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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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HPV
HPV is de afkorting van humaan papillomavirus. Het virus dat 
baarmoederhalskanker kan veroorzaken. HPV komt veel voor. Bijna 
iedereen heeft een keer HPV. Meestal ruimt het lichaam het virus binnen 2 
jaar weer op. Het HPV-virus (hoog en laag risico) wordt makkelijk 
overgedragen en komt daardoor veel voor, circa 80% van de vrouwen zal 
ooit in het leven in aanraking komen met een HPV. De meeste vrouwen die 
het virus bij zich hebben, zullen geen klachten ondervinden. De overdracht 
van het virus vindt plaats via contact tussen slijmvliezen, en dus ook door 
seksuele activiteit zonder penetratie. 
Een afwijkend uitstrijkje kan gevonden worden in het bevolkingsonderzoek 
of wanneer een dokter om een andere reden een uitstrijkje bij u af neemt. 
Bij een afwijkend uitstrijkje zal u verwezen worden naar de gynaecoloog 
voor verder onderzoek. Dit gebeurt door middel van colposcopie. 
Afhankelijk van de mate van afwijkende cellen zal met u besloten worden 
tot afwachten of tot een behandeling. Bij licht afwijkende cellen is 
afwachten vaak een goede keuze omdat deze cellen meestal zelf door het 
lichaam worden opgeruimd. Het HPV virus kan soms ook nog worden 
opgeruimd.
Bij meer afwijkende cellen zal over het algemeen voor een behandeling 
worden gekozen waarbij de afwijkende cellen worden weg geschraapt. Dit 
noemen we een lisexcisie. Bij deze behandeling worden alleen de 
afwijkende cellen weg gehaald waardoor deze niet meer kunnen 
doorgroeien naar baarmoederhalskanker. Het HPV virus zal echter in de 
meeste gevallen met deze behandeling niet weg gaan.

Vaccinatie ter preventie
Alle kinderen krijgen in het jaar dat ze 10 worden een uitnodiging voor 
vaccinatie tegen het HPV virus via het Rijksvaccinatie programma. Het HPV 
vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma beschermt tegen HPV 16 en 18. 
Uit onderzoek blijkt dat vaccinatie voor ongeveer 95% beschermt tegen 
langdurige infecties door deze typen 16 en 18.

Inhaalvaccinatie geboortejaren 1996-2003
In 2023 is er een aanvullende campagne voor volwassenen tot en met 26 
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jaar. Diegenen die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn worden uitgenodigd 
om de HPV vaccinatie alsnog te halen. Dit betreft de vaccinatie ter 
voorkoming van langdurige infecties van typen 16 en 18. Dit vaccinatie 
loopt via het Rijksvaccinatieprogramma en is dus kosteloos. Wil je meer 
informatie over wel of niet vaccineren ter preventie van langdurige HPV 
infectie? Kijk dan eens op www.hpvkeuzehulp.nl. Wil je gebruik maken van 
de inhaal campagne? Je kan een afspraak maken via: www.hpvafspraak.nl

Vaccinatie ter behandeling wanneer er al afwijkende 
baarmoederhals cellen zijn
Wanneer er al een HPV infectie is met daarbij afwijkende baarmoeder hals 
cellen is het op dit moment nog niet helemaal duidelijk of vaccinatie zinvol 
is ter behandeling hiervan. Er lopen wereldwijd meerdere onderzoeken 
waarbij we de komende jaren zeker meer duidelijkheid hierover zullen 
krijgen.
Wel is er enige duidelijkheid over het effect van vaccineren rondom de 
periode van een lisbehandeling. Wanneer een lisbehandeling nodig is 
worden afwijkende baarmoederhals cellen weggeschraapt. Hiermee 
verdwijnt echter het HPV virus meestal niet en is de kans aanwezig dat in 
de loop van de jaren opnieuw afwijkende baarmoederhals cellen ontstaan. 
In een groot onderzoek waarbij vrouwen rondom een lisbehandeling 
werden gevaccineerd werd aangetoond dat de kans om in de loop van de 
jaren opnieuw fors afwijkende baarmoederhals cellen te krijgen 2 tot 3 keer 
lager was.
Een vaccinatie valt dus te overwegen wanneer er bij u een lisbehandeling 
moet plaats vinden. Deze vaccinatie valt echter buiten het 
Rijksvaccinatieprogramma en wordt niet door de ziektekosten verzekering 
vergoedt. Deze vaccinatie kan u aanvragen via de huisarts of via de 
commerciele vaccinatiebureau’s. Voor volledige bescherming zijn 3 
vaccinaties nodig.

Er zijn momenteel 3 soorten HPV vaccins op de markt:
Cervarix: HPV typen 16 en 18. Kosten 128,- per vaccin
Gardasil: HPV typen 6, 11, 16 en 18. Kosten 152,- per vaccin
Gardasil 9: HPV typen 6,11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 en 58. Kosten 152,- per 
vaccin.
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