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BAARMOEDERHALSKANKER:  
ACTIEMAAND JANUARI

Tijdens de maand januari zetten de Vlaamse overheid en het Cen-
trum voor Kankeropsporing het Bevolkingsonderzoek Baarmoeder-
halskanker extra in de kijker. 

Jouw gemeente of organisatie kan hen hierbij helpen. Er zijn heel 
wat promotiematerialen die je kan verspreiden, tijdens deze maand, 
maar ook daarbuiten.

Einddoelgroep
Vrouwen van 25 tot en met 64 jaar

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, OCMW’s, huisartsen, welzijnsorganisaties…

Logo Limburg ondersteunt je bij acties om de doelgroep te  
informeren over het bevolkingsonderzoek. 
Lokale cijfers over de deelname aan het bevolkingsonderzoek in je 
gemeente kunnen steeds bij Logo Limburg opgevraagd worden.

 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30

Doelgroep

Omschrijving

Meer info

September 2022



 Campagnemateriaal
    Bladwijzer

     Affiche       Folder

    Lokaal aanpassen van materiaal is mogelijk volgens de richtlijnen  
    van de huisstijlgids Centrum voor KankerOpsporing
    Banners, e-mailbanners, animatiefilmpje, digitale pancarte,...

     Pop-up toren  

   

Materiaal
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www.bevolkingsonderzoek.be

www.bevolkingsonderzoek.be

WAT IS EEN UITSTRIJKJE?
Met een uitstrijkje om de drie jaar kunnen 
voorstadia van baarmoederhalskanker worden 
opgespoord. Meestal volstaat dan een eenvoudige 
behandeling om de ontwikkeling van deze kanker te 
voorkomen.

WAT IS HET BEVOLKINGSONDERZOEK 
BAARMOEDERHALSKANKER?
Het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker 
moedigt vrouwen van 25 tot en met 64 jaar ertoe aan 
om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen.
Het bevolkingsonderzoek maakt het mogelijk om 
baarmoederhalskanker te voorkomen of al in een 
vroeg stadium op te sporen. Daardoor zullen minder 
mensen aan deze kanker overlijden.

HEB JE VRAGEN?
Voor meer informati e kun je terecht:
• bij je huisarts of gynaecoloog;
• op www.bevolkingsonderzoek.be;
• op het grati s nummer 0800 60 160.

Je beslist zelf of je al dan niet aan het bevolkings-
onderzoek deelneemt. Informeer je goed. Surf naar 
www.bevolkingsonderzoek.be/baarmoederhalskanker.

LAAT JE DOCHTER VACCINEREN!
De Vlaamse overheid biedt alle meisjes in het eerste 
jaar secundair onderwijs grati s het vaccin tegen het 
humaan papillomavirus (HPV) aan. Dit is het virus 
dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Meisjes 
die nog niet gevaccineerd en jonger dan 19 zijn, 
kunnen het vaccin met een voorschrift  van een arts 
bij de apotheker kopen. De arts kan het vaccin dan 
toedienen.

LET OP! Ook als je gevaccineerd bent blijft 
een uitstrijkje nodig!

VRAAG 
EERST ADVIES 

AAN JE ARTS:  
Als je één van de volgende klachten hebt:
• ongewoon slijm rond je vagina;
• ongewoon bloedverlies:

- ti jdens of na het vrijen;
- als je niet ongesteld bent;
- na de menopauze.

Deze klachten wijzen vaak op een 
onschuldige infecti e. Speel alti jd op 
zeker en raadpleeg je arts.

Informatie over het Bevolkingsonderzoek 
Baarmoederhalskanker voor vrouwen 
van 25 t.e.m. 64 jaar.

WIJ DOEN HET. 
EN WAT DOE 

JIJ?

Het uitstrijkje

TIJDIG 
OPSPOREN IS 
BELANGRIJK

CVK17-004 BHK-FO-ALG-1701.indd   1 09/12/16   09:46



BAARMOEDERHALSKANKER: 
ACTIEMAAND JANUARI

 Educatiemateriaal
     Anatomisch model 
     Siliconen voorstelling baarmoederhalskanker
     Filmpjes

 Prijs materiaal
    Gratis (waarborg voor uitleenmateriaal)

   

Materiaal (vervolg)

Surf naar www.logolimburg.be/
bevolkingsonderzoeknaarbaarmoederhalskanker en reser-
veer daar het materiaal en/of contacteer Logo Limburg op het 
nummer 011 15 12 30 of via mail naar logo@logolimburg.be

Bestellen

Logo Limburg beschikt over een pool van freelance lesgevers die 
lokaal een infosessie over het Bevolkingsonderzoek Baarmoeder-
halskanker kunnen verzorgen.
Een infosessie is gratis indien er minimaal 20 deelnemers zijn.

Infosessie op maat van kwetsbare groepen
Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Is dit iets voor mij? 
is een sessie in een kleine groep binnen een organisatie of activiteit 
waarmee de deelnemer vertrouwd is. Logo Limburg zorgt voor de 
opleiding van een begeleidster binnen de eigen organisatie.
    

Infosessie

September 2022





DIKKEDARMKANKER:
ACTIEMAAND MAART

De maand maart is de internationale actiemaand in de strijd tegen 
dikkedarmkanker. De Vlaamse overheid en het Centrum voor Kan-
keropsporing organiseren daarom een campagne om het Bevol-
kingsonderzoek Dikkedarmkanker in de kijker te zetten. 

Jouw gemeente of organisatie kan hen hierbij helpen. Er zijn heel 
wat promotiematerialen die je kan verspreiden, tijdens deze maand, 
maar ook daarbuiten.

Einddoelgroep
Mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, OCMW’s, huisartsen, welzijnsorganisaties...

Logo Limburg ondersteunt je bij acties om de doelgroep te 
informeren over het bevolkingsonderzoek. 
Lokale cijfers over de deelname aan het bevolkingsonderzoek in je 
gemeente kunnen steeds bij Logo Limburg opgevraagd worden.

 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30

Doelgroep

Omschrijving

Meer info

September 2022



 Campagnemateriaal
     Bladwijzer
      Affiche
     Folder 
     Lokaal aanpassen van materiaal is mogelijk volgens de richtlijnen  
     van de huisstijlgids Centrum voor KankerOpsporing
     Banners, e-mailbanners, animatiefilmpje,  
     digitale pancarte,...
      
     Pop-up toren Beschilderde wc-pot en wc-brillen 

   

 Educatiemateriaal
     Anatomisch model dikke darm

 Prijs materiaal
     Gratis (waarborg voor uitleenmateriaal)

Materiaal

Surf naar 
www.logolimburg.be/bevolkingsonderzoeknaardikkedarmkanker 
en reserveer daar het materiaal en/of contacteer Logo Limburg 
op het nummer 011 15 12 30 of via mail naar  
logo@logolimburg.be

Bestellen

Logo Limburg beschikt over een pool van freelance lesgevers die 
lokaal een infosessie over het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkan-
ker kunnen verzorgen. Een infosessie is gratis indien er minimaal 20 
deelnemers zijn.

Verteltas op maat van kwetsbare groepen
Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Is dit iets voor mij? is een 
sessie in een kleine groep binnen een organisatie of activiteit waar-
mee de deelnemer vertrouwd is. Logo Limburg zorgt voor de oplei-
ding van een begeleid(st)er binnen de eigen organisatie.

Infosessie



BORSTKANKER:  
ACTIEMAAND OKTOBER

De maand oktober is de internationale actiemaand in de strijd tegen 
borstkanker. De Vlaamse overheid en het Centrum voor Kankerop-
sporing organiseren daarom een campagne om het Bevolkingson-
derzoek Borstkanker in de kijker te zetten. 

Jouw gemeente of organisatie kan hen hierbij helpen. Er zijn heel 
wat promotiematerialen die je kan verspreiden, tijdens deze maand, 
maar ook daarbuiten.

Einddoelgroep
Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, OCMW’s, huisartsen, welzijnsorganisaties…

Logo Limburg ondersteunt je bij acties om de doelgroep te  
informeren over het bevolkingsonderzoek. 
Lokale cijfers over de deelname aan het bevolkingsonderzoek in je 
gemeente kunnen steeds bij Logo Limburg opgevraagd worden.

 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30

Doelgroep

Omschrijving

Meer info

September 2022



 Campagnemateriaal
    Bladwijzer

     Affiche       Folder

    Lokaal aanpassen van materiaal is mogelijk volgens de richtlijnen  
    van de huisstijlgids Centrum voor KankerOpsporing
    Banners, e-mailbanners, animatiefilmpje, digitale pancarte,...

     Pop-up toren  

   

Materiaal

www.bevolkingsonderzoek.be

VRAAG  
EERST ADVIES  

AAN JE ARTS:  
• als je een verandering opmerkt aan een 

borst: knobbeltje, verkleuring van de huid, 
kuiltje, tepel die intrekt, uitslag rond de 
tepel, ontsteking of verlies van vocht of 
bloed uit de tepel;

• als je een sterk verhoogd risico op 
borstkanker hebt: meerdere vrouwen in 
je naaste familie (grootmoeders, moeder, 
zussen of dochters) kregen borstkanker. 

WIJ DOEN HET.  
EN WAT DOE 

JIJ?

De screenings-

mammografie

Informatie over het  
Bevolkingsonderzoek Borstkanker voor 
vrouwen van 50 t.e.m. 69 jaar.

TIJDIG  
OPSPOREN IS 
BELANGRIJK

WAT IS EEN SCREENINGS- 
MAMMOGRAFIE?
Een screeningsmammografie is een röntgenfoto 
van je borsten. Daarmee kunnen afwijkingen in je 
borsten vroegtijdig worden ontdekt, lang voordat je 
klachten hebt. 

Hoe sneller borstkanker wordt opgespoord, hoe 
groter de kans op een  succesvolle behandeling en 
volledige genezing.

WAT IS HET BEVOLKINGSONDERZOEK 
BORSTKANKER?
Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker geeft 
vrouwen zonder klachten vanaf het jaar waarin 
ze 50 worden tot en met het jaar waarin ze 69 
worden de kans om een screeningsmammografie 
te laten nemen. Dat kan om de twee jaar in een 
mammografische eenheid, een door de Vlaamse 
overheid erkende radiologische dienst.

Het bevolkingsonderzoek maakt het mogelijk om 
borstkanker al in een vroeg stadium op te sporen 
en te behandelen. Daardoor zullen meer vrouwen 
borstkanker overleven.

Het bevolkingsonderzoek waarborgt de kwaliteit 
van het onderzoek en een nauwkeurige opvolging 
van alle resultaten. 

HEB JE VRAGEN?
Voor meer informatie kun je terecht:
• bij je huisarts of gynaecoloog;
• op www.bevolkingsonderzoek.be;
• op het gratis nummer 0800 60 160.

Je beslist zelf of je al dan niet aan het 
bevolkingsonderzoek deelneemt. Informeer je goed.
Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/ 
borstkanker.
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BORSTKANKER:  
ACTIEMAAND OKTOBER

 Educatiemateriaal
     Kralensleutelhanger, voelborst,...

 Prijs materiaal
    Gratis (waarborg voor uitleenmateriaal)

   

Materiaal (vervolg)

Surf naar 
www.logolimburg.be/bevolkingsonderzoeknaarborstkanker 
en reserveer daar het materiaal en/of contacteer 
Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via mail 
naar logo@logolimburg.be

Bestellen

Logo Limburg beschikt over een pool van freelance lesgevers die 
lokaal een infosessie over het Bevolkingsonderzoek Borstkanker 
kunnen verzorgen. Een infosessie is gratis indien er minimaal 20 
deelnemers zijn.

Verteltas op maat van kwetsbare groepen
Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Is dit iets voor mij? is een sessie 
in een kleine groep binnen een organisatie of activiteit waarmee de 
deelnemer vertrouwd is. Logo Limburg zorgt voor de opleiding van 
een begeleidster binnen de eigen organisatie.

Infosessie

September 2022





BLIK 
op de bevolkingsonderzoeken naar kanker

Betrokken Lokaal Inclusief Krachtig

“Op welke manier kunnen we personen bereiken die niet deel-
nemen aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker?” en 
“Wat kunnen we als lokaal bestuur doen om personen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties beter te informeren en te 
betrekken.” 
Het zijn waarschijnlijk vragen die ook al in uw gemeente of stad 
gesteld werden. 

Een lokaal goed afgebakend project kan hierop antwoorden 
bieden. De aanpak is het effectiefst als lokaal samengewerkt 
wordt met relevante intermediairs en vertrouwenspersonen en 
als dit gebeurt op basis van een kadermethodiek.
Net zoals bij de kadermethodiek Gezonde Gemeente vertrekken 
we vanuit een 7-stappenplan, specifiek toegepast op de situatie 
van de bevolkingsonderzoeken.
 
Tussen 2019 en 2021 is dit project uitgewerkt met enkele piloot-
gemeenten.
Tijdens de periode 2022 – 2023 kunnen er nieuwe piloot-
gemeenten instappen om deze methodiek verder mee vorm te 
geven.

Dit project geeft  jullie de kans om  aan de slag te gaan en een 
beleid uit te bouwen dat verder gaat dan éénmalige acties. Hou 
er in de planning daarom ook rekening mee dat het een jaar 
kan duren vooraleer het project afgerond is.

Einddoelgroep
Niet-deelnemers van de bevolkingsonderzoeken met specifieke 
aandacht voor mensen in kwetsbare situaties

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen in nauwe samenwerking met de relevante lokale 
organisaties en intermediairs die vertrouwd zijn met de doel-
groep(en ).

September 2022

Omschrijving

Doelgroep



Logo Limburg biedt je advies en ondersteuning bij de lokale aanpak 
van het project. 
We voorzien ook terugkoppeling met het Centrum voor Kanker-
opsporing. 

 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30

Meer info


