
Wat is er veranderd?
Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden een uitnodiging voor 
de HPV-prikken. De uitnodiging voor de eerste prik krijgen ze in  
de eerste helft van het jaar. Misschien heeft uw dochter die 
uitnodiging al ontvangen. In de tweede helft van het jaar volgt 
vanaf nu een uitnodiging voor de tweede prik. De prik die 
oorspronkelijk gepland stond om één maand na de eerste prik te 
geven (de middelste prik) komt te vervallen. Tussen de twee 
prikken zit volgens dit nieuwe schema voortaan zes maanden. 

Dit nieuwe schema geldt voor meisjes die voor hun 15e verjaardag 
zijn begonnen met de prikken. Sommige meisjes, die na hun 15e 
verjaardag met de inenting tegen HPV beginnen, hebben nog steeds 
drie prikken nodig.
Ook in andere gevallen kunnen drie prikken nodig zijn. Dat is 
afhankelijk van leeftijd en de eerder gegeven prikken. Op www.
prikkenteller.nl kunt u door middel van het beantwoorden van 
enkele ja/nee-vragen ook zien hoeveel prikken nodig zijn. Dit kunt 
u ook bekijken in het beslisschema in deze folder.

Wat betekent dit?
Als uw dochter dit jaar een uitnodiging heeft ontvangen voor één 
of twee prikken, dan kan ze de eerste prik gewoon halen. Tijdens 
de priksessie wordt met haar besproken wanneer ze weer moet 
komen. Bij veel meisjes zal de tweede en laatste prik pas over zes 
maanden zijn. Als u een uitnodigingsbrief met een verzenddatum 
op of na 10 februari 2014 heeft ontvangen, dan is de oproep al 
aangepast en klopt het aantal prikken. 

Uitzondering: als uw dochter al twee prikken heeft gehad en blijkt 
dat zij voldoende beschermd is, hoeft zij niet te gaan. 

Inenten is gratis en niet verplicht.

Bijsluiter
De bijsluiter van het vaccin dat gegeven wordt, Cervarix®,  
vindt u op onze website: www.rivm.nl/hpv

Informatie over de vermindering van het aantal prikken tegen baarmoederhalskanker

Meisjes tot 15 jaar krijgen voortaan twee prikken tegen het humaan papillomavirus (HPV) in plaats van drie.  
HPV kan baarmoederhalskanker veroorzaken. Sinds de invoering van de HPV-prik in 2009 kregen meisjes drie prikken. We weten 
nu dat twee prikken van het vaccin dat in ons vaccinatieprogramma gebruikt wordt, meisjes tot 15 jaar even goed beschermen als 
drie prikken. Dit blijkt uit onderzoek van de fabrikant. De Europese geneesmiddelenautoriteit heeft onlangs naar aanleiding van 
dit onderzoek de vergunning aangepast. De wijziging wordt per direct doorgevoerd. 

HPV: Nog geen  
15 jaar? Dan met  
twee prikken klaar!



Waartegen werkt de HPV-prik?
Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het humaan 
papillomavirus (HPV). Er zijn veel verschillende typen van dit virus. 
Het HPV-vaccin beschermt tegen 2 virustypen die samen 70% van 
alle gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
Kijk op onze website, www.rivm.nl/hpv, of stel uw vraag op de 
priklocatie. Ook kunt u contact opnemen met het RIVM-kantoor  
in uw regio:
• Noord: Groningen, Friesland, Drenthe 

050 368 6350 | dvpnoord@rivm.nl
• Oost: Overijssel, Flevoland, Gelderland 

0570 661520 | dvpoost@rivm.nl
• Midden-West: Utrecht en Noord-Holland  

0346 55 00 40 | dvpmiddenwest@rivm.nl
• Zuid-West: Zuid-Holland  

079 341 82 38 | dvpzuidwest@rivm.nl
• Zuid: Noord-Brabant, Limburg, Zeeland  

040 232 9111 | dvpzuid@rivm.nl
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Beslisschema HPV-inenting: 2 of 3 prikken nodig?
Voor meisjes tot 15 jaar

Voor meisjes die na hun 15e verjaardag starten met de HPV-inenting blijven 3 prikken nodig. 

Nog nodig:
1 prik 
5 maanden na de 2e prik
 

Periode tussen 1e en 2e prik?

minder dan
5 maanden

5 maanden
of meer

Nog nodig:
1  prik 
6 maanden na de 1e prik 
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Hoeveel HPV-prikken gehad?

Inenting tegen
HPV voltooid

Inenting tegen 
HPV voltooid


