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Infectie met humaan papillomavirus en  

baarmoederhalskanker  
 

• Humaan Papillomavirus - HPV  

• seksueel overgedragen > baarmoederhals / cervixepitheel. 

• Infectie gaat ongemerkt voorbij, soms persistentie. 

• Na 15 à 20 jaar kan het nog steeds latent aanwezige virus 

afwijkingen in de cellen veroorzaakt hebben (CIN2/3). 

• Dit kan overgaan in baarmoederhalskanker. 
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Preventie van baarmoederhalskanker 

Screeningsprogramma, bevolkingsonderzoek 
 

gestart in 1976, geherstructureerd in 1996: 

  

• uitstrijkjes elke 5 jaar bij vrouwen 30-60 jaar  

• jaarlijks 600 à 700 gevallen opgespoord; 200 à 250 
sterfgevallen 

 

Van de doelgroep doet 66% mee aan het bevolkingsonderzoek.  

Elk jaar worden 800.000 vrouwen gescreend. 
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Afwegingen van de Gezondheidsraad  

Wat pleit vóór dan wel tegen opname in RVP?  

 
• Pro 

• Bewezen effectiviteit tegen HPV infectie 

en voorstadia cervixca 

• Verwachte halvering aantal ziekte- en 

sterfgevallen 

• Gunstig bijwerkingenprofiel 
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Con 

• Hoge kosten per gewonnen levensjaar 

bij huidige vaccinprijs op de markt /    bij 

de apotheek  

Onzeker 

• Werkzaamheid: reductie baarmoederhalskanker?  

• Effectiviteit bij jonge meisjes, jonger dan in trials? 

• Duur bescherming? Herhalingsvaccinatie? 

• Typeverschuivingen? 

• Zeldzame nog onbekende bijwerkingen? 

• Acceptatie door de bevolking: doelgroep en ouders? 



Zembla over invloed van de industrie 

• Actieve bewerking van de markt 

• Publiek 

• Professionals 

• Gezondheidsraad 

 

• "Alle onderzoek is door de industrie gedaan!" 

 

• Vaccins toegelaten tot de markt door onafhankelijke 

autoriteit (EMEA – European Medicines Agency) op basis 

van internationaal vastgelegde eisen  
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Epidemiologen in NTvG:  

Onvoldoende gronden voor opname HPV in RVP 

• Urgentie van het probleem Andere kankers groter probleem 

 

• Effectiviteit niet bewezen Plausibiliteit van bewijs bij effect op  

     HPV-infectie en CIN2/3 (98% effectief) 

• Duur bescherming  Zes en half jaar persistente antistoffen  

     Titers hoger dan na natuurlijke infectie 

 

• Getest op oudere kinderen 'Bridging' studies geaccepteerde 
     methode 

 

• Veiligheid, b.v. anafylaxie Leek verhoogd in eerste periode,  

     later niet bevestigd (Australië);  

     restloos herstel. 
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Introductie van HPV-vaccinatie 

Bivalent vaccin HPV16, HPV18 (Cervarix ®); 0-1-6 maanden 

 

• 12-jaar-oude meisjes in Voortgezet Onderwijs 

   Jong! Maar je moet infectie vóór zijn! 

• "Massavaccinatie"-sessies georganiseerd door GGD'en 

 

Gestart met inhaalcampagne in maart 2009: meisjes geboren in '93-
'96 

 

Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gepland voor september 2009, 

maar uitgesteld tot voorjaar 2010 bij anticipatie op de grieppandemie 
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Introductie HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker 

 

Heftige discussie laait op 

Deelname aan RVP niet meer vanzelfsprekend 



Film HPV in de media 
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HPV vaccine coverage by municipality  

catch-up campaign march 09 
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 1e dose 50,5% -  

 2e dose 49,1% -  

 3e dose  45,0% 

 Regionally ranging  

 from 31% to 61% 



EVALUATIE:   WAT KAN BETER?  

• Eenrichtingscommunicatie: interactie met de doelgroep in een 

dialoog, in plaats van alleen maar een boodschap brengen.  

 

• Gebruik de nieuwe media (internet fora) ook, in plaats van louter 

traditionele communicatie (folders, posters).  

 

• Ga ook in op onzekerheden en emotionele kant van de beslissing, 

niet louter feiten. 

 

• Meer individuele benadering bij meer kleinschalige aanpak van de 

vaccinatie in plaats van de grootschalige 

massavaccinatiecampagne die weinig interactie met de doelgroep 

toelaat. 
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EVALUATIE: WAT KAN BETER 



Vernieuwde  

voorlichtingscampagne 
• Vaccinatie is VEILIG en ZINVOL. 

Meisjes en moeders helpen zodat ze samen een goed besluit  

 kunnen nemen (minimagazine). 

 

• Het gevoel dat het goed is om aan de HPV-vaccinatie mee te doen.  

 Dit wordt door diverse deskundigen, ook ervaringsdeskundigen, 

uitgedragen, bijvoorbeeld op de website prikenbescherm.nl.  

 

• Veel aandacht voor het beantwoorden van vragen. 

 

• Aanwezigheid op websites en webfora waar de doelgroep komt. 
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Vernieuwde voorlichtingscampagne 
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Vaccinatiegraad 



24-04-09 Mexico-stad sluit deuren door griep (ANP) 

 In Mexico-stad zijn scholen, musea, bibliotheken en 
theaters gesloten om verdere verspreiding van een 
nieuw griepvirus te voorkomen. In Mexico zijn twaalf 
patiënten overleden. De dood van tientallen anderen 
wordt met de griep in verband gebracht. 

 In de VS zijn acht mensen ziek geworden maar die 
werden weer beter. In Genève komt morgen een 
comité bijeen van de Wereldgezondheidsorganisatie 
dat gaat bekijken of de griep een gevaar is voor de 
internationale volksgezondheid. 

 Het RIVM heeft artsen in Nederland opgeroepen alert 
te zijn op reizigers uit Mexico die daarna koorts krijgen. 

 

 

 

3 april 2014 Roel  Coutinho 



De paniek 
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HA 
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PB2,PA: 

PB1: 

~ 1998 

~ 1968 ~ 1998 

HA, NP, NS: 
~ 1918 

NA, MA: 
~ 1979 

Classical swine 

Eurasian swine 

Triple reassortant 

A/California/4/2009 

Vermoedelijke samenstelling van het H1N1 

Mexicaanse griep virus 

Novel Swine-Origin Influenza A (H1N1) Virus Investigation Team*, New 

England Journal of Medicine, 2009 

Nieuwe griep virus is ontstaan door mengen van genen 
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From article Sciencexpress 

11 May, 2009 



05-02-2010  

 

3 april 2014 Roel  Coutinho 

Aantal ziekenhuisopnamen wegens laboratoriumbevestigde of waarschijnlijke Nieuwe Influenza A 

(H1N1) per week van opname t/m 3 februari 2010 (n=2067*) 

Bron: Osiris/ Pandora / CIb  

* Op 5 juni 2009 was de eerste patiënt opgenomen wegens Nieuwe Influenza A (H1N1). Van 188 

andere patiënten ontbreken gegevens, daarom zijn deze patiënten niet meegenomen in de grafiek.  



10-03-2010  

 

Aantal sterfgevallen met laboratorium bevestigde Nieuwe Influenza A (H1N1) per 

week t/m 10 maart 2010 (n=56*) 

Bron: Osiris / Pandora / CIb 

* Van 2 sterfgevallen zijn nog niet alle gegevens bekend waardoor deze niet in de grafiek worden getoond. 
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college 13 mei 2014 
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How did the Q fever outbreak start in 

2007? 

May 

Slightly more                        

Q fever reported  

June July 

Other small village reports a 

cluster pneumonia cases 

26 juni 2007 Local small village docter 

reports an unusual increase in adult 

pneumonia cases n=19 

Inhabitants 2340 

     

 6/19 seropositive for Mycoplasma 

18 juli Q fever alert 
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Aantal gemelde patienten met Q-koorts naar week van ontvangst melding bij de GGD, 

periode 01-01-2007 t/m 03-12-2008. 

2007: N=168, 2008: N=998

0

20

40

60

80

100

120

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

2007                                                                                                    2008

                                                                                         Jaar en week van ontvangst melding bij GGD

A
an

ta
l 
m

el
d
in

g
en

  
  
  
  
.

overige GGD'en (waarschijnlijke meldingen)

overige GGD'en (bevestigde meldingen)

GGD HvB (bevestigde meldingen)
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Interventions 2008  

Voluntary vaccination 
• Restricted to 45 km zone around focal area 

• ca 36.000 animals vaccinated 
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Q fever notifications by week of onset of illness  
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Compiled by Frederika Dijkstra (RIVM/CIb/EPI)
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2007: N=194, 

2008: N=982, 

2009: N=2.313  
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Veterinary interventions 2009 

• Vaccination goats and sheep: at first voluntary, later mandatory 

 

• Hygiene regulations 

 

• Since October 2009 bulk milk monitoring with culling of pregnant goats on bulk 

milk positive farms 
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• ‘‘To the journalist, news is about conflict. The 

• reporter strives not only to assess the loss of lives and 

• property, but also to determine if the damage could have been 

• prevented and who is to blame. The television journalist also 

• must find the pictures that tell the most compelling story, even 

• when the images are disturbing. To the public health 

• professional, news is about the absence of conflict. Loss of 

• life is minimized and injured survivors receive prompt and 

• appropriate treatment. These contracting agendas clash when 

• TV-reporters and public health professionals are thrown 

• together in the midst of a disaster. The reporter is drawn to the 

• danger and drama, while health professionals emphasize 

• prevention, reassurance and recovery’’ 

 

Anzur T. How to talk to the media: televised 
coverage of public health issues in a 
disaster. Prehospital Disaster Med 
2000;15:196–8. 
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Conclusies: 

 
• Media hypes zijn niet te voorkomen 

• Internet hypes soms wel als je er snel bij bent 

• Als media hype ontstaat, serieus op ingaan  

(‘indianenverhalen’ geen goede term ) 

• Transparant zijn, niets achterhouden 

• Niet gerust stellen als dat niet kan 
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