
HPV kent 
geen 

leeftijd.
HPV na je 30ste. 
Hoe zit dat?

Nooit te oud voor een uitstrijkje. 
Haal je uitstrijkje…
80-90%. Dat is het percentage mensen dat ooit in hun leven besmet raakt met HPV.1 Een levenslang 
risico. Niet alleen voor mensen met wisselende sekspartners, maar ook voor vaste partners of mensen 
die het virus al eens eerder hebben opgelopen. Jaarlijks wordt dit virus bij ongeveer 53.000 vrouwen 
gevonden.2 De ene keer onschuldig, maar de andere keer… Met serieuze gevolgen. Het uitstrijkje is 
een checkmoment om HPV tijdig te signaleren.1 Kortom, een afspraak die je niet wilt missen.

Te vaak zien mensen HPV nog als een onschuldig virus waar je geen last van hebt. 
Dit is meestal ook het geval, maar wist je dat bij vrouwen HPV kan leiden tot1 :

Minder  
onschuldig 
dan je denkt

>>>  Genitale wratten
>>>   Wratten op je luchtwegen 
>>>   Kanker aan de baarmoeder, vagina, vulva 

anus of mond

Klachten die je liever voorkomt dan geneest. 
 Daarom is het belangrijk dat je tijdig  
actie onderneemt.

80%
tot 

90%
van de 

mensen wordt 
eens in hun 

leven besmet 
met HPV1

Wist je dat 
ER...

...60% 
kans is dat je tijdens seks met 

een besmet persoon wordt 
geïnfecteerd met het HPV-virus?3



Deze drie dingen kun jij 
doen tegen HPV1

Plan je vijfjaarlijkse uitstrijkje 
Gebruik een condoom tijdens de seks*
Vaccineren tegen HPV.** Ook als je al 30+ bent
* Condooms beschermen niet voor 100% tegen een HPV-infectie. 
**  Vaccinatie kan beschermen tegen de HPV-typen die in het vaccin zitten.

Samen kunnen we de kans op ziekte door HPV verkleinen. Dat begint met de juiste vragen. 
Neem deze zes vragen daarom mee naar je dokter(assistent) of gynaecoloog 
en start een goed gesprek over HPV.

Wat is HPV?
Wat zijn de symptomen?
Wat als ik wel of geen afwijkende cellen heb?
Heeft een HPV-vaccinatie nog zin voor mij?
Is	de	HPV-vaccinatie	effectief	en	veilig?
Welke HPV-vaccinaties zijn er en welke opties heb ik?
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Nu praten  
over HPV.  
Niet later.

Wist je dat...

..HPV-vaccinaties rond de 

90% 
effectief zijn?4

Meer weten over HPV en wat je er tegen kunt doen? Kijk dan op Samentegenhpv.nl
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