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Vaccineren
tegen HPV?

ONTDEK HIER ALLES over het humaan PapillomaVirus
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Ontdek in deze brochure hoe je jezelf kan beschermen
tegen HPV-infecties en daaraan verwante ziekten.
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Wat is HPV?
Het humaan papillomavirus (HPV) is een familie van virussen die de huid en de slijmvliezen infecteren. In totaal bestaan er meer
dan 200 HPV-types die zowel bij vrouwen als mannen kunnen voorkomen op de inwendige en uitwendige geslachtsdelen, de
anusstreek, bepaalde delen van de huid en ook in de mond.
Ongeveer 12 van deze HPV-types zijn zogenaamde hoog-risico HPV-types en zijn verantwoordelijk voor voorlopers van kankers of zelfs
voor kankers. Het gaat dan meestal om baarmoederhalskanker maar ook om andere vormen van kanker bij vrouwen en mannen.
In bijna 90% van de gevallen gaat een HPV-infectie onopgemerkt voorbij, maar bepaalde varianten van het HPV-virus kunnen
zowel bij vrouwen als bij mannen tot ernstige en vervelende ziekten leiden.

Hoofd- en nekkanker  40
Baarmoederhalskanker  700
Kanker van de vulva en de vagina  70
Anale kanker  75
Genitale wratten  9.450

135  Hoofd- en nekkanker
25  Peniskanker
50  Anale kanker
8.650  Genitale wratten

Schatting van het gemiddeld aantal nieuwe HPV-gerelateerde kankers
en genitale wratten per jaar in België.

Soms blijft het HPV-virus sluimerend achter in het lichaam zonder tekenen of symptomen
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De overdracht van humaan papillomavirussen (HPV) gebeurt wereldwijd.

80%

van de seksueel actieve bevolking krijgt ooit te maken
met een HPV-infectie, waarvan de helft voorkomt in de leeftijd
van 15 tot 24 jaar.

Het gaat om een onzichtbare infectie, die in de meeste gevallen onopgemerkt blijft en er bestaat geen eenvoudige manier om
na te gaan of iemand besmet is met het HPV-virus.
Wat kan het risico op een HPV-infectie verhogen:

Hoe geraak je besmet met het HPV-virus?

 Seksuele activiteit op jonge leeftijd

 Seksueel contact met besmet slijm (genitaal, oraal of anaal)

 Meerdere partners

 Huid op huid contact

 Andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)

 Via besmette oppervlakten

Bijna 90% van de besmette personen zullen het virus na 2 of 3 jaar spontaan elimineren dankzij hun natuurlijke immuniteit.

te vertonen en het kan hierdoor worden overgedragen zonder het zelf te weten.
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HOE KAN JE HPV OPSPOREN?
Er bestaan tests voor man en vrouw om het HPV-virus op te sporen, waarbij naar het DNA van HPV-virussen wordt gezocht.
Een positief resultaat betekent echter geenszins dat men al een voorloper van kanker of kanker heeft! Het duidt enkel op
de aanwezigheid van het virus, wat betekent dat men het kan overdragen naar haar of zijn seksuele partners.

99%

van alle gevallen van baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door HPV.
Het risico op baarmoederhalskanker kan opgespoord worden via het uitstrijkje. Met een
speciaal spateltje of borsteltje zal de arts cellen afschrapen uit het vaginale slijmvlies en
de baarmoederhals. Deze worden naar een laboratorium gestuurd waar ze geanalyseerd
worden. Screening via een uitstrijkje blijft belangrijk en kan ervoor zorgen dat 60% van de
sterfgevallen die veroorzaakt worden door baarmoederhalskanker vermeden wordt.

In België wordt aan alle vrouwen
tussen 25 en 65 jaar aangeraden
om zich regelmatig te laten
screenen. dit standaard uitstrijkje
wordt eenmaal om de drie jaar
terugbetaald.
Screening blijft belangrijk.
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wat kunnen
de gevolgen zijn?
Het risico op een HPV-infectie verschilt volgens het HPV-type. Sommige HPV-infecties ontwikkelen langzaam zonder zichtbare of
voelbare symptomen, ze sluimeren in het lichaam of verdwijnen vanzelf. Sommige kunnen leiden tot genitale wratten, daarentegen
kunnen anderen ook leiden tot voorlopers van kankers en zelfs kankers.
Hieronder kan je een overzicht van de mogelijke gevolgen van een HPV-infectie terugvinden:

BAARMOEDERHALSKANKER

andere vormen van kanker

GENITALE WRATTEn

vagina
vulva
anus
penis
hoofd- en nek
BAARMOEDERHALS

EEN HPV-INFECTIE KAN ERNSTIGE GEVOLGEN HEBBEN.
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HUMAAN PAPILLOMAVIRUS
EN BAARMOEDERHALSKANKER
De vrouwelijke anatomie en de ontwikkeling van baarmoederhalskanker:
0

EILEIDER

15 JAAR
WAND VAN DE BAARMOEDERHALS

EIERSTOK

HUMAAN
PAPILLOMAVIRUS
VAGINA
VULVA
BAARMOEDERHALS
BAARMOEDER

BAARMOEDERLICHAAM

NORMALE
CELLEN

GEÏNFECTEERDE
CELLEN

AFWIJKENDE CELLEN

KANKERCELLEN

In sommige gevallen, namelijk bij besmetting met hoog-risico HPV-types, kunnen er kleine letsels
op de baarmoederhals ontstaan. De ernst van deze letsels hangt af van het aantal cellen en de plek
waar deze cellen zich op een abnormale manier ontwikkelen in het slijmvlies (geïnfecteerde cellen).
De meeste van deze letsels verdwijnen vanzelf, terwijl anderen stabiel blijven of evolueren
tot voorlopers van kanker (afwijkende cellen). Jaarlijks zijn er in België ruim 8.000 vrouwen
die dergelijke letsels ontwikkelen, gelukkig zal slechts een klein aantal daarvan zich tijdens
een proces van meerdere jaren tot kanker ontwikkelen. Desalniettemin zijn er jaarlijks
in België ongeveer 700 vrouwen bij wie er effectief baarmoederhalskanker wordt vastgesteld.

De behandeling kan variëren van opvolging
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HUMAAN PAPILLOMAVIRUS
EN ANDERE VORMEN VAN KANKER
 Kanker van de vagina
 Kanker van de vulva
 Baarmoederhalskanker

 Anale kanker
 Hoofd- en nekkanker

 peniskanker

Humaan papillomavirussen kunnen het slijmvlies van de vagina en van de vulva infecteren en letsels veroorzaken die kunnen
overgaan tot voorlopers van kanker en ontwikkelen tot vagina- of vulvakanker.
Anus- en peniskanker worden vaak veroorzaakt door een HPV-infectie, maar het betreft hier zeldzamere vormen van kanker.
Recente gegevens tonen aan dat hoofd- en nekkanker ook het gevolg kan zijn van een HPV-infectie en wordt overgedragen via
orale seksuele contacten bij zowel vrouwen als mannen.

enerzijds tot chirurgie anderzijds.
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HUMAAN PAPILLOMAVIRUS
EN GENITALE WRATTEN
De laag-risico HPV-types kunnen goedaardige, maar daarom niet minder vervelende symptomen veroorzaken zoals genitale
wratten.
Komen voor:
 Op de vagina
 Op het schaambeen
 In de bilnaad of tussen
de bilspieren
 Ter hoogte van de anus
 In de urinebuis

Komen voor:
 Op de penishuid
 Op de voorhuid
 Op de urinebuis
 In de anale streek
 Op het schaambeen
 Bovenaan de dijen

De tijd tussen de besmetting en het optreden van de symptomen van genitale wratten bedraagt ongeveer 6 maanden. In functie
van de omvang en de ernst kan men overgaan tot medische behandelingen of chirurgische ingrepen die pijnlijk zijn en de terugkeer
absoluut niet uitsluiten. In
van de gevallen komen de wratten binnen de 3 maanden na behandeling terug!

25 tot 67%

Gelukkig kunnen deze vervelende wratten ook soms spontaan verminderen of verdwijnen.

18.000

Jaarlijks zijn er in België ongeveer
vrouwen en mannen waar er genitale wratten, veroorzaakt door HPV,
worden vastgesteld. 90% van de genitale wratten kunnen voorkomen worden door HPV-vaccinatie.

Deze uiterst besmettelijke genitale Wratten veroorzaken
zowel fysieke als psychologische ongemakken.
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HOE KAN JE EEN HPV-INFECTIE
VERMIJDEN?
EEN CONDOOM BIEDT ONVOLDOENDE BESCHERMING

Het HPV-virus wordt overgedragen via contact met een geïnfecteerde huid. Concreet betekent dit dat er ook zonder penetratie
sprake kan zijn van besmetting.
Daarom beschermt het condoom niet tegen HPV-infecties. Uiteraard is het condoom wel het beste middel om zich te
beschermen tegen andere seksueel overdraagbare aandoeningen en tegen een eventuele zwangerschap.

BESCHERMEN KAN VIA VACCINATIE

Net als voor andere virussen (griep, hepatitis B enz.) is vaccinatie een doeltreffend en veilig preventiemiddel.
De antilichamen aanwezig in het vaccin zorgen ervoor dat indien een HPV-virus het lichaam binnendringt,
het virus vernietigd wordt zodat de infectie zich niet kan ontwikkelen.
De gevaccineerde persoon moet op het moment van de vaccinatie virusvrij zijn. Daarom is het belangrijk om zich
op jonge leeftijd te laten vaccineren, nog vóór de 1e seksuele contacten.

Zoals je eerder al kon lezen in deze brochure, krijgt ± 80% van de bevolking ooit te maken met een HPV-infectie,
waarvan bijna 90% het virus spontaan zal elimineren.
Indien je reeds seksueel actief bent, moet de beslissing om gevaccineerd te worden besproken worden met je
arts. De mogelijkheid bestaat dat je reeds besmet werd met een HPV-type aanwezig in het vaccin. In dit geval
biedt HPV-vaccinatie enkel bescherming tegen de niet verworven HPV-vaccintypes aanwezig in het vaccin.

Aarzel niet om uw seksuele partners te vragen
of ze gevaccineerd zijn tegen HPV.
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wie?

IK WIL ME LATEN VACCINEREN, EN NU?
In Vlaanderen kan je op 3 manieren gevaccineerd worden:
 gratis via de school in het 1e middelbaar
 gedeeltelijk terugbetaald (11,90€/spuit) voor meisjes
van 12 tot en met 18 jaar. Daarnaast is er ook een deel
van de kost van de raadpleging bij de arts die het vaccin
toedient.
 Vanaf de leeftijd van 19 jaar kan je ook gevaccineerd
worden maar is er geen terugbetaling en zijn de prijzen
per spuit als volgt: 2-valent vaccin = 68,93€; 4-valent
vaccin = 118,25€; 9-valent vaccin = 134,52€.

Bepaalde HPV-gerelateerde kankers en genitale
wratten treffen ook jongens. De nieuwe
aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad
bevestigen het belang om ook de jongens te
vaccineren.
In België kunnen de jongens ook gevaccineerd
worden, maar er is momenteel nog geen
terugbetaling en zijn de prijzen per spuit als volgt:
2-valent vaccin = 68,93€; 4-valent vaccin = 118,25€;
9-valent vaccin = 134,52€.

hoe?

 Afhankelijk van bij welk ziekenfonds je aangesloten bent is er mogelijks een bijkomende jaarlijkse financiële
bijdrage voorzien inzake vaccinatie.
Er zijn 3 vaccins beschikbaar die verschillen in functie van het aantal HPV-types waartegen ze bescherming bieden:
2-valent vaccin 			4-valent vaccin				9-valent vaccin:
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18

16

18

6

11

16

18

6

11

31

33

45

52

58

HPV-vaccinatie wordt via 2 of 3 inspuitingen toegediend in de bovenarm. Het 4- en 9-valent vaccin beschermt
tot 90% tegen genitale wratten.
HPV-vaccinatie wordt algemeen goed verdragen, de bijwerkingen die het vaakst worden waargenomen zijn
lichte pijn en irritatie op de toedieningsplaats en hoofdpijn. Sowieso is het aan te raden om de bijsluiter van het
toegediend vaccin te lezen om eventuele contra-indicaties of bijwerkingen te kennen.

raadpleeg uw arts of apotheker indien u meer informatie wenst over hpv en vaccinatie.
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Quiz: juist of fout?
juist fout
#1 - Het condoom biedt bescherming tegen elke seksueel overdraagbare aandoening.
#2 - Elk intiem contact kan leiden tot een HPV-infectie.
#3 - H et HPV-vaccin (ook vaccin tegen BAARMOEDERHALSKANKER genoemd)
vermindert de vruchtbaarheid bij jonge meisjes.
#4 - Het is gevaarlijk als je al na 1 inenting stopt met de vaccinatie.
#5 - Enkel meisjes moeten gevaccineerd worden tegen HPV.
#6 - Het risico op een HPV-infectie neemt toe in functie van het aantal seksuele partners.
#7 - Indien men geen seksuele contacten heeft kan men geen HPV-infectie oplopen.
#8 - Het heeft geen nut om maagdelijke pubers te vaccineren.
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#1 - Fout. H
 et beschermt niet tegen een HPV-infectie. Deze wordt overgedragen via elk seksueel contact met
besmet slijmvlies. Het condoom beschermt wel tegen chlamydia, gonorroe en HIV.
#2 -juist. H
 et HPV-virus wordt overgedragen door contact met geïnfecteerd slijmvlies of een geïnfecteerde huid.
Aanraking van geslachtsdelen van zowel vrouwen als mannen kan een besmetting veroorzaken.
#3 - Fout. H
 PV-vaccins hebben geen invloed op de algemene gezondheid. HPV-vaccinatie wordt algemeen goed
verdragen, de bijwerkingen die het vaakst worden waargenomen zijn lichte pijn en irritatie op de
toedieningsplaats en hoofdpijn.
#4 - Fout. Stoppen na één prik is niet gevaarlijk, maar je bent dan niet voldoende beschermd tegen het virus.
Het is dus best om je vaccinatie te vervolledigen.
#5 - Fout. Jongens lopen evenveel risico op een HPV-infectie. Ook zij kunnen het slachtoffer worden van ziekten
die veroorzaakt worden door het HPV-virus.
#6 - juist. H
 oe groter het aantal seksuele partners, hoe groter de kans bestaat om een HPV-infectie op te lopen.
Hou er rekening mee dat veel mensen besmet zijn zonder tekenen of symptomen te vertonen en
hierdoor het virus overdragen zonder het zelf te weten.
#7 - Fout. Besmetting gebeurt door contact met geïnfecteerd slijmvlies of een geïnfecteerde huid. Aanrakingen
kunnen volstaan om besmet te worden.
#8 - Fout. HPV-vaccinatie heeft juist het meeste nut vóór de eerste seksuele contacten. De antilichamen aanwezig
in het vaccin zorgen ervoor dat, indien een HPV-virus het lichaam binnendringt, het virus vernietigd
wordt zodat de infectie zich niet kan ontwikkelen.
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Wat kan je als ouder doen?
Als ouder wil je uiteraard vermijden dat je kinderen ziek worden of een risico lopen om ziek te worden. Hoe meer we weten over
de gezondheidsrisico’s die onze kinderen lopen, hoe meer we hen kunnen beschermen.
Naast het risico op zwangerschap bestaat er het risico om een HPV-virus op te lopen tijdens de eerste seksuele contacten, zelfs
als er geen sprake is van penetratie.

Goed geïnformeerd zijn is een eerste stap in de bescherming tegen een HPV-infectie.

Hoe kan je je kinderen beschermen?
Het is van groot belang dat je als ouder met je kinderen kan praten
over seksualiteit en de mogelijke gevolgen. Kies een geschikt moment
en gebruik woorden waarbij je je goed voelt.
Stel voor om condooms te kopen en langs te gaan bij een arts
of een gynaecoloog voor geschikte anticonceptie.
Ook is het belangrijk om te spreken over seksueel overdraagbare aandoeningen.
Vaccineer je kinderen tegen HPV.

Indien je kinderen niet gevaccineerd werden op school is het belangrijk
om samen met je kind HPV-vaccinatie met de arts te bespreken.
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