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Cervixdysplasie en cervixcarcinoom 
In dit artikel staat twee maal goed nieuws. Een: steeds minder 
vaak is cervixcarcinoom een doodsoorzaak onder vrouwen 
omdat de screening op daaraan voorafgaande afwijkingen 
steeds succesvoller is, waardoor op tijd ingegrepen kan wor-
den. Twee: in de nabije toekomst kunnen die voorafgaande 
afwijkingen waarschijnlijk zo gedifferentieerd worden dat 
slechts bij een deel van de betreffende vrouwen operatief 
ingrijpen nodig zal zijn. 

Cervixdysplasie 

De Amerikaanse arts van Griekse komaf Papanicolaou 
beschreef reeds in de jaren twintig de afwijkingen van het 
weefsel van de baarmoederhals en hoe deze met een cervicaal 
uitstrijkje aangetoond kunnen worden (Carr en Bradshaw, 
1998). Het uitstrijkje heet daarom ook wel `Pap smear'. In de 
Verenigde Staten vindt men 2 tot 3 miljoen afwijkende uit-
strijkjes per jaar; meestal betreft het lichte afwijkingen. Het 
vervolgonderzoek verloopt via het Bethesda-systeem (Bet-
hesda is het dorp bij Washington DC waar de National Insti-
tutes of Health staan). De Nederlandse indeling is analoog. 
Daarbij neemt men als uitgangspunt: de kwaliteit van het 
uitstrijkje (eventueel moet het worden overgedaan) en een 
tweedeling in normaal of afwijkend. Afwijkende Pap smears 
worden ingedeeld van 2 (1 is normaal), via 3a (onderver-
deeld in licht en matig), 3b en 4, tot 5 (ernstig afwijkend). 
Vervolgens beoordeelt men het histologische (cellulaire) 
beeld microscopisch en deelt in: geen afwijkingen, geringe 
cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN 1), matige intra-
epitheliale laesies (CIN 2), ernstige intra-epitheliale laesies 
en carcinoma in situ (geen uitgroei voorbij de basale mem-
braan van het epitheel; deze term wordt zelden meer 
gebruikt) (CIN 3) en carcinoom, dat kan variëren van 
micro-invasieve tumortjes tot een uitgebreide invasieve 
tumor met metastasen in onder andere de regionale lymfe-
klieren en per continuitatem naar blaas en rectum (Young, 
1998). 

Afhankelijk van de gradatie zal het beleid variëren van 
afwachten en controleren (bij lichte dysplasieën) tot en met 
operatief ingrijpen of radiotherapie bij een carcinoom, afhan-
kelijk van stagering en specifieke gegevens van de patiënte 
(Carr en Bradshaw, 1998). Daartussen zitten de mogelijkhe-
den: herhaalde uitstijkjes, biopsie en conisatie (een kegelvor-
mige uitsnede van het weefsel van de baarmoederhals). Het 
uitstrijkje is vrijwel steeds betrouwbaar bij vroege afwijkin-
gen, maar helaas niet bij gevorderde tumoren (Young, 1998). 
De American Cancer Society beveelt aan dat elke vrouw na 
haar eerste sexuele ervaring (sexarche) of boven de twintig 
jaar twee uitstrijkjes laat maken met een tussenpoze van een 
jaar en, indien negatief, dit verder elke drie jaar laat herhalen. 
Het Amerikaanse College of Obstetrics and Gynaecology 
beveelt jaarlijkse uitstrijkjes aan plus inspectie van bekkenor-
ganen en borsten. Bij afwijkende uitstrijkjes zou direct via 
colposcopie (inspectie van de cervix onder loep-vergroting, 
via de vagina) een biopt moeten worden genomen. In Neder-
land worden vrouwen vanaf de sexarche elke vijf jaar gecon-
troleerd. Indien twee maal achtereen de uitslag Pap 2 luidt, of 
indien eenmalig Pap 3a of hoger wordt gevonden, volgt col-
poscopie en het nemen van een biopt. 

Cervixcarcinoom 

Ongeveer 80% van de cervixcarcinomen gaat uit van het pla-
veiselepitheel, 15-20% van het ldierweefsel en 1-2% is 
gemengd. Het adenocarcinoom werd in de jaren vijftig slechts 
in 5% van de gevallen gevonden; de toename is waarschijnlijk 
toe te schrijven aan verbeterde diagnostiek (Baak, 1991; 
Young, 1998). De diagnose wordt in Nederland ongeveer 700 
maal per jaar gesteld. Zonder screening door middel van uit-
strijkjes zou de incidentie hoger liggen en ten minste het dub-
bele bedragen. Dit is althans de bevinding in de Verenigde Sta-
ten, waar de laatste dertig jaar de sterfte aan invasief cervixcar-
cinoom met 50% daalde (Young, 1998). De diagnose wordt 
daar vaker gesteld dan hier (15.700 maal in 1996, bij een zeven-
tienvoudig bevolkingsaantal). Er waren in de Verenigde Staten 
4.900 doden door cervixcarcinoom te betreuren in 1996; het is 
veelzeggend dat 85% van deze patiëntes nooit een uitstrijkje 
had laten maken voordat de kanker vastgesteld werd. In 
Nederland sterven 300 vrouwen per jaar aan dit carcinoom. 
Eerste symptomen zijn vaak bloedverlies na de coïtus, bloedin-
gen tussen de menstruaties of verhevigde menstruele bloeding; 
gelige vaginale afscheiding, lage rugpijn en urineweg-proble-
men kunnen daarbij extra aanwijzingen vormen. 

De diagnose vereist naast colposcopie en stagering nader 
onderzoek van het bekken via rectum en urinewegen met 
respectievelijk procto- en cystoscopie (Young, 1998). Ront-
genfoto's van de borst, intraveneus pyelogram en CT-scan 
completeren het onderzoek; MRI-onderzoek kan detectie van 
metastasering mogelijk maken. De stagering loopt van 0 (car-
cinoma in situ), via I t/m III, tot IV (invasieve tumorgroei in 
slijmvlies van urineblaas of rectum of groei buiten het bek-
kengebied). De vijijaarsoverleving voor stadium I t/m IV 
bedraagt respectievelijk 85, 60, 33 en 7% (Young, 1998). In 
Nederland worden vergelijkbare percentages gevonden. 

Stadium 0 kan behandeld worden met conisatie of eventu-
eel hysterectomie (baarmoederverwijdering) (Young, 1998). 
Uiteraard spelen leeftijd en kinderwens van de vrouw een rol 
bij deze beslissing. Bij eventuele toekomstige zwangerschap is 
behoud van de cervixfunctie van belang, en kan voor conisatie 
gekozen worden. Bij vrouwen van gevorderde leeftijd of met 
voltooide kinderwens is conisatie minder aangewezen, omdat 
dit een verhoogde kans op prolaps van de baarmoeder geeft 
(uitzakken in de vagina, eventueel zelfs omklappen naar de 
buitenwereld). Ook cervixcarcinoom met micro-invasieve 
groei (niet verder dan 4 millimeter diep) kan nog met conisa-
tie behandeld worden. 

Stadium I zal in Nederland meestal leiden tot hysterectomie 
en soms zal radiotherapie gekozen worden. Bij de stadia II t/m 
IV is radicale radiotherapie de keuze. Hysterectomie is moge-
lijk als een `abdominale en vaginale radicale uterus-extirpatie 
met lymfeklierresectie' (AVRUEL) en in een verdergaande 
vorm als operatie volgens Wertheim waarbij niet alleen de 
gehele baarmoeder maar ook de adnexa (eileiders, eierstokken) 
verwijderd worden plus de regionale lymfeklieren. 

Chemotherapie is onderzocht als mogelijkheid bij patiëntes 
die inoperabel zijn of een recidief hebben en als voorbehande-
ling voor stralingstherapie (Young 1998). Gebruikt zijn onder 
andere de bekende middelen 5-fluorouracil en vincristine. Er 
zijn aanwijzingen dat gecombineerde aanpak van radiothera-
pie plus chemotherapie tot betere resultaten leidt dan radio- 

Ned Tijdschr Tandheelkd 105 (1998) december 	 455 



Algemeen medische informatie 

therapie alleen; dat zou een parallel zijn met de behandeling 
van vergevorderde stadia van borstkanker (Bol, 1998). 

Humane Papilloma Virussen 

In West-Europa is de incidentie van cervixcarcinoom al tien-
tallen jaren beduidend hoger in landen als Nederland en 
Denemarken, vergeleken met bijvoorbeeld Portugal, Spanje 
en Italië (Holland, 1988). Epidemiologen zien hierin niet 
zozeer een verband met betere diagnostiek maar met verschil-
len in seksuele patronen. Reeds in de vorige eeuw werd meer-
malen opgemerkt dat vrouwen met veel verschillende seksuele 
contacten, zoals prostituees, een fors verhoogde kans op baar-
moederhalskanker hebben (Walboomers 1998). In onze eeuw 
werd daar de waarneming aan toegevoegd dat vrouwen van 
wie de partner promiscue is ook een groter risico lopen. Voeg 
daar nog bij de bevinding dat de tweede echtgenote van een 
man die weduwnaar was van een vrouw welke overleden was 
aan cervixcarcinoom, eveneens grote kans op deze kanker 
had, en een bepaald idee dringt zich op. Cervixcarcinoom zou 
een infectieuze oorzaak kunnen hebben. Het zou de slechte 
afloop van een soort `geslachtsziekte' kunnen zijn. De patho-
logen en de epidemiologen die dit suggereerden in de loop van 
de jaren zeventig en tachtig hadden een taaie strijd te leveren 
tegen scepsis en cynisme. 

De Duitse onderzoekers Zur Hausen en Gissmann kregen de 
overtuiging dat het infectieuze agens een virus was, het Huma-
ne Papilloma Virus (HPV) dat onder andere ook wratten ver-
oorzaakt (Walboomers, 1998). Het bleek een hele klus om het 
bewijs te leveren. Zo vermenigvuldigt HPV zich alleen maar in 
levend epitheel en niet in vitro. Na binnendringen in een cel 
wordt het virus bovendien naadloos ingebouwd in het celge-
noom zodat het bijna niet meer aan te tonen is. De Polymerase 
Ketting Reactie (PCR), die we ook kennen uit bijvoorbeeld de 
diagnostiek van HIV-infecties, is een manier om een stukje 
virus-DNA zo vaak te vermenigvuldigen, dat de detectiegrens 
overschreden wordt. Immers, twintig verdubbelingsstappen 
leiden tot meer dan één miljoen kopieën van dat DNA-frag-
ment (1024 x 1024), wat voldoende is om aan te tonen. 

Om de zaak nog ingewikkelder te maken: er zijn tientallen 
typen HPV en die zijn in verschillende mate pathogeen voor 
het cervixweefsel (Baak, 1991; Walboomers, 1998). Het 
gevaarlijkst lijken de typen 16 en 18, maar ook de typen 33, 38, 
39 en 45 behoren tot de zogenoemde hoog-risicotypen. Som-
mige typen geven ook andere afwijkingen zoals peniscarci-
noom. Het blijkt dat vrouwen tussen de 18 en 24 jaar de mees-
te kans lopen op het opdoen van een potentieel pathogeen 
HPV-type. Gelukkig zullen er meestal slechts lichte afwijkin-
gen ontstaan die reversibel zijn en ook het virus zelf zal meest-
al verdwijnen. Bij sommige vrouwen echter niet; zij kunnen 
allerlei afwijkingen aan de baarmoederhals krijgen en soms 
zullen deze kwaadaardig ontaarden. Als we het cervixcarci-
noom beschouwen als het zeldzame late gevolg van een infec-
tieziekte, dan moeten we constateren dat tussen besmetting en 
ontaarding minimaal zo'n 10-13 jaren zitten. Dat klopt met 
het gegeven van de hoogste incidentie van baarmoederhals-
kanker onder vrouwen van 35-44 jaar. Inmiddels is het gelukt 
om aan te tonen dat de relatie van cervixdysplasie met HPV 
vrijwel 1 op 1 is. 

Het feit dat een groot aantal HPV weliswaar cervixdysplasie 
geven maar niet geassocieerd zijn met maligne ontaarding, 
levert een spectaculair perspectief op. Immers, indien men 
kan aantonen dat de afwijkende uitstrijk en histologie veroor-
zaakt zijn door een `onschuldig' HPV-type, zou ingrijpend 
optreden achterwege kunnen blijven (Walboomers, 1998). 
Uiteraard moet de betreffende vrouw wel nauwgezet gevolgd  

worden om onverhoopte ontaarding tijdig te detecteren. Maar 
mutilatie door conisatie of extirpatie zou voorlopig en meest-
al ook voorgoed achterwege kunnen blijven. Dit betekent een 
welkome stap in de strijd tegen de medicalisering. Want over-
diagnostiek, overbehandeling en de eruit voortvloeiende kos-
ten voor de gezondheidszorg kunnen zo vermeden worden. Er 
ligt hier een parallel met de schildwachtklier-aanpak bij borst-
kanker (Bol, 1998). 

Zelfs vaccinatie tegen pathogene HPV-typen is op termijn 
niet uitgesloten (Walboomers, 1998). Er is echter nog een 
lange weg te gaan voor het zover kan zijn. Voorlopig lijkt het 
zaak om bij afwijkende Pap smears en histologie de oorzakelij-
ke HPV te vinden en te typeren, wat een heel nieuwe aanpak 
van `het uitstrijken' betekent. Maar de met sprongen gestegen 
kennis inzake antivirale vaccins (denk aan de HIV-research) 
zal zeker niet aan deze volksziekte voorbij gaan. 

HIV-infectie en de cervix 

Vrouwen met een HIBV-infectie hebben niet alleen meer 
infecties door de gist Candida albicans (candidiasis), maar 
ook vaker CIN en cervixcarcinoom dan andere vrouwen (Bol, 
1994; Van Oppen et al, 1995). De kans bij hen CIN aan te tref-
fen is vijf maal zo hoog; ongetwijfeld spelen infecties met 
HPV, gefaciliteerd door de immuundeficientie door HIV hier-
bij een grote rol. Betekent dit nu dat puur het aantreffen van 
CIN en/of HPV-infectie een indicatie vormt voor een HIV-
test? Nee, want het aantal vrouwen met een HIV-infectie is in 
Nederland zo laag dat, ondanks hun grotere kans op CIN, het 
aantal vrouwen met de combinatie CIN plus HIV-infectie in 
het niet valt bij het aantal vrouwen met CIN maar zonder 
HIV-infectie (Bol, 1994; Van Oppen et al, 1995). In epidemio-
logische term: de voorspellende waarde van CIN voor het aan-
wezig zijn van een HIV-infectie is te laag (vermoedelijk heeft 
minder dan 2% van de vrouwen met CIN een HIV-infectie). 
Zijn er echter in de anmnese aanwijzingen als intraveneus 
druggebruik of onbeschermd seksueel contact met (een) part-
ner(s) uit endemische gebieden, dan kan eventueel een HIV-
test overwogen worden. Uiteraard kan deze pas uitgevoerd 
worden na voorlichting aan en toestemming van betreffende 
patiënte (informed consent). 

Dr. P. Bol, arts-epidemioloog 

Met dank aan dr. N.M. Jiwa en J.W. Jansen, patholoog-anatomen te Alk-
maar en Zaandam, en aan prof.dr. J.P.A. Baak en prof.dr. J. Walboomers, 
AZVU, Amsterdam. 
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