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OnTdEk in dEzE brOcHurE HOE jE jEzELf kan bEscHErmEn 
TEgEn HpV-infEcTiEs En daaraan vErwanTE ziEkTEn.
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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. 

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

Wat is HPV?Wat is HPV?

SOms bLijfT HET HpV-virus sLuimErEnd acHTEr in HET LicHaam zOndEr TEkEnEn Of sympTOmEn                                         TE vErTOnEn En HET kan HiErdOOr wOrdEn OvErgEdragEn zOndEr HET zELf TE wETEn.

50  AnaLE kankEr
25  PEniskankEr

8.650  GEniTaLE wraTTEn

135  HOOfd- En nEkkankEr

AnaLE kankEr  75
KankEr van dE vuLva En dE vagina  70

BaarmOEdErHaLskankEr  700

GEniTaLE wraTTEn  9.450

HOOfd- En nEkkankEr  40
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De overdracht van humaan papillomavirussen (HPV) gebeurt wereldwijd.

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.

Bij 90% van de  besmette personen is het virus dankzij de natuurlijke immuniteit na 2 tot 3 jaar niet meer waarneembaar.

Wat kan het risico op een HPV-infectie verhogen:

 Seksuele activiteit op jonge leeftijd

 Meerdere partners

 Andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)

Hoe geraak je besmet met het HPV-virus?

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

 Huid op huid contact

 Via besmette oppervlakten

80%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.

SOms bLijfT HET HpV-virus sLuimErEnd acHTEr in HET LicHaam zOndEr TEkEnEn Of sympTOmEn                                         TE vErTOnEn En HET kan HiErdOOr wOrdEn OvErgEdragEn zOndEr HET zELf TE wETEn.
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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.

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.

HoE KaN JE HPV oPsPoReN?HoE KaN JE HPV oPsPoReN?

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.

99%99%

ScrEEning bLijfT bELangrijk.
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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:

wat kunnen 
de gevolgen ziJn?
wat kunnen 
de gevolgen ziJn?

EEN HpV-iNfEcTiE KaN ERnSTIgE gEvOLGEN HEbBEN.

bAaRmOEDERHALSkAnKER andErE vOrmEn van kankEr

vagina
vulva
anus
Penis

hoofd- en nek

gEnITALE wRaTTEn

BAARMOEDERHALS



8

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.

hUMAaN PAPIlLoMaViRuS 
eN BAaRMOeDeRhAlSkAnKeR
hUMAaN PAPIlLoMaViRuS 
eN BAaRMOeDeRhAlSkAnKeR

DE bEHandELing kan variërEn van OpvOLging

EILEIDER
EIERSTOK

VULVA
VAGINA

BAARMOEDER- 
HALS

BAARMOEDER- 
LICHAAM

BAARMOEDER

NORMALE 
CELLEN

GEÏNFECTEERDE 
CELLEN

AFWIJKENDE CELLEN KANKERCELLEN
HUMAAN 

PAPILLOMAVIRUS

WAND VAN DE BAARMOEDERHALS
0 15 JAAR

De vrouwelijke anatomie en de ontwikkeling van baarmoederhalskanker:
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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.

hUMAaN PAPIlLoMaViRuS 
eN aNdERE vORMeN VaN kAnKeR
hUMAaN PAPIlLoMaViRuS 
eN aNdERE vORMeN VaN kAnKeR

EnErzijds TOT cHirurgiE andErzijds.

 KankEr van dE vagina

 KankEr van dE vuLva

 BaarmOEdErHaLskankEr

 AnaLE kankEr

 HOOfd- En nEkkankEr
 pEniskankEr
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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 die verloopt tussen het moment van infectie en de zichtbare symptomen van genitale wratten is 6 weken of langer. 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!

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

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.

hUMAaN PAPIlLoMaViRuS 
eN gEnItAlE WRAtTeN
hUMAaN PAPIlLoMaViRuS 
eN gEnItAlE WRAtTeN

25 tot 67% 25 tot 67% 

18.00018.000

DEzE uiTErsT bEsmETTELijkE gEniTaLE WraTTEn vErOOrzakEn 
zOwEL fysiEkE aLs psycHOLOgiscHE OngEmakkEn.

AarzEL niET Om uw sEksuELE parTnErs TE vragEn 
Of zE gEvaccinEErd zijn TEgEn HpV.
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HoE KaN JE EeN HPV-iNfECTiE 
VeRMIJDeN?
HoE KaN JE EeN HPV-iNfECTiE 
VeRMIJDeN?
EEN CONdOOM BiEdT gEEN TOTALE 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.
Het condoom blijft een onmisbaar maar onvolmaakt middel om te beschermen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen  
en een mogelijke zwangerschap.

bEsCHErMEN KaN ViA vAcCiNaTiE
Net als voor andere virussen (griep, hepatitis B enz.) is vaccinatie een doeltreffend 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.
Om een optimale bescherming te bieden, mag de gevaccineerde persoon nog niet besmet zijn met het virus.  
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. 

Als je ooit seksuele contacten hebt gehad, dan loop je het risico om besmet te worden  
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 vaccinatie  
met je arts te bespreken.

AarzEL niET Om uw sEksuELE parTnErs TE vragEn 
Of zE gEvaccinEErd zijn TEgEn HpV.



12

raadpLEEg uw arTs Of apOTHEkEr indiEn u mEEr infOrmaTiE wEnsT OvEr Hpv En vaccinaTiE.

iK WiL ME LaTeN vACCiNeReN, eN nU?iK WiL ME LaTeN vACCiNeReN, eN nU?
w
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In Vlaanderen kunnen meisjes op 3 manieren 
gevaccineerd worden:
  Gratis met het 9-valent vaccin in het 1ste middelbaar  

via vaccinatie op school of bij een arts naar keuze
  Gedeeltelijk terugbetaald (12,10€/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 kunnen meisjes ook 
gevaccineerd worden maar is er geen terugbetaling en 
zijn de prijzen per spuit als volgt: 2-valent vaccin = 69,14€ 
en 9-valent vaccin = 134,84€.

Er zijn 2 vaccins beschikbaar die verschillen in functie van het aantal HPV-types waartegen ze bescherming bieden:

Bepaalde HPV-gerelateerde kankers en genitale 
wratten treffen ook jongens. De aanbevelingen van de 
Hoge Gezondheidsraad bevestigen het belang om ook 
de jongens te vaccineren.
In Vlaanderen kunnen jongens op 2 manieren 
gevaccineerd worden:
  Vanaf schooljaar 2019-2020: gratis met het 9-valent 

vaccin in het 1ste middelbaar via vaccinatie op school 
of bij een arts naar keuze.

  Buiten de schoolvaccinatie kunnen de jongens ook 
gevaccineerd worden, maar er is momenteel nog geen 
terugbetaling en zijn de prijzen per spuit als volgt: 
2-valent vaccin = 69,14€ en 9-valent vaccin = 134,84€.

HPV-vaccinatie wordt via 2 of 3 inspuitingen toegediend in de bovenarm. Het 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.

 Afhankelijk van bij welk ziekenfonds je aangesloten bent is er mogelijks een bijkomende jaarlijkse financiële 
bijdrage voorzien inzake vaccinatie.

16 18 16 316 4518 3311 52 582-valent 9-valent
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Quiz: Juist of fout?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 -  HET HpV-vaccin (OOk vaccin TEgEn bAaRmOEDERHALSkAnKER gEnOEmd) 
vErmindErT dE vrucHTbaarHEid bij jOngE mEisjEs.

#4 - HET is AfGERaDEN Om dE vaccinaTiE TE sTOppEn na dE EErsTE inEnTing.

#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 gEHad kan mEn gEEn gEnITALE 
        HpV-infEcTiE OpLOpEn.

#8 - HET HEEfT gEEn nuT Om maagdELijkE TiEnErs TE vaccinErEn.
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#1 - FOuT.  Het 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.  Het 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.  HPV-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 - JuIsT.  Stoppen met de vaccinatie na de eerste inenting wordt afgeraden omdat je dan niet voldoende beschermd 
bent tegen het HPV-virus. Daarom is het raadzaam om het vaccinatieschema volledig te voltooien.

#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.  Hoe 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 geneutraliseerd 
wordt zodat de infectie zich niet kan ontwikkelen.

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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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.

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.

Wat kan Je als oudeR doen?Wat kan Je als oudeR doen?

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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