor-
dat de studies met behulp van het Miscan-prograrnma inclusief een

kosteneffectivj-teitsanalyse zijn voltooid.
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Op grond van een recent rapport van een internationale groep des-

kundigen (Hakama, Mil1er en Day 1986) - waarbij eveneens gebruik

werd gemaakt van wiskundige modellering - kan echter worden

geconcludeerd, dat de in 1975 gedane keuzen voor de te screenen

leeftijdsgroepen (35-54 jaar) en het interval tussen opeenvolgende

onderzoekronden (3 jaren) niet slecht waren. Víat betreft de onder-

ste leeftijdsgrens is door gynaecologen wel gepleit voor verlaging

op grond van het vinden van carcinoma in situ beneden 35 jaar- In

het bovenvermelde rapport wordt evenwel terecht opgemerkt (pag.

207), dalu screening behoort te mikken op die leeftijdsgroepen waar

(invasief) carcinoom frequent 1s. tFrequent screening of the age

group L8-25 floods the cytology and treatment facilities with

numerous lesions many of which would probably regress...' op de-

zelfde bladzijde wordt voor een screeningsprogramma voor de leef-

tijdsgroep 35-64 jaar de bescherming (uitgedrukt in * recluctie van

de gecumuleerde incidentie r/an invasief cervixcarcinoom bij een

deelname van 100*) becijferd met het volgende resultaat:

Een uitstrijk eens per jaar

eens per 2 jaar

eens per 3 jaar

eens per 5 jaar
eens per 10 jaar

Bescherming 93.3t
93. 3t
9L.4*

83. 9B

64.24
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BIJLÀGEN





Bi-jlaqe I en II

I
DE BIJ HET BEVOLKINGSONDERZOEK OP CERVIXCARCINOOM GEBRUTKTE KOPA-

KAÀRT

ENAÍ{DERE AFWIJXINGAEPITHEELPLAVEISEL

P
ONTSTEXINGE

trI
KWALITEIT

ENDOCERVIX 1 VIRUS 1 GEEN AFWIJKINGEN ATROFIE

METAPLASIE 2 TRICH. VAG. 2 ABN.PLAV.CELLEN 2 BESTR. EFFECTEN

ENDOMETRIUM 3 BACTERIEEL 3 AÍYP.SOUAM.METAPL. 3 ATYP.RES.CEL HYP

1+2 4 MONILIA ALB. 4 GERINGE DYSPLASIE 4 AFWIJK. ENOOCERV.EP.

1+3 5 HEMOPHILUS VAG 5 MATIGE DYSPLASIE 5 AFWIJK. ENDOMETR.EP.

2+3 6 LEPTOTHRIX 6 ERNSTIGE OYSPLASIE 6 AOENOCA ENDOCESVIX

1+2+3 7 7 PAST BIJ CARC.I.SITU 7 AOENOCA ENDOMETRIUM

UITSL. PLAV.CE LLEN 8 I PAST BIJ MI.INV.CARC, I CARC. VAN ELDERS

SLECHTE FIXATIE I A.SPECIFIEK I PAST BIJ INV.CARC. 9 NADER TE OMSCHRIJVEN

ONMOGELIJK 0 GEEN 0 ONMOGELIJK 0 GEEN

II
BESCHRIJVENDE DTAGNOSE VOLGTINS KOPAC

tsotÀc coDmlm vN cEwtx cYmmlscnE DIÀGNoss

kíal ltelt ontstellngs-
verschlJnsclen

DlàvelselèDltheel àndère àfrlJXtnGn
andmtrlu

cll lndereplthee I

onnogel I Jk

uttsl. p1àvelselc.
slechte ílxatle

1

2

l

4

5

6

7

I
9

oMogel t J X

trlchomn.s vaglnàl 1s

enll16 alblcans
h€rcphLlus v.glnalls
gÉn tek. vàn ontst.

chlaitdla
a6Delf lek

0
I
2

3

{
5

6

7

I
9

onnogel I J k
qèèn àfrlJklnqen
àbromàle plavcls.lcellcn
atDtschè seam. retaplasle
gerlnge dysplasl€
nÀtlqe dysplasle
emstlge dysplasle
pasi blj càrclnom ln sltu

Fst btl tnv. càrclnoon

o

1

2

3

4

5

6

7

I
9

ohíoGl I I X

eplthelatrofle
àtyplsche regeneratle reàItie
endm. cellen qerLns atypte
eDdoo. cllen trrtige Àtyple
endld. céllen ernstlge .typle
àd$earclnod edoretrÍut
cÀrcln@n van el(brs

u
I
2

3

4

5

6

8

9

onilogel i Jk

qeen clllndrlsche ellen
enkele atyp.ciltndercelle
gerlnge atyple
natlg€ atyplÈ
emstlqe atyple
Fst blJ aden€a. ln sltu

Fst bll.denocarclnoon
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Bijlagq III

O-VEEZICHT VÀI{ HERHÀLINGS. ETí ÀNDE.RE ÀDVIEZEN ZO.ÀLS Z,E IN HET

BEVOI,KINGSONDERZOEK Y{ERDEN GEI.IANTEEBD

HERTIÀLINGSADVIES

0 geen herhalingsadvies

t herhalen na L maanil

2 herhalen na behandeling

3 herhalen na 3 maanden

4 herhalen na 6 maanden

5 herhalen na 1 jaar
6 herhalen na 3 jaar
? herhalen r,Íegens onvoldoende

lwaliteit

ÀNDER ÀDVIES

0 onbekend

1 geen advies

2 behandelen

3 consult Eynaecoloog

4 hiÉtologisch onderzoek
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Bijlage Iv

HERHÀITNGSADVIEZEN BIJ ÀF}íIJKENDE CYTOLOGTE

Een volledig verslag van een cytologisch onderzoek dient naast een

beschrijvende diagnose en een aanduiding van de klasse waar in de

afwijking va1t, ook een advies te bevatten voor de termijn waarna

het onderzoek moet worden herhaald.

Indien in een uitstrijk afwijkende cellen worden aangetroffen, za1

de uitstrijk herhaald rnoeten worden ter kontrole van de veronder-

stelde afwijking en om een regressie of progressie daarvan tijdig
te kunnen opsporen.

Afhankelijk van de ernst van de in het uitstrijlqreparaat gevonden

afwijking, worden de volgende herhalingstermijnen geadviseerd:

*
Consensus tussen vertegenwoordigers van de llederlandse Patholoog Ànatonen Vere-

nlging, ite Nederlandse Verenlglng voor Gynaecologle en Obstetrie, de Werkgroep

CervIx Uterl en tle Iíerkgroep oncologlscbe Gynaecologle.
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Bijlage IV (vervolg)

Klasse
Cytologlsche allagmose

Hèt cetbeeld past bij: Herhalingsadvies:

0 - Onvoldoenale t(IralltèÍt voor Herhalen op korte ter-
betrourÍbare dlagnose nljn

- Geen afÍÍljkingen Herhalen na drÍe Jaar

- ÀtlDlsche plavelselcellen Herhalen na één jaar
- Àtyplsche squameuze

netaplasle
- Reparatlereaktie
- Licht afwijkend clllndrisch

epitheel

I

II

IIIÀ

IIIÀ

IIIB

EC-

IV

- Geringe dysplasÍe

- ltatlge dysplasie
- Matig afwlJkencl cllindrlsch

epltheel
- Àtyplsche reparatlereaktle

- Ernstlge dysplasle
- Sterk afwlJkend clllndrlsch

epltheel

- Carclnoma ln sltu
- Àdenocarclnoma in sÍtu

- Micro-lnvasLef carcinoom
- Invaslef carcinoom

- ontbreken van endocervicaal
cilinalrlsch epitheel

* zontler af$ijkingen in het
aanvez I ge cekoateriaal

Herhalen na 3 naanden

Herhalen na 3 maanclen

Histologlsch ontlerzoek

Histologlsch onderzoek

Hlstologisch onderzoek

Herhalen na één jaar

* net geringe tot natig ernstige Herhai.en op korte
epltheelafwiJkingen in het ternijn
aanwezige celmaterlaal

9B



Bijlage tV (vervolg)

Indien in de uitstrijk geen edocervicale cilindrische epitheel-

cellen (EC-) worden aangetroffen, met name in uitstrijken gemaakt

bij vrouwen in de geslachtsrijpe periode, dan moet de uitstrijk
aIs mi.nder geschikt voor een betrouwbare diagnose worden aange-

merkt.

Indien in die uitstrijk geen afwijkende cellen worden aangetrof-

fen. dan dient de uitstrijk na maximaaf een jaar te worden her-

haa1d.

Worden in het uitstrijlanateriaal weI afwijkende cellen aangetrof-
fen dan dient het herhalingsonderzoek direkt plaats te vinden

Gaan cytologisch geringe tot matig afwijkende bevindingen gepaard

met verschijnselen van een sterke ontsteklng dan dient dit cytolo-
gisch onderzoek te worden herhaald drie maanden na een behandeling

van de infektie. Het kan nodig zijn ook de partner te behandelen.

Uitstrijken waarin een overmaat aan rode bloedcellen of ontste-
kingscellen voorkomt zijn ongeschikt voor een betrouwbare beoor-

deling en dienen te worden herhaald. Het maken van een uitstrijk
tijdens de menses dient daarom te worden vermeden.

Voor het gebruik van de klasse Iï moet gelden dat deze a11een

wordt gegeven a1s de in een uitstrijk aangetroffen gerinqe afwij-
kingen een herhaling van het onderzoek na één jaar wenseli-jk

maken. zijn de afwijkingen hiervoor te weinig uitgesproken of zijn
er geen afwijkingen dan dient klasse I te worden gebruikt.

In een aantal laboratoria \rordt voor de geringe dysplasie nog een

klasse II gegeven. De herhalingstermijn di-ent ook daar te worden

gesteld op drie maanden.
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Bijlage IV (vervolg)

Indien een klasse IIIÀ (geringe of matige dysplasie) wordt gediag-

nostiseerd op een uitstrijk gemaakt in het kader van een preven-

tief screeningsonderzoek, dan wordt geadviseerd de uitstrijk na

drie maanden te herhalen. !Íordt de afwijking bij het herhalings-

onderzoek bevestigd dan wordt een ven^/ijzing voor kolposkopisch

onderzoek aanbevolen. Op basis van de berrindingen bij kolposko-

pisch onderzoek zal ofwel verder cytologisch onderzoek plaats vin-
den of za1 bij het vervolgonderzoek histologisch onderzoek (biop-

sie) vÍorden verricht.
Indien bij het herhalingsonderzoek <1e veronderstelde afwijking
niet wordt bevestigd, dan wordt aanbevolen de uitstrijk nogmaals

na drie maanden te herhalen. Víordt daarbij de afwijking wederom

niet aangetroffen, dan kan na eenmaal een uitstrijk na één jaar,

wederom overgegaan worden op een j-nterval van drie jaar tussen

screeningsuitstri j ken.

Wordt een klasse IIIA gediagnostiseerd in een uitstrijk afgenomen

op grond van een klacht of gevonden afwijking (zgn. indicatie
cytologisch onderzoek) dan dient bij het vervolgonderzoek het

kolposkopi.sch onderzoek te worden betrokken.

Indien de cytologische diagnosen "ernstigre dysplasie, sterk afwij-
kend cilindrisch epj-thee1 en carcinoma in situ" (i.c. vallend

onder klassen IIIB en IV) niet met zekerheid kunnen worden ge-

steld, dan verdient het aanbeveling het cytologische onderzoek

eerst eenmaal na een maand te herhalen en pas bij bevestiging van

de afwijking over te gaan tot kolposkopisch en histologisch onder-

zoek.

Indien afwijkende cellen \ííorden aangetroffen in een uitstrijk net

een beeld van epitheelatrofj-e, zoals regelmatig voorkomt- bij on-

derzoek van vrouwen in de postmenopauze, dan hrordt geadviseerd de

uitstrijk te herhalen na een kortdurende medicatie met oestrogene
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Bijlage IV (vervolg)

stoffen, bijv. gedurende zeven dagen Synapauze 2mg 2dd ofwel

ovestin 3mg; de uitstrijk dan herhalen op de neqende dag.

IÍorden afwijkende endometriumcellen gevonden in een uitstrijk ge-

maakt bij onderzoek van een vrou\^, in de postmenopauze, dan dient
gynaecologisch onderzoek te worden verricht. Zo zal ook verwijzing

naar de gynaecoloog worden geadviseerd ter uitsluiting van endome-

trium pathologie indien in uitstrijken gemaakt bij vrou\{Ien j-n de

postmenopauze het cervicale epitheel een hoge uitrÍjping toont.
Indien daarvoor geen andere oorzaken aanwijsbaar ziln (bijvoor-

beeld prolaps - gerichte medicatie), dient rnet een abnormale

oestrogene stimulatie en daardoor een verhoogde kans op endome-

trium pathologie te worden gerekend.

Deze herhalingsadviezen zí1n erop gericht structuur te brengen in

de adviezen in vervolgonderzoeken na afwijkende cytologische be-

vindingen. De aanbevolen termijnen zijn gekozen op grond van erva-

ringen opgedaan tijdens de bevolkingsonderzoeken.

rndien binnen de aanbevolen termijn slrmptomen ontstaan die de ver-
denking op een eerder niet gediagnostiseerde afwijking doen ont-

staan, dan dient van de geadviseerde termijnen te worden afgeweken

en direkt gericht onderzoek te worden ingesteld.

over het te geven advies bij een cytologische diagnose Klasse

IrïA, geringe of matige dysplasie, werd consensus bereikt tussen

vertegenhToordlgers van de Nederlandse Patholoog Ànatomen Vereni-

ging, de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie, de

Werkgroep Cervix Uteri en de lrTerkgroep Oncologische Gynaecologie.

Op het op grond van dit advies uit te voeren vervolgonderzoek en

met name op de plaats en de betekenis van het kolposkopische
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tsÍila,cs. rV (vervolg")
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Bijlage v

DIAGNOSTISCHE EVAI,UÀTIE BIJ PÀTIENTEN MET AFWIJKENDE CERVIXCYTO-

LOGIE 
(1, 2)

VERWIJZING NAAR GYNAECOLOOC
tI

invasief cercinriom niet cvident

TOEREIKÉND

#-t

KOLPOSCOPIE

END ONTOEREIKEND

#
Orrcryan3szonc Ovcrgangsronc Ovc

NIET AFWIJKEND NIET AFWIJKEND AFIYV
:CCIECB' - diagnostischc cxconisatie - gcrichtc pru
rcrhaal cndu cct*eryix o[

cytologic - ECC/ECBi oÍ
diogn. cxconislticl (- gcÍÍrct. cuÍcliosc) - dia3nosthch,

-J 
(- BcfÍlcl. cun

)LOGTE t.ilS1'OpATItOLOGtE

-t

r--------l-1Ovcrgangsronc Ovcrgan3szorc

AFWJKEND

V
- i,srichtc procfcrcisict *

Ovcryangszonc

AFrvlJKENT)

Y
- tGrichlc procícxcisics

- ECC/ECBI brj

vcrdenking > CIN lll

- ECC/ECB'
- hcrhaal cndu Gcl*eryir

- csÍclnmm vrttSartcld

of uiltcrlotcn

I

I

t
(rtr3crinj)

I
rdclwatc bchandellng

stÍiktc conlÍolc

IIISTOPATIIOLOGIEr-+

(- diosn. cxconislticl

- vcrdcnkln3 op
lnflltrrtic

- discrcpantics

I

I

I
I

V

3clndlvidurlirccnlc. tcrlchlc
cvrluatio;

- rclolp»coplc (€ecnl na ocrrdol)

- dilgn. crconisrtic

- (gcfrecl.) cuÍcitogc

- lapurrrerpic

- diagnosthchc cxcooisstic
(- BcfÍlcl. cuÍcllstc)

- gccn lnvulcÍcrtrlnoom

r+

ECC/ECB.

top/mndcn vcn conua

oÍ cuÍcltcmcnt

voor CIN

I

I

Y
lndividualircrcn

- rctolporcoy'c (ertrlol)

- rc+rconlcrtic

- hyslcÍcctomlc

- saritlc controlc

- lnvrslcÍcrn:inoom

I
6trScrinl

I
Adctwatc
bchmdclln3

cuÍctlcnunl nG& NIET-NEOATIEF

top/Íandcn vrn
conus nc8. Gn

V
dirForc Serlcld
bchondclin3 voltooid

Y
Strlktc controlc

.ECC = cndoceÍvir curctlr8c
ECB = cndoccrvh biopsie

1)' StruIjk, À.P.H.B., Lannes, F.B. Colposcople: een noodzaak blJ afwiJkende cyto-
logie. Netl. TlJdschr. Geneesk. 1985; 129: L957-L96L.

2l- I{ijnen, I.À. Colposcopy 1n Dlagmosls and Treatment of CIN. Proefschrift. Eras-
nus Universlteit Rotterdan, 1987.
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Bijlage vI

BEHANDELING CERVICÀLE INTRA-EPITHELIÀLE NEOPLASÏE (CIN)

Consensusbeleid Wcrkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG)

DEFINITIEVE HISTOPA ISCHE DI.AGNOSE

CIN I II CIN III
(gcringe rlysplasie) (nralige dysplnsie) (emstigotlysplasie

I . caÍc, in situ)

rr
- SlÍiktc controlc - Consewerendc I

of bchan<teling

- Conservcrcndo bchandcling indien niet rccds $dens dc

bll toerelkcnde kolporcoplc: dlagnostischc evaluatic de gehelc
. cryocoagulatie lesie wcrd verwijderd d.m.v,

' laservenlnmping exconisalie of diathcrmische

' elcctrocoagulutic-dia0rcrmic ablatic.

bll ontocrelkcndc kolporcoplc:
' (laser)exconisatic
. diathermischc ablatie

Contnolc d.m.v. cnde en cctoccrvicalo c.q. vaginalc ultstr[i$cs
vooÍ c)rlolotisch onderzock
na 4.6 maanden

t2
24

36

48

60
waarna 3-jaarlijks tot in 6c decennium
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BEHANDELING INVÀSIEF' CERVIXCARCINOOM

Consensusbeleid Werkgrocp Oncologische Gynaecologie (WOG)

INVASI EF CERVIXCARCINOOM
(plaveiselcelcarc. of endocervix-adenocarc. )

-lnvasiediepte(3mrn*
onder basaal mcmbraan

- horizontale diameter van

de lesie ( l0 mrn.i

- geen vaso-invasieve groei

Y
lesie geheel

verwijderd in de

conus-biopsie '!

r+
la

Striktc

-invasiediepte)3mm*
onder basaal membraan

- en/of horizontale diameter

van de lesie ) l0 mm..

- en/of vasoinvasieve groei

V
sta ge ring/behandelin g

in (overleg met) oncologisch
gypaecologisch centrum

Bijlage VII

Neen FlGO-stadiumr FlGO-stadium

Y
onder kolposcopi- IA2 (met > IIB
sche controle de vaso-invasie)
lesie/overgangszone IB
gehcel verwijderen IIA
d.m.v. exconisatie
of eenvoudige

(vaginale) uterus- primair primair
extirpatie, zo nodig radicaal- niet-chirurgische
met vaginaal chirurgische behandeling
manchel. behandeling I

I r.n.i; IVYV
controles volgens schema:

Minimale frequentic en

tijdsduur vafl controlcs
le en 2e jaar à 3 maanden

3cjaarà 4maandcn
4ejaarà 6maanden
5e jaar à l2 maanden

Venichtingen tijdens de controles:

- algemeen lichamelijk en gynaecologisch onderzoek

- cervix/vagina cytologie

- X-thorax na 6, 12, 24,36 en 60 mnd.

- haematol./klin. -chemisch lab. o.z. van bloed en urine.

- verder onderzoek op indicatie

|FIGO, 198?; invasie ( 5 mm: hor. diam. ( ? mm.
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Bijlage VÍ1I

SAMENSTELLTNG EVÀI,UATIECOMMTSSIE, TNZAKE DE SYSTEMATTSCHE VROEGE
OPSPORING VAN CERVÍXCARCINOOM (EVÀC) OP ]. JANUARI 1987

I Leden: VoorzÍtter,
Vl.M.J. van Duyne, arts,
Nederlands Instituut voor
Praeventieve Gezondhei-ds-
zorg, TNO, Leiden

Overheid:
Geneeskundige Hoofdinspectj-e Dr.H.P. Verbrugge,
van de Volksgezondheid Rijswijk

Rljksinstituut voor Volksge- Prof. Dr. E.J. Ruitenberg,
zondheid en Milieuhygiene Bilthoven

Ministerie van Ilelzijn, W.A. van Veen, arts, (advi-
Volksgezondheid en Cultuur serend 1id), Rijswijk

Deskundigen:
Pathologische Ànatomie Prof.Dr. G.P. Vooijs, ïnsti-

tuut voor Pathologische Ana-
tomie, Katholj-eke Universi-
teit, Nijmegen
P1v.: Dr. J.L.J. Gai11ard,
Stichting voor Cyto-Diagnos-
tisch Onderzoek, Rotterdam

Prof.Dr. F. de !{aard,
Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieuhygiene.
Bilthoven
Plv.: !l!,r.Dr. H.J.A. Collet-
te,
Preventicon, Utrecht

Prof.Dr. A.C. Drogendijk,
Academisch Ziekenhuis Dijk-
zigt, Rotterdam
PIv.: Dr. A.C.M. van Lin-
dert, Acaclemisch Ziekenhuis,
Utrecht

Epidemiologie

GynaecologJ-e
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Utrecht

II Adviseurs:

III secretariaat:

Bijlage VIII (vervolg)

Mw.Dr. Y. van der Graaf,
Instituut Sociale Genees-
kunde, IGtholieke Universi-
teit, Nijmegen

Mw. Dr. À. van der
Lee-Bij1sma, GG & GD,
Rotterdam

R.S. Pal, arts en C.L.M.
Appelman, arts' GG & GD,

Utrecht

Prof .Dr. Ir. .r.D.F. Habbema,
Instituut voor MaatschaPPe-
lijke Gezondheidszorg, Eras-
mus Unj-versiteit, Rotterdam

Prof.Dr. W.J.A. van den Heu-
veI, Vakgroep Medische So-
ciologie, Rijksuniversiteit
Groningen

Fíw. R. Moraal , Nederlands
Insti-tuut voor Praeventieve
Gezondhei-dszorq, TNO, Leiden
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Bijlage Ix

HOOFDEN VAN DE LABORATORIÀ EN HOOFDÀNÀLISTEN; HOOFDEN BERCTS EN

AUTOMATTSER]NGS-DESKUNDIGEN IN DE PROEFREGIOI S

Nijmegen: Prof.Dr. G.P. Vooijs, Patholoog Anatoom.
Instituut- voor Pathologische Anatomie,
Radboudzie kenhuis .

Mw. H.G.F Huberts-Manders, Hoofdanafiste.

itÍw. Dr. Y. van der Graaf, Hoofd BERC.

R. Knoop en M. tt Hart, automatj-serings-
deskundigen

Rotterdam: Prof.Dr. J.L.J. Gaillard, Patholoog Anatoom.
Stichting voor Cyto-Diagnostisch
Onderzoek.

Àlw. J. i{ens , Hoofdanaliste .

[Iw.Dr. À. van der Lee-Bijlsma, Hoofd BERC.

ïii;,ï;,§il;":::;ï:::ï:::"' 
en H' vreuls'

Utrecht: Drs. G. Linthorst, gynaecoloog,/cytoloog
Cyt-U-Univers itair.

Dr. D.M.D.S. Sie-Go, Patholoog Anatoom'
Cyt-U-Universj-tair.

Drs. F.J.J.M. Velthuis-van Merrienboer,
Patholoog Anatoom, Cyt-U-Universltaj-r.

Dr. J.J. Rombach, kwaliteitsbewaking,
Cyt-U-Universitair.

Mw. J.M.C. Woudt, Hoofdanal.iste,
Cyt-U-Universitair.

R.S. Pal, arts en C.L.M. Appelman, arts,
Hoofden BERC.

M. Beelsnan, automatiserings-deskundige
Preventicon.
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