Voorkom besmetting
Door de inenting kun je jezelf beschermen tegen een infectie
met het HPV-virus. Je krijgt dan veel minder gemakkelijk baarmoederhalskanker. Inenten heeft het meeste zin bij meisjes die
nog geen seks hebben gehad.

Vaccinatie van de overheid
De inenting zit sinds 2009 in het Rijksvaccinatieprogramma,
een landelijk programma waar ook andere inentingen in
zitten, zoals tegen rodehond en mazelen. De inenting is voor
alle meisjes die zijn geboren in 1997 of daarna. Zij krijgen
hiervoor een uitnodiging thuis. Ook meisjes die zijn geboren in
1993, 1994, 1995 of 1996 krijgen een uitnodiging.

Wie in 2009?
Meisjes die in 1993, 1994, 1995 of 1996 geboren zijn,
krijgen de inenting in 2009. Ook meisjes die in 1997 vóór
1 september geboren zijn, krijgen de inenting in 2009.

Wat is baarmoederhalskanker?
Baarmoederhalskanker is een ernstige ziekte. Jaarlijks krijgen

Meisjes die na 31 augustus 1997 geboren zijn, krijgen de
inenting in de jaren daarna. De inenting is dan steeds op de

3 x prikken

leeftijd van twaalf jaar.

Je krijgt drie prikken om je te beschermen tegen baarmoeder-

ongeveer 600 vrouwen in Nederland deze ziekte. Ongeveer

halskanker. De prikken worden in je bovenarm gegeven.

200 vrouwen overlijden aan baarmoederhalskanker. Zonder

Eén maand na de eerste prik kun je de tweede prik halen.

behandeling is de ziekte dodelijk.

De derde prik krijg je een half jaar na de eerste prik. Pas na de

De ziekteverwekker

derde prik ben je beschermd tegen baarmoederhalskanker.

Baarmoederhalskanker krijg je na een infectie met het humaan

Datum en plaats

papillomavirus, kortweg HPV. Veel vrouwen worden in hun

Je krijgt vanzelf een uitnodiging thuis. Daarin staat wanneer

leven besmet met dit virus zonder dat ze het merken. Vaak al

je de eerste twee inentingen kunt halen en waar je moet zijn.

als tiener of jonge vrouw. Meestal ruimt het lichaam het virus

Zet de afspraken in je agenda en kom op tijd. Je kunt de prik

zelf weer op. Bij sommige vrouwen blijft het virus langer zitten

met of zonder je ouders of voogd halen. Voor de derde

en kan er later baarmoederhalskanker ontstaan.

inenting krijg je een aparte oproep.

Zo kun je het virus oplopen

Bijwerkingen en wat ertegen te doen

Het virus wordt meestal tijdens seks overgebracht. Daarbij is

De meeste meisjes merken niets van de inenting. Sommige

huid op huid contact in de schaamstreek al voldoende. Vanaf

meisjes hebben kort na de inenting last van pijn, jeuk, een

de huid kan het virus naar je baarmoeder gaan.

rode huid of een verdikking op de prikplek. Ook kun je koorts
of hoofdpijn krijgen. De meeste klachten zijn mild en gaan
vanzelf weer weg.

Bij pijn kun je paracetamol gebruiken, maar meestal is dat
niet nodig. Heb je last van de plek waar je bent geprikt?
Koel de plek met een nat washandje. Val je gemakkelijk
flauw, geef dit dan door aan degene die de prik geeft.
Overleg met de huisarts als je na de prik onverwachte
klachten krijgt. Die hoeven niet door de prik te komen.
Laat het ook weten aan de GGD die de prik heeft gegeven.

Goede bescherMING
De inenting tegen baarmoederhalskanker geeft een goede
bescherming tegen twee veelvoorkomende typen van het
HPV-virus. Daarmee kan 70 procent van alle gevallen van
baarmoederhalskanker worden voorkomen. Er blijft een
kans dat je na vaccinatie later toch baarmoederhalskanker
krijgt door een type HPV-virus waar het vaccin niet tegen
beschermt. Die kans is wel kleiner dan wanneer je niet
ingeënt bent.

Zelf beslissen
Je krijgt ook een prik als je zonder ouder of voogd komt.

Inentingsgegevens

In de wet is vastgelegd dat bij mensen van twaalf tot en met

Als je de prikken haalt, worden jouw inentingsgegevens

vijftien jaar een medische handeling kan worden gedaan als

genoteerd. Die gegevens worden gebruikt om het

zij dat zelf willen. Ook als de ouder(s) of voogd(en) het daar

Rijksvaccinatieprogramma goed uit te voeren en om te

niet mee eens zijn. Neem wel je oproepkaart mee.

onderzoeken of het programma goed werkt.

RijksvaccinatieprogrammA
De inentingen tegen baarmoederhalskanker zijn onderdeel
van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Voor meer
informatie over deze vaccinatie kun je kijken op
www.prikenbescherm.nl. Meer informatie over het RVP

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, december 2008.

staat op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de
communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma en werkt daarbij
samen met het Nederlands Vaccin Instituut.

Vanaf 2009 worden meisjes in
Nederland gratis ingeënt tegen
baarmoederhalskanker.
De inenting is onderdeel van het
Rijksvaccinatieprogramma en
bestaat uit drie prikken. Meisjes
krijgen een persoonlijke uitnodiging
voor de inenting.
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