
Wat verandert er?
Voortaan krijgen meisjes tot 15 jaar twee vaccinaties tegen HPV in 
plaats van drie. Uit onderzoek door de fabrikant is gebleken dat, 
indien gestart met HPV-vaccinatie in de leeftijd tot 15 jaar, twee 
vaccinaties met Cervarix® even goede bescherming geven als drie 
vaccinaties. Voor meisjes van 15 jaar en ouder blijven drie doses 
nodig. De Europese geneesmiddelenautoriteit heeft onlangs naar 
aanleiding van dit onderzoek de vergunning aangepast.

Wat betekent dit in de praktijk?
De meisjes krijgen standaard een uitnodiging voor vaccinatie in 
het jaar dat ze 13 jaar worden. De uitnodiging voor de eerste 
vaccinatie vindt normaliter in de eerste helft van het jaar plaats.  
Zes maanden later plant de JGZ-organisatie de tweede vaccinatie.

Voor meisjes die als vestiger op latere leeftijd een oproep krijgen 
geldt:
• in de leeftijd tot 15 jaar (gestart) een 0-6-schema1

• In de leeftijd van 15 jaar of ouder een 0-1-6-schema1 (mits 
geboren in 1997 of later)

1 0-6-schema is vaccinatie op tijdstip 0 en 6 maanden,  

0-1-6-schema is vaccinatie op tijdstip 0, 1 en 6 maanden.

Wanneer en voor wie?
Het nieuwe schema is vanaf eind januari van kracht. 
Dat betekent dat dit nieuwe schema geldt voor het hele cohort 
meisjes uit 2001 dat dit jaar uitgenodigd wordt voor de HPV-
vaccinatie. Maar ook voor meisjes die vorig jaar begonnen zijn en 
die de serie nog niet afgerond hebben, kan het nieuwe schema 
gelden. Dat hangt af van de al gegeven vaccinatie(s) en het 
eventuele interval tussen de eerste en tweede vaccinatie. Vestigers 
die jonger zijn dan 15 jaar, krijgen ook een 0-6-schema. 
Voor vestigers van 15 jaar en ouder blijft het 0-1-6-schema van 
toepassing.

Informatie voor de planning van de 
JGZ-organisaties
Het standaard vaccinatieschema voor meisjes van 12 jaar:

Leeftijd HPV Minimum 
interval

Maximum 
interval 

Oproep in het jaar 
dat ze 13 wordt

HPV1

6 maanden na 
HPV1

HPV2 5 maanden 7 maanden

Nog geen 15 jaar? 
Dan met twee  
HPV-prikken klaar!

Informatie voor JGZ-medewerkers

Wijziging HPV-vaccinatie



Het (inhaal)schema voor vestigers geboren vanaf 1997: Bij individuele vaccinatieschema’s geldt: 
Als het interval korter is dan het minimum interval moet er een 
extra vaccinatie gegeven worden.
Als het streefinterval overschreden is dient de vaccinatie zo 
spoedig mogelijk gegeven te worden.

Wanneer komt een meisje in aanmerking voor twee of  
voor drie vaccinaties?
Afhankelijk van hun leeftijd en de al gegeven vaccinaties kunnen 
meisjes die vorig jaar begonnen zijn met de HPV-serie nu ook 
overstappen op het 0-6-schema. Zij hebben nog wel een 
vaccinatiebewijs waarop drie vaccinaties kunnen worden ingevuld, 
ontvangen. Een vakje kan weggestreept worden.

Hulp bij het bepalen of twee of drie vaccinaties nodig zijn:
Aan de hand van het beslisschema hieronder, kunt u bepalen of 
een meisje twee of drie vaccinaties nodig heeft.

Leeftijd 
tot 15 jaar:

HPV Streef-
interval

Minimum 
interval

Oproep voor eerst volgende 
(groeps)vaccinatie

HPV1

6 maanden later HPV2 6 maanden 
na HPV1

5 maanden
(150 dagen)

Leeftijd 
15 tot 19 jaar:

Oproep voor eerst volgende 
(groeps)vaccinatie

HPV1

1 maand later HPV2 1 maand na 
HPV1

3 weken
(21 dagen)

6 maanden na HPV1 HPV3 5 maanden 
na HPV2

12 weken
(84 dagen)

Voor meisjes die na hun 15e verjaardag starten met de HPV-vaccinatie blijven 3 vaccinaties nodig. 

1+1-schema

1+1-schema

2+1-schema

1+1-schema

0

1 Nog toe te dienen:
1 HPV,
6 maanden na  
de 1e HPV

Nog toe te dienen:
1 HPV,
5 maanden na  
de 2e HPV

Vaccinatie tegen HPV 
voltooid

Vaccinatie tegen HPV 
voltooid

2 Interval tussen 1e en 2e prik

minder dan
5 maanden

5 maanden
of meer

3

1+1 schema:
2x HPV met interval van 
6 maanden

2+1 schema:
2x HPV met interval van 1 maand 
1x HPV 5 maanden daarna

Beslisschema HPV-vaccinatie: 2 of 3 prikken nodig?

Voor meisjes tot 15 jaar
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Informatie voor ouders en meisjes 

Brief en folder:
Ouders en meisjes worden zo goed mogelijk via de 
uitnodigingsbrief geïnformeerd over deze wijziging. Degenen die 
al uitgenodigd zijn, krijgen een nieuwe brief waarin de wijziging 
wordt toegelicht. Zij ontvangen hierbij ook een folder. Deze folder 
is ook beschikbaar op de priklocaties.

Beslisschema:
Ook voor de ouders en meisjes is er een beslisschema beschikbaar 
op de website. Aan de hand hiervan kunnen zij zelf kijken hoeveel 
vaccinaties nodig zijn.

Online tool:
Begin februari is er een online tool ‘Prikkenteller’  
(www.prikkenteller.nl) beschikbaar. Hierin kan op eenvoudige 
wijze door het beantwoorden van enkele ja/nee-vragen bekeken 
worden of twee of drie prikken nodig zijn.

Bijsluiter:
De bijsluiter van het vaccin dat gegeven wordt, Cervarix®, vindt u 
op onze website: www.rivm.nl/hpv.

Meer informatie en vragen?

Alle informatie is ook beschikbaar op de website:  
www.rivm.nl/hpv

Vragen kunt u stellen aan uw RIVM-regiokantoor:
• Noord: Groningen, Friesland, Drenthe 

050 368 6350 | dvpnoord@rivm.nl
• Oost: Overijssel, Flevoland, Gelderland 

0570 661520 | dvpoost@rivm.nl
• Midden-West: Utrecht en Noord-Holland  

0346 55 00 40 | dvpmiddenwest@rivm.nl
• Zuid-West: Zuid-Holland  

079 341 82 38 | dvpzuidwest@rivm.nl
• Zuid: Noord-Brabant, Limburg, Zeeland  

040 232 9111 | dvpzuid@rivm.nl
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