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Ontdek in deze brochure 
hoe je jezelf kunt beschermen  
tegen HPV-infecties en  
HPV-gerelateerde ziektes
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Inhoudsopgave
HPV is de afkorting van humaan papillomavirus.
HPV is een heel besmettelijk virus waar meer dan  
100 verschillende typen van bestaan. De meeste van  
die HPV-typen zijn onschuldig. Toch zijn er ook hoog-risico 
HPV-typen zoals 16 en 18 die minder onschuldig zijn en  
zelfs bepaalde vormen van kanker kunnen veroorzaken.1-3

Hoe dat precies zit en hoe je besmetting met HPV  
kunt voorkomen, lees je in deze folder.
 

Wat is HPV?

 De meeste HPV-typen zijn onschuldig, maar een aantal niet
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 Ca. 80% van de seksueel actieve mannen en vrouwen wordt ooit besmet met HPV HPV is zeer besmettelijk en kan door seks en huid-op-huidcontact worden overgedragen

HPV kan de cellen in je baarmoederhals, de cellen rondom de 
geslachtsorganen of mond- en keelholte besmetten. Je kunt  
het krijgen door seks met iemand die besmet is. Vaginale, anale 
en orale seks zijn allemaal manieren waardoor je HPV kunt  
krijgen of doorgeven. Ook kan het door huid-op-huidcontact 
worden overgebracht. HPV is heel besmettelijk en kan erg mak-
kelijk van de een op de ander worden overgedragen. Een con-
doom verkleint de kans dat je HPV krijgt. Toch kun je nog steeds 
besmet worden als het virus aan je vingers of mond komt.1,4-6

 
Komt HPV veel voor?
HPV komt heel veel voor. Ongeveer 80% van alle mannen en 
vrouwen in Nederland die seksueel actief zijn, raakt ooit een 
keer besmet met HPV.1

 
Wat merk je van een HPV-besmetting?
Als je besmet bent met HPV, dan merk je daar meestal niets  
van. In de meeste gevallen ruimt het lichaam de HPV-infectie 
binnen 2 jaar weer zelf op. In sommige gevallen kan het lichaam 
de HPV-infectie niet opruimen. Het virus blijft dan achter in  
de cellen en er kunnen afwijkende cellen ontstaan.7

Hoe krijg je HPV? Gevolgen van HPV
Als je HPV niet kwijtraakt en het virus in je lichaam blijft, kan  
dat vroeg of laat problemen geven. Wat dat zal zijn, hangt af van 
het HPV-type. Zo kan iemand met laag-risico HPV-typen genitale 
wratten krijgen, terwijl hoog-risico HPV-typen bepaalde vormen 
van kanker kunnen veroorzaken.8 De meest voorkomende vorm 
van kanker door HPV is baarmoeder halskanker.4

 
Daarnaast komen er ook andere vormen voor, waaronder  
kanker aan de anus, hoofd-hals, keel, mond, penis,  
vagina, en vulva.3 
(zie ‘HPV en andere vormen van kanker’ op pagina 7).

Ongeveer 80% van alle mannen en vrouwen in 
Nederland die seksueel actief zijn, raakt ooit een  
keer besmet met HPV.1

80%

Welke kans heb je om ooit HPV te krijgen?

 

HPV kan  
genitale wratten  
en bepaalde  
vormen  
van kanker  
veroorzaken
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De ontwikkeling van baarmoederhalskanker kan 15 jaar duren

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 
Als je besmet bent met HPV en afwijkende cellen in je 
baarmoederhals ontstaan, merk je daar meestal niks van.1

 
Daarom worden alle vrouwen tussen de 30 en de 60 jaar 
uitgenodigd om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker. Er wordt dan een uitstrijkje 
gemaakt van de baarmoederhals (dat wil zeggen dat er 

met een spateltje cellen worden verzameld) dat in het 
laboratorium onderzocht wordt.
 
Op die manier kunnen voorstadia van baarmoeder-
halskanker vroeg worden opgespoord en behandeld. 
Hierdoor kan baarmoederhalskanker worden voorkomen.11 

HPV en baarmoederhalskanker
Er zijn zo’n 12 hoog-risico HPV-typen bekend die baar-
moederhalskanker (en andere HPV-gerelateerde kankers) 
kunnen veroorzaken.8 Dat gebeurt niet meteen nadat je  
met HPV besmet bent geraakt, maar gaat geleidelijk.  
HPV dat niet door het lichaam wordt opgeruimd, kan in 
de cellen van de baarmoeder mond gaan zitten. Daardoor 
kunnen er afwijkingen in de cellen ontstaan. Je lichaam  
kan HPV en de licht tot matig afwijkende cellen binnen 
2 jaar vaak zelf nog opruimen. Gebeurt dat niet, dan  

kunnen deze afwijkende cellen zich ontwikkelen tot  
voorlopers van kanker. Na ongeveer 15 jaar kan er  
op deze manier baarmoederhalskanker ontstaan.1,9

Minder dan 1% van de vrouwen met een HPV-infectie  
krijgt uiteindelijk baarmoederhalskanker.1 Je kunt de  
kans hierop aanzienlijk verkleinen met onder andere  
een HPV-vaccinatie.  
(zie ‘Kan ik HPV voorkomen?’ op pag. 10).10

Zelfafnametest
Vind je het vervelend om bij de huisartsenpraktijk een uit-
strijkje te laten maken? En is dit voor jou een reden om niet 
mee te doen met het bevolkingsonderzoek? Vraag dan de 
zelfafnameset aan. Met de zelfafnameset kun je zelf vaginaal 
materiaal afnemen. Het laboratorium test dit op HPV.13 

HPV en andere vormen van kanker 
HPV kan (op lange termijn) ook andere kankers veroorzaken. 
Denk aan kanker aan de anus, keel, mond, penis, vagina en 

vulva.3 Dit kan klachten geven zoals een branderig gevoel, 
bloedingen, pijn en afwijkingen.1 

HPV en genitale wratten
Laag-risico HPV-typen (type 6 en 11) kunnen genitale wratten 
bij mannen en vrouwen veroorzaken. Genitale wratten zijn een 
seksueel overdraagbare aandoening (SOA) en ongeveer 90% 
van de gevallen ontstaat door HPV.4 Huisartsen in Nederland 
stelden in 2021 naar schatting in 46.494 gevallen de diagnose 
genitale wratten. 58% van de diagnoses betrof mannen.14

geïnfecteerde 
cellen

afwijkende 
cellen

kanker-
cellen

normale 
cellen

humaan 
papillomavirus

De ontwikkeling van baarmoederhalskanker1

0 15 jaarWand van de baarmoederhals

 

personen in Nederland 
een voor stadium van 
baarmoederhalskanker 
gevonden.12

6.246
In 2021 werd bij
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Genitale wratten 
Je kunt genitale wratten onder andere krijgen van (vaginale, 
anale of orale) seks met iemand die genitale wratten heeft of 
besmet is met een HPV-type dat genitale wratten veroorzaakt. 
Je kunt ook besmet worden door de genitale wratten van  
iemand anders aan te raken, of bijvoorbeeld dezelfde hand-
doek te gebruiken.5

 
Genitale wratten komen voor op en rond de penis, vagina 
of anus. Het zijn er vaak meer bij elkaar, kunnen er als een 
bloemkool uitzien en zijn rozerood of grijswit.14

Genitale wratten kunnen klachten zoals jeuk, pijn of een 
branderig gevoel geven. Ze kunnen vanzelf weer verdwijnen 
maar dit kan lang duren. Omdat genitale wratten meestal 

FEITEN EN CIJFERS

“ Er zijn nog behoorlijk wat misverstanden 
over HPV, en het zou goed zijn als die  
uit de weg worden geruimd.”
Coco (35)

HPV-gerelateerde kankers 
Er zijn verschillende soorten HPV-gerelateerde 
kanker die zowel bij mannen als vrouwen kunnen 
voorkomen. 

De meest voorkomende vorm van HPV-gerelateerde 
kanker bij vrouwen is baarmoederhalskanker.  
De ziekte treft vooral jonge vrouwen: in Nederland is  
dit de derde meest voorkomende vorm van kanker 
bij vrouwen tussen de 15 en 44 jaar. 

HPV kan echter ook andere vormen van kanker  
veroorzaken zoals kanker van de keel- en mond-
holte, de vagina, de anus en de penis.15

Shaun (34)

“ Als je klachten hebt of een gevoel  
dat er ‘iets’ is, laat het dan alsjeblieft 
checken. Dan ben je er zeker op tijd bij.”

Geschat aantal per jaar door HPV veroorzaakte 
kankergevallen in Nederland16,17*

Anuskanker
143

Baarmoeder- 
halskanker 

824

Vaginakanker 
36

Vulvakanker 
64

Mond-  
en keelholte- 

kanker  
(Orofarynx) 

101

Mond-  
en keelholte- 
kanker  
(Orofarynx) 
228

Anuskanker 
105

Peniskanker 
58Komen voor:14

op en rond de vagina  
en anus

Komen voor:14

op en rond de penis  
en anus

Genitale  
wratten

Genitale wratten bij zowel mannen als vrouwen: 46.494 
(in 2021)14

door HPV ver oorzaakt worden en het virus in je lichaam 
kan blijven, kunnen ze weer terugkomen. Genitale wratten 
kunnen worden behandeld met bepaalde crèmes. Als dit 
niet werkt, kan de arts de wratten aanstippen, wegbranden 
of wegsnijden. Na behandeling kunnen de wratten soms 
weer terugkomen. Je kunt dan naar de arts voor een nieuwe 
behandeling.14,18

* Berekening o.b.v.  
gemiddelde 2016-2020
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 HPV-vaccinatie kan helpen beschermen tegen HPV-infectie HPV kan verschillende soorten kanker en genitale wratten veroorzaken

Kun je HPV voorkomen?
HPV komt heel veel voor en is erg besmettelijk. HPV-vaccinatie 
kan je helpen beschermen tegen bepaalde vormen van kanker 
die door HPV worden veroorzaakt.10

Vaccinatie tegen HPV
In Nederland is HPV-vaccinatie opgenomen in het 
Rijksvaccinatieprogramma. Voorheen kregen alleen meisjes 
in het jaar dat ze 13 werden een oproep voor vaccinatie. 
Ook jongens kunnen HPV krijgen én overdragen. Daarom is 
besloten dat vanaf 2022 jongens en meisjes in het jaar dat  
ze 10 worden een oproep krijgen voor gratis HPV-vaccinatie.

De HPV-vaccinatie die in 2022 is opgenomen in het Rijks-
vaccinatieprogramma bestaat uit twee inentingen waar  
een half jaar tussen zit.19 

Screening/bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Alle vrouwen tussen de 30 en de 60 jaar worden uitgenodigd 
om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek baarmoeder-
halskanker. Met dit programma kunnen voorstadia van deze 
kankersoort vroeg worden ontdekt. Hierdoor is de kwaad-
aardigheid meestal nog niet vergevorderd en kan behandeling 
in een vroeger stadium ingezet worden waardoor deze 
effectiever is.11 

Condooms
Door tijdens seks een condoom te gebruiken verklein je de kans 
op genitale wratten. Toch beschermt een condoom je niet voor 
de volle 100%. Het virus kan al overgedragen worden als je in 
contact komt met de huid rondom de geslachtsdelen van iemand 
die het virus bij zich draagt. Raak de wratjes dus zeker niet aan. 
Ook kun je besmet worden met HPV door dezelfde handdoek 
te gebruiken als iemand met genitale wratten. Je kunt genitale 
wratten ook voorkomen door je te laten vaccineren.2,7

 Stoppen met roken 
  Roken beschadigt o.a. je cellen waardoor je immuunsysteem minder goed werkt.  

Hierdoor kan je lichaam het virus minder goed opruimen. Stoppen met roken  
verkleint daarom de kans op een HPV-infectie.1

STOP

Inhaalcampagne HPV-vaccinatie
Jongeren tot 18 jaar die de vaccinatie nog niet hebben gehad,  
kunnen  ook in 2022 en 2023 een HPV-vaccinatie kosteloos ontvangen.  
Zij krijgen daar automatisch een uitnodiging per brief voor. Bekijk 
Rijksvaccinatieprogramma.nl voor informatie over wie er in 2023 nog 
meer een uitnodiging krijgt voor kosteloze HPV-vaccinatie. Personen  
die ouder zijn dan 26 jaar kunnen zich o.a. via de huisarts tegen betaling 
laten vaccineren tegen HPV.20
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Kun je besmet raken met HPV  
als je maar één keer in je leven 
seks hebt gehad?
Ja, dat kan. HPV is ontzettend 
besmettelijk. Je hebt 50% kans  
op HPV-besmetting als je 1x seks 
zonder condoom hebt gehad met 
iemand die HPV heeft.7

 
Kun je HPV krijgen als je niet  
‘all the way’ gaat met seks?
Ja, dat kan. Het HPV virus is ont-
zettend besmettelijk. Het kan door 
lichaamscontact voor en tijdens  
de seks worden overgebracht.  
Je kunt het virus ook oplopen of 
verspreiden via je handen.3,7

 

Heeft vaccineren op latere  
leeftijd nog nut?
Ook op latere leeftijd, wanneer je 
seksueel actief bent of een HPV- 
infectie hebt gehad, kan vaccinatie je 
beschermen tegen HPV. Als het type 
waar iemand positief op test uit het 
lichaam of onder controle is, kunnen 
door vaccinatie antistoffen aange - 
maakt worden tegen bepaalde 
HPV-typen waardoor voorkomen kan 
worden dat deze HPV-typen opnieuw 
actief worden in het lichaam of dat 
iemand opnieuw geïnfecteerd
raakt. Daarnaast kan het vaccin  
tegelijkertijd bescherming bieden 
tegen de andere HPV-typen in het 
vaccin.21

Kun je seks hebben als je genitale  
wratten hebt gekregen?
Ja, je kunt gewoon seks hebben  
als je genitale wratten hebt. Je kunt 
deze wratjes doorgeven via seksueel 
contact, maar ze zijn niet gevaarlijk. 
Het is wel aan te raden om een 
condoom te gebruiken als je met 
meer mensen seks hebt. Condooms 
verkleinen de kans op het doorgeven 
van genitale wratten, maar ze be-
schermen niet voor de volle 100%. 
Je kunt genitale wratten ook via je 
vingers krijgen of doorgeven.18

Is HPV-infectie altijd de oorzaak 
van baarmoederhalskanker?
In meer dan 99% van de gevallen 
wordt baarmoederhalskanker door 
een infectie met HPV veroorzaakt.22

Veelgestelde vragen over HPV en HPV-vaccinatie
Kun je HPV krijgen als je spullen 
zoals een handdoek deelt?
Ja, dat kan. HPV is heel erg be-
smettelijk en wordt dus makkelijk 
overgedragen, ook via gebruik van 
dezelfde spullen die met je huid, 
geslachtsdelen of slijmvliezen in 
aanraking komen.5

 
Wat kost HPV-vaccinatie?
Alle jongens en meisjes krijgen in  
het jaar dat ze 10 worden een oproep 
voor HPV-vaccinatie. Zij vallen binnen 
het Rijksvaccinatieprogramma van  
2022 en voor hen is HPV-vaccinatie 
gratis.19 Val je buiten deze leeftijds - 
groep en wil je je laten vaccineren, 
dan kan dit in rekening worden 
gebracht door je huisarts of de  
GGD die de vaccinatie geeft.  

De kosten kunnen variëren 
afhankelijk van de aanbieder.  
Je zou kunnen checken of je  
ziektekostenverzekering dit 
misschien vergoedt.3

Hoeveel inentingen krijg je als je  
je laat vaccineren tegen HPV?
Iedereen tot 26 jaar oud die zich  
binnen het Rijksvaccinatieprogram-
ma laat vaccineren krijgt twee  
vaccinaties.2

 
Is HPV-vaccinatie veilig?
Er zijn verschillende grote onder-
zoeken naar de bijwerkingen 
van HPV-vaccinatie gedaan. Uit 
dit onderzoek blijkt dat er niet 
meer bijwerkingen optraden in de 
gevaccineerde groep dan bij de niet-

gevaccineerde groep. Vaccins worden 
pas toegelaten voor gebruik nadat is 
bewezen dat een vaccin effectief is en 
een gunstig veiligheidsprofiel heeft.2

Wat is de effectiviteit van HPV 
vaccinaties?
HPV-vaccinaties zijn 90-100% effectief 
tegen een infectie met de HPV-typen 
die in een vaccin zitten. Meestal zijn 
dit hoog risico HPV-typen die kanker 
kunnen veroorzaken. Sommige 
vaccins beschermen ook tegen laag 
risico HPV-typen die o.a. genitale 
wratten kunnen veroorzaken24.
 

HPV-vaccinatie kan helpen beschermen tegen HPV-infectie en bepaalde door HPV veroorzaakte vormen van kanker
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In HPV-vaccinatie zit toch virus?
Krijg je er dan niet juist HPV van? 
In een HPV-vaccin zitten onschadelijk 
gemaakte deeltjes van HPV-typen. 
Dat is nodig, omdat je lichaam door 
deze onschadelijke stukjes juist 
antistoffen gaat maken tegen ‘echte’ 
HPV-typen. Van HPV-vaccinatie 
word je dus niet ziek; het kan juist 
beschermen tegen HPV.23

 

Wanneer mag je niet tegen HPV 
gevaccineerd worden?
Als je koorts hebt (38,5°C of meer),  
je jezelf te ziek voelt om naar buiten 
te gaan, zwanger bent of door ziekte 
of medicijnen een ernstige stoornis 
van je afweersysteem hebt, kun je  
op dat moment beter geen  
HPV-vaccinatie halen.23

Is er al ervaring met HPV-
vaccinatie in andere landen?
Ook in andere landen is er veel 
ervaring met vaccineren tegen HPV. 
In 2019 was HPV-vaccinatie in 100 
landen opgenomen in het nationa-
le vaccinatieprogramma. In steeds 
meer landen worden ook jongens 
gevaccineerd vanuit het vaccinatie-
programma, zoals nu al het geval is 
in Engeland, Ierland, Noorwegen, 
Oostenrijk, Australië en Canada.23

1.  RIVM. HPV (humaan papillomavirus). Beschikbaar via https://www.rivm.nl/bevolkingsonderzoek-baarmoederhalskanker/baarmoederhalskanker-hpv

2.  RIVM. HPV-vaccinatie buiten het Rijksvaccinatieprogramma. Beschikbaar via https://www.rivm.nl/hpv-humaan-papillomavirus/hpv-vaccinatie

3.  RIVM. HPV-kanker en vaccineren. Beschikbaar via https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/HPV-kanker

4.  RIVM. HPV. Beschikbaar via https://www.rivm.nl/hpv-humaan-papillomavirus/hpv

5.  Soa Aids Nederland. HPV. Beschikbaar via https://www.soaaids.nl/nl/alle-soas/hpv/

6.  Soa Aids Nederland. Condooms. Beschikbaar via https://www.soaaids.nl/nl/voorkom-soas/condooms

7.  RIVM. HPV en veelgestelde vragen. Beschikbaar via https://www.rivm.nl/bevolkingsonderzoek-baarmoederhalskanker/baarmoederhalskanker-hpv/hpv

8.  RIVM. HPV Factsheet. Beschikbaar via https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Factsheet%20HPV.pdf

9.  RIVM. Veelgestelde vragen over baarmoederhalskanker. Beschikbaar via https://www.rivm.nl/bevolkingsonderzoek-baarmoederhalskanker/baarmoederhals- kanker-hpv/baarmoederhalskanker

10.  RIVM. Bereidheid HPV. Beschikbaar via https://www.rivm.nl/vaccinonderzoek/bereidheidhpv

11.  RIVM. Baarmoederhalskanker. Beschikbaar via https://www.rivm.nl/en/node/55251

12.  RIVM. Monitor Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker 2021. Beschikbaar via https://www.rivm.nl/documenten/monitor-bevolkingsonderzoek-baarmoederhalskanker-2021

13.  RIVM. Zelfafnameset. Beschikbaar via https://www.rivm.nl/bevolkingsonderzoek-baarmoederhalskanker/zelfafnameset

14.  RIVM. Genitale wratten. Beschikbaar via https://www.rivm.nl/onderwerpen/genitale-wratten

15.   ICO/IARC Information Centre on HPV and Cancer. Netherlands Human Papillomavirus and Related Cancers, Fact Sheet 2021. Beschikbaar via https://hpvcentre.net/statistics/reports/NLD_FS.pdf

16.  RIVM. Feiten en cijfers. Beschikbaar via https://www.rivm.nl/hpv-humaan-papillomavirus/feiten-en-cijfers

17.  IKNL. Cijfers op maat. Beschikbaar via https://iknl.nl/nkr/cijfers-op-maat

18.  Soa Aids Nederland. 12x de waarheid over genitale wratten. Beschikbaar via https://www.soaaids.nl/nl/alle-soas/genitale-wratten/12-x-waarheid-over-genitale-wratten

19.  RIVM. Brochure Bescherming tegen HPV voor jongens en meisjes. Beschikbaar via https://rijksvaccinatieprogramma.nl/documenten/brochure-bescherming-tegen-hpv-voor-jongens-en-meisjes

20.  RIVM. Vaccineren tegen HPV-kanker. Beschikbaar via https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/hpv

21.  Olijf. Waarom het HPV-vaccin ook op oudere leeftijd nog kan werken. Beschikbaar via https://olijf.nl/nieuws/waarom-het-hpv-vaccin-ook-op-oudere-leeftijd-nog-kan-werken

22.  RIVM. Humorale immuunrespons na HPV-infectie en -vaccinatie. Beschikbaar via https://www.rivm.nl/humorale-immuunrespons-na-hpv-infectie-en-vaccinatie

23.  RIVM. Vragen en antwoorden HPV-vaccinatie. Beschikbaar via https://www.rivm.nl/hpv-humaan-papillomavirus/vaccinatie-hpv/vragen-en-antwoorden

24. RIVM. Bijsluiters HPV-vaccins. Beschikbaar via https://www.rivm.nl/hpv-humaan-papillomavirus/vaccinatie-hpv/bijsluiters-hpv-vaccins

BRONNEN (geraadpleegd tussen 24 maart 2021 en 15 februari 2022)

Je kunt dit - en andere vragen hierover -  
natuurlijk altijd overleggen met je arts!



SamentegenHPV.nl 
Wil je meer weten over  
HPV en vaccinatie tegen HPV? 
Scan deze QR-code en  
bezoek de website.

Postbus 581, 2003 PC Haarlem
www.msd.nl, info@msd.nl, 023-515 31 53 N
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