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Vaccin in het kort voor het HPV-vaccin voor meisjes

Waarvoor is dit vaccin? 
Dit vaccin beschermt je tegen 2 typen 
van het humaan papillomavirus (HPV): 
type 16 en 18. Door besmetting  
met deze typen HPV kun je 
baarmoederhalskanker krijgen.  
Je kunt ook een andere vorm van kanker 
krijgen. Zoals kanker van de vagina of 
kanker in je mond of keel. 

Je krijgt HPV door seks. Kanker door HPV 
kan soms dodelijk zijn.   

Hoe werkt dit vaccin? 
Na de vaccinatie herkent jouw 
lichaam de 2 typen HPV.  
Kom je na de vaccinatie in 
contact met deze virussen?  
Dan kan jouw lichaam snel 
antistoffen aanmaken die je 
beschermen tegen deze 
virussen. Deze antistoffen 
blijven ook lang in je bloed 
zitten. 
 
Als je je laat vaccineren  
is de kans dat je 
baarmoederhalskanker krijgt 
kleiner. Dit vaccin beschermt  
je namelijk tegen de 2 typen 
HPV die ongeveer 70% van  
alle gevallen van 
baarmoederhalskanker 
veroorzaken.

Wanneer krijg ik dit vaccin? 
Je krijgt deze vaccinatie 2 keer. 
In het schema van het 
Rijksvaccinatieprogramma is 
dit als je 12 of 13 jaar bent.  
Je krijgt de tweede vaccinatie  
6 maanden na de eerste 
vaccinatie.  
 
Het kan zijn dat je een 
aangepast schema krijgt.  
Volg altijd jouw schema.

Je krijgt de prik in je bovenarm. 
 

Deze vaccinatie is onderdeel van het 
Rijksvaccinatieprogramma. Dit is een 
programma van de overheid om mensen 
te beschermen tegen besmettelijke 
ziektes. De vaccinaties die onderdeel  
zijn van het Rijksvaccinatieprogramma 
zijn gratis.

Wat moet ik doen als ik de 
vaccinatie niet heb gehad?      

Heb je de afspraak voor de 
vaccinatie gemist? Maak zo 
snel mogelijk een nieuwe 
afspraak.

Belangrijkste waarschuwingen
Heb je koorts voordat je de 
vaccinatie krijgt? Je kan dan 
nog zieker worden.  
 
Advies RIVM: Maak een nieuwe 
afspraak voor de vaccinatie  
als je meer dan 38,5 graden 
koorts hebt.

Heb je een lichte infectie? Zoals een 
verkoudheid? Overleg met je arts of je 
een nieuwe afspraak moet maken voor 
de vaccinatie.

Belangrijkste bijwerkingen 
Net zoals bij andere vaccins kun je last 
krijgen van bijwerkingen. De meeste 
bijwerkingen krijg je omdat dit vaccin 
ervoor zorgt dat de afweer van je lichaam 
gaat werken. Afweer zorgt voor 
bescherming tegen HPV.    

Ongeveer 1 op de 10 personen krijgt  
last van: 
• Pijn, rood of dikker worden van de 

huid op de plek van de prik. 
• Hoofdpijn of spierpijn.
• Moe zijn.

Ongeveer 1 op de 100 personen krijgt 
last van:
• Koorts of pijn in de gewrichten.
• Misselijk zijn, overgeven, buikpijn  

of diarree.
• Huiduitslag, bulten of jeuk.

Alle genoemde bijwerkingen duren 
meestal 1 of 2 dagen.

Meer weten?
Heb je vragen of twijfels over vaccineren? 
Bespreek deze dan met je jeugdarts,  
je arts of apotheker.  
 
Kijk voor de officiële bijsluiter op  
geneesmiddeleninformatiebank.nl.  
Of kijk voor meer informatie op  
apotheek.nl, thuisarts.nl of 
rijksvaccinatieprogramma.nl. 
Wil je een bijwerking melden of hier 
meer over weten? Dit kan op lareb.nl.
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https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111%3A3%3A0%3ASEARCH%3ANO%3A%3AP0_DOMAIN%2CP0_LANG%2CP3_RVG1%3AH%2CNL%2C73202
https://www.apotheek.nl/medicijnen/papillomavirusvaccin-bij-kinderen/kindertekst#waar-is-dit-medicijn-voor
https://www.thuisarts.nl/
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/
https://lareb.nl/

