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Bijlage
CITATEN UIT INTERVIEWS

Huisartsbezoek en informatievoorziening

Man, 22 jaar ‘Nou, eerst eens veel gelezen op het internet. En toen er op veel websites stond dat het niet super serieus was. Ik hield het gewoon in de gaten, en toen werd 
het wat erger. En toen ben ik naar de huisarts gegaan.’

Vrouw, 24 jaar ‘Misschien ligt het aan mijn huisarts, maar ik vond het best raar dat ik er heel weinig informatie van kreeg. Misschien ging ze ervan uit dat ik al wist wat het 
was, omdat ze zo tussen neus en lippen door zei dat het een soa was. Maar dan lees ik ook weer dat ik het virus kan doorgeven, zonder dat ik die wratjes heb. 
Mijn huisarts beweert dat dit niet kan. Je krijgt er best verschillende informatie over.’

Vrouw, 22 jaar ‘Op fora las ik van iedereen vindt het super vies en het is echt verschrikkelijk. […] Ik las allemaal een soort van horrorverhalen op fora van mensen die dan de 
rest van hun leven niet normaal in een relatie kunnen zitten of zoiets dergelijks. Dat voelt het dan heel erg als levensveranderend of zo.’

Vrouw, 24 jaar ‘Ik vond de informatie [op internet] wel heel helder en het kwam allemaal overeen met elkaar dus dat is fijn.’

Behandeling

Man, 24 jaar ‘Ik had een periode, toen tijdens mijn behandeling, omdat ik überhaupt zoveel pijn had dat ik geen seks, geen intimiteit, geen …. Ik kon zelfs niet meer lopen. 
[…] Het deed zoveel pijn en ik snap, het is niet de bedoeling als je zoveel pijn ervaart, dan moet je naar de huisarts om dit te melden. Want het gaat over een 
ernstige bijwerking, dus je moet het altijd melden, maar dat heb ik niet gedaan, omdat… ik was blij aan de ene kant dat ze verwijderd waren, maar nu ben ik 
bang iedere keer als ik moet checken als ze terugkomen, moet ik gewoon die crème gebruiken en dat wil ik niet. Ik hoop dat ze wegblijven en niet terugkomen. 
Omdat het is zo pijnlijk.’

Man, 24 jaar ‘Tijdens het aanstippen voel je het wel branden en vooral de eerste 2 weken had je er soms bij het zitten ook wel last van, maar uiteindelijk viel het wel mee 
omdat hoe minder wratten hoe minder spul je er natuurlijk op aanbracht.’

Vrouw, 22 jaar  ‘Dus toen was ik op internet erachter gekomen dat je met appelazijn en dat heeft uiteindelijk, denk ik, heel erg geholpen’

Zorgen en onduidelijkheid over het ziekteverloop

Man, 24 jaar ‘Dat ze niet weggaan, dat ze gewoon blijven. Dat ze een ernstig infectie veroorzaken, bijvoorbeeld. het kan ook kanker worden. En dat is een feit.’

Man, 22 jaar ‘Ik ga me meer zorgen maken, hoe langer het blijft.’

Vrouw, 24 jaar ‘Ik sta er op zich wel positief in dat het in ieder geval wel weggaat en anders ga ik nog een keertje langs bij de dokter, maar ik heb wel vertrouwen dat het 
opgelost wordt.’

Man, 23 jaar ‘Ja, ik had het opgezocht dat genitale wratten wel heel besmettelijk zijn, maar niet gevaarlijk of iets dergelijks. Dus dat was voor mij wel een opluchting.’

Vrouw, 26 jaar ‘Ik weet niet hoe lang het nog terug blijft komen de hele tijd. […] En dus of mijn vriend het nog een keer krijgt. […] Dan denk ik weer van als hij het dan krijgt en 
ik ben er net vanaf, krijg ik het dan weer opnieuw of zoiets?’

Vrouw, 21 jaar ‘Ik ben ook bang als het eindelijk helemaal weg is, wanneer komt het terug? Het is wel dat je weet dat het nooit helemaal weggaat en dat je het altijd wel terug 
kan krijgen, alleen dat je niet weet wanneer. Eigenlijk is het een tikkende tijdbom.’

Man, 21 jaar ‘Maar nu heb je toch zoiets van misschien komt het nog terug. Misschien niet. Maar als het weer terugkomt dan weet je ook dat het weer weggaat, dus dat 
stelt me dan wel weer gerust. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als het helemaal niet meer terugkwam.’
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Schaamte, schuldgevoel en zelfstigma

Vrouw, 22 jaar ‘Vooral omdat ik toen nog het idee had dat het praktisch onbehandelbaar was en toen dacht ik dit ben ik dus en zo ga ik voor altijd zijn.’

Vrouw, 25 jaar ‘Wat je in je hoofd hebt is hetgene dat het zo erg maakt. Je wordt er zelf heel onzeker van.’

Vrouw, 21 jaar ‘Je ziet het gewoon, ja. Dat is denk ik het vieze daaraan. Het is niet per se vies maar het is meer dat je het ziet. Dat maakt het denk ik vies. Omdat het er echt 
is.’

Vrouw, 26 jaar ‘Ik was me er heel erg van bewust dat ‘genitale wratten’ niet sexy is en dat mijn vagina dan vies is.’

Man, 21 jaar ‘Ja ik voelde me heel vies gewoon daardoor. […] Alsof ik niet helemaal schoon was of kon worden meer. Ja wel kon worden, maar niet op dat moment. Zo van 
als ik er nu een washand overheen haal is het niet weg.’

Vrouw, 24 jaar ‘Ik vind het belachelijk van mijzelf dat als ik chlamydia had gekregen, ik het dan wel had kunnen zeggen. Maar toch voelt het zo.’

Vrouw, 21 jaar ‘Wratten klinkt zo vies. En dan ook nog daar. Ik krijg daar zo’n beeld van in mijn hoofd en ik denk dat andere mensen dat beeld dan ook zo hebben van: dat is 
gewoon vies. En ik wil niet dat ze dat over me denken. Over mijn vagina.’

Vrouw, 22 jaar ‘Ik wou dat ik nooit seks had gehad met niemand, en dan was dat [de genitale wratten] niet gebeurd.’

Vrouw, 21 jaar ‘Ook omdat ik, ik ben altijd heel voorzichtig met seks met andere mensen en dan doe ik het eens een keertje zonder condoom en dan heb je dit gelijk. Het hele 
pakket zeg maar. Denk je ook bij jezelf van joh, wat heb ik gedaan!’

Vrouw, 23 jaar  ‘Dat soort dingen gebeuren andere mensen en niet ons. Dat soort dingen gebeuren mensen die niet verstandig omgaan met zichzelf, die geen slimme keu-
zes maken. En toen gebeurde het mij wel.’

Vrouw, 24 jaar ‘Mensen gaan wel een bepaald beeld dan gelijk hebben. Alsof ik gewoon zo’n losgeslagen meisje ben ofzo. Die met iedereen naar bed gaat.’

Openheid over genitale wratten

Man, 24 jaar ‘Ze [vrienden] waren heel begripvol. Ik kreeg steun. […] Ze wilden mij kalmeren.’

Vrouw, 24 jaar ‘Ik heb in deze stad gestudeerd dus mijn jaarclub en al mijn vrienden zitten daar ook. En je hoeft het ook maar een keer in het openbaar erover te hebben en 
iemand hoort dat. Dan zou ik dat toch heel erg a-relaxed vinden als meer mensen dat weten.’

Man, 23 jaar ‘Ik vertelde het als een soort van grap, terwijl het misschien niet echt eens om te lachen is of zo, maar dat is de lading er al wel een beetje af, om het zo te 
zeggen.’

Relaties en seks

Vrouw, 26 jaar ‘Toen lagen we tegen elkaar aan en ik zat alleen maar te denken van ‘Wanneer ga je zeggen van die wrat?’ want toen hadden we het alleen nog maar met 
handen gedaan.’

Vrouw, 22 jaar ‘Ik had toen wel erg lang geen seks gehad. Ik voelde me super vies en het was ook nog zo van dat het niet kon. Maar dat was niet per se, dat wilde ik ook 
eigenlijk niet. Daar moest ik denk ik ook wel eventjes een soort van terug inkomen als het ware dat ik daar weer een beetje genoeg vertrouwen voor had.’

Man, 24 jaar ‘Als ik het vertel, dan kan ik haar vertellen van we kunnen er niks tegen doen dat het overdraagbaar is. Een condoom helpt niet. Dan ben ik misschien bang dat 
ze dan toch misschien niet wil en toch misschien weg zou gaan.’

Man, 21 jaar ‘Het [seks] kan gewoon niet als je iemand niet wil besmetten. Het kan gewoon niet. Anders gebeurt het gewoon denk ik. Want het is gewoon heel besmettelijk 
en dat levert gewoon heel veel stress op.’

Man, 23 jaar ‘Dat 8 van de 10 mensen dat virus dragen, maar dat het maar 1% of 2% van de mensen naar buiten komt. Dus voor mij is het meer je kunt er toch niks aan 
doen en de kans is groot dat die ander het ook al heeft. Zo ga je denken dan.’
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