LAAT JIJ JE ONDERZOEKEN?
BORSTKANKER - BAARMOEDERHALSKANKER - DIKKEDARMKANKER

Goede raad
Ben je een vrouw tussen 50 en 69 jaar? Dan kan je je om de twee jaar kosteloos laten onderzoeken op
borstkanker.
Dat gebeurt best met een screeningsmammografie. Dat is een radiografie van de borsten. Die kan je
op twee manieren krijgen:
• Met een voorschrift voor een screeningsmammografie dat je van je huisarts of gynaecoloog krijgt.
• Met de uitnodiging die je per post krijgt toegestuurd.
Ben je een vrouw tussen 25 en 64 jaar? Dan kan je om de drie jaar een kosteloos onderzoek (je betaalt
enkel het remgeld bij je arts) naar baarmoederhalskanker laten doen. De huisarts of gynaecoloog
neemt dan een uitstrijkje. Je krijgt daarvoor een aanmoedigingsbrief per post als het langer dan drie
jaar geleden is dat je een uitstrijkje hebt laten nemen.
Dikkedarmkankerscreening wordt aangeraden voor mannen en vrouwen tussen 50 en 74 jaar. Ben je
tussen 56 en 74 jaar? Dan krijg je om de twee jaar per post een gratis test voor de stoelgang
toegestuurd. Het staal dat je met deze test afneemt, stuur je met een vooraf gefrankeerde omslag naar
het labo, waar het onderzocht wordt. Jij en je huisarts ontvangen binnen de 14 dagen het resultaat
van de test.
Ben je tussen 50 en 55 jaar en wil je een test doen, dan kan je terecht bij je huisarts. Deze test is wel
betalend.
Nuttige websites
• Op de website www.bevolkingsonderzoek.be vind je alle informatie over de
bevolkingsonderzoeken georganiseerd door de Vlaamse overheid.
• Wil je zien hoe een borstfoto of mammografie wordt genomen? Bekijk dan deze film:
https://www.youtube.com/watch?v=q8WRqZH5DZc&feature=youtu.be
• Wil je weten hoe je de afnameset voor het dikkedarmkanker onderzoek gebruikt? Het filmpje via
deze link https://www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker toont je stap voor stap hoe het
moet.

Hulpverlening In onze gemeente
• Wil je meer weten over de bevolkingsonderzoeken? Vraag ernaar bij je huisarts of bel het gratis
nummer 0800 60 160.
• Jaarlijks probeert de gemeente vrouwen tussen 50 en 69 jaar aan te moedigen om hun borsten te
laten screenen op kanker. Je vindt hier de dichtstbijzijnde radiologische eenheden:
o AZ Diest - Radiologie
Statiestraat 65
3290 DIEST
013 35 40 20
o Jessa ziekenhuis - Campus St.-Ursula
Diestersteenweg 8
3540 Herk-de-Stad
011 33 55 77
o Dr. Caroline Ceysens
Overstraat 41
3290 Diest
013 32 70 90
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