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Standpunt NHG over HPV-vaccinatie
Verzoeken om HPV-vaccinatie in afwachting van advies van de Gezondheidsraad 
vooralsnog terughoudend benaderen

Aanleiding
Sinds kort is er met Gardasil®1 een vaccin 
op de Nederlandse markt dat infecties met 
het humaan papillomavirus (HPV) type 16 
en 18 kan voorkomen. Omdat deze twee 
virustypen verantwoordelijk worden geacht 
voor ongeveer tweederde deel van de geval-
len van baarmoederhalskanker, is de ver-
wachting dat met dit vaccin ook de kans 
op deze maligniteit belangrijk afneemt. Het 
vaccin beschermt tevens tegen genitale 
wratten die een relatie hebben met de HPV-
typen 6 en 11.
De introductie van het vaccin gaat gepaard 
met een intensieve marketingcampagne die 
deels ook op consumenten is gericht. De 
fabrikant adviseert om meisjes en jongens 
te vaccineren voordat zij seksueel actief 
worden. Vaccinatie kost € 400,- en wordt op 
dit moment niet vergoed.
Door deze marketingcampagne krijgen voor-
al huisartsen, maar ook gynaecologen, kin-
derartsen en GGD-artsen geregeld te maken 
met vragen van patiënten over het nut van 
dit vaccin en met verzoeken om vaccinatie. 
Het NHG geeft hierbij een advies hoe huis-
artsen daarmee om kunnen gaan.

HPV en baarmoederhalskanker
Ondanks een opkomstpercentage van 60-
70%2,3 bij het bevolkingsonderzoek op 
vroege stadia van baarmoederhalskanker 
krijgen in Nederland jaarlijks ongeveer 600 
vrouwen deze ziekte, terwijl er jaarlijks circa 
235 vrouwen aan overlijden.4 De relatieve 
vijfjaarsoverleving na behandeling loopt 
afhankelijk van de leeftijd uiteen van 40% 
(bij 75-plussers) tot 85% (bij vrouwen jon-
ger dan 44 jaar).4

Veertien oncogene of hoogrisico-HPV-typen 
(hrHPV) hangen samen met baarmoeder-
halskanker. HPV16 en HPV18 komen het 
meest voor en zijn verantwoordelijk voor res-
pectievelijk 55 en 11% van de gevallen van 
baarmoederhalskanker.5,6 Besmetting vindt 
plaats bij seksuele activiteit. In Nederland 
is de prevalentie van hrHPV bij vrouwen van 
20-24 jaar met een normaal uitstrijkje 10%, 
boven de 30 jaar daalt die prevalentie naar 
3,5%.7 Bij ongeveer 80% van de vrouwen die 
met een hrHPV-type geïnfecteerd waren, is 
het virus na één jaar verdwenen.8-10

In cellen met baarmoederhalskanker wor-
den vrijwel altijd hrHPV-typen gevonden; bij 
66% speelt hrHPV16 of hrHPV18 een rol, het 
restpercentage lijkt verdeeld onder 5 andere 
typen.6 Toch krijgt niet iedere vrouw die met 
een hrHPV-type wordt geïnfecteerd, ook 
daadwerkelijk baarmoederhalskanker. Baar-
moederhalskanker is een relatief zeldzame 
complicatie van een dergelijke HPV-infectie. 
Het ontstaan van kanker is het resultaat van 
een multifactorieel proces. Behalve een per-
sisterende hrHPV-infectie spelen ook ande-
re factoren, zoals genetische veranderingen 
een grote rol.5,10

Resultaten van onderzoek met HPV-
vaccins
Er zijn onlangs HPV-vaccins ontwikkeld die 
de vorming van hoge titers van virusneutra-
liserende antistoffen induceren, waardoor 
infectie kan worden voorkomen.
Drie onderzoeken hebben de effectiviteit en 
veiligheid beoordeeld van 3 verschillende 
vaccins (HPV16; HPV16 en -18; HPV6, -11, 
-16 en -18) bij vrouwen van 16-23 jaar en 
15-25 jaar. Ruim 300 tot ruim 700 gevac-

cineerden werden hierbij vergeleken met 
controlegroepen van vergelijkbare grootte. 
De follow-upduur bedroeg in één onderzoek 
gemiddeld 17 maanden, de maximale duur 
liep in de 3 onderzoeken uiteen van 27 tot 
48 maanden. De onderzoeken gaven de vol-
gende resultaten te zien: De vaccins werden 
goed verdragen: er waren nauwelijks lichte 
en geen ernstige bijwerkingen. De effec-
tiviteit in termen van het voorkómen van 
voorbijgaande HPV-infecties bedroeg 91-
92%. Voor het voorkómen van persisterende 
HPV-infecties was dit 89-100% en voorkó-
men van cervicale intra-epitheliale neopla-
sie (CIN) – algemeen beschouwd als een 
voorstadium van cervixcarcinoom – was dit 
100%.11-13 De onderzoekspopulaties waren 
te klein en de follow-upduur was te kort om 
uitspraken te kunnen doen over een daling 
van de incidentie van cervixcarcinoom. Ove-
rigens wordt een gerandomiseerde trial om 
dit te onderzoeken gegeven de aangetoon-
de reductie van CIN algemeen als onethisch 
beschouwd.

Adviesaanvraag bij de Gezondheids-
raad
Bovenstaande onderzoeksresultaten en de 
introductie van het vaccin op de Nederland-
se markt roepen de vraag op of het vaccin 
op dit moment moet worden opgenomen in 
het Rijksvaccinatieprogramma en zo ja op 
welke manier. De minister heeft inmiddels 
de Gezondheidsraad hierover om advies 
gevraagd.14 Hoewel er nog een aantal vra-
gen over de wijze van inzet van het HPV-vac-
cin beantwoord moeten worden (leeftijd bij 
vaccinatie, wenselijkheid van inhaalslag bij 
jonge vrouwen tot 20 of 25 jaar, ook vaccina-
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tie van jongens, noodzaak van boosters),15,16 

lijkt vaccinatie voldoende kosteneffectief en 
leeft in brede kring de verwachting dat de 
Gezondheidsraad met een positief advies 
zal komen.

Vooralsnog terughoudendheid bij ver-
zoeken om vaccinatie
In afwachting van het uitkomen van dit 
advies is het NHG van mening dat er op 
dit moment terughoudend kan worden 
gereageerd op verzoeken om vaccinatie. 
De meeste jonge meisjes lopen geen acuut 
groot risico om een HPV-infectie op te 
lopen die tot cervixcarcinoom leidt. Zolang 
meisjes niet seksueel actief zijn, is het risico 
op infectie vrijwel nihil. Het risico neemt 
toe met het aantal sekspartners met wie 
men onbeschermd contact heeft. Uitstel 
van vaccinatie totdat de Gezondheidsraad 
heeft geadviseerd over opname ervan in het 
Rijksvaccinatieprogramma is in veel geval-
len goed mogelijk.
Met dit beleid ontstaat er geen ongelijk-
heid in de zorg en wordt voorkomen dat 
patiënten het relatief dure vaccin zelf moe-
ten betalen, terwijl er gerede kans is dat het 
binnen afzienbare tijd door de overheid ver-
strekt wordt.
Bij patiënten die ondanks uitleg over dit 
beleid en de daarmee samenhangende 

financiële consequenties bij hun wens tot 
vaccinatie blijven, is er geen bezwaar om dit 
verzoek in te willigen. Het is bij eventuele 
vaccinatie wel aan te bevelen de vrouw te 
vertellen dat deelname aan het bevolkings-
onderzoek op baarmoederhalskanker nood-
zakelijk blijft omdat niet alle HPV-virussen 
door het vaccin gedekt worden.

Tjerk Wiersma
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