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*** 

 

HPV is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening in de wereld en is de 

veroorzaker van baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker ontwikkelt zich via 

voorstadia, de zogenaamde cervicale intra-epitheliale neoplasieën (CIN1/CIN2/CIN3). De 

meeste HPV infecties worden door het lichaam opgeruimd. Slechts 3-5% van de infecties 

veroorzaakt daadwerkelijk baarmoederhalskanker. Het natuurlijke proces van infectie tot 

ziekte duurt gemiddeld 20-25 jaar. Sinds 2010 is vaccinatie tegen de twee meest 

voorkomende HPV-types (HPV16 en HPV18) opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. 

Door de lange duur tussen infectie en het mogelijk optreden van baarmoederhalskanker, zal 

het effect van vaccinatie op de reductie van het aantal baarmoederkankerpatiënten pas op 

lange termijn zichtbaar worden. Daarom worden andere indicatoren gebruikt om de eerste 

effecten van het vaccin te monitoren. Een voorbeeld van een vroege indicator is de prevalentie 

van HPV infecties of de aanwezigheid van HPV-antistoffen. In dit proefschrift beschrijven we 

resultaten van studies naar deze vroege indicatoren van HPV in het pre- en post vaccinatie 

tijdperk. De studies zijn voornamelijk opgezet om de eerste effecten van het 

vaccinatieprogramma te meten en om hiermee het beleid voor preventie van 

baarmoederhalskanker aan te sturen. In dit laatste hoofdstuk beschrijven we de toegevoegde 

waarde van de beschreven resultaten in het licht van het monitoren van het HPV 

vaccinatieprogramma in Nederland.  
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HPV-DNA prevalentie in adolescenten 

 

Studies naar de HPV-DNA prevalentie binnen verschillende leeftijdsgroepen laten een grote 

variatie zien per geografische regio[1,2]. Om veranderingen in de dynamiek van HPV 

infecties veroorzaakt door het vaccin te kunnen waarnemen, is kennis over HPV infecties 

specifiek voor het pre-vaccinatie tijdperk in Nederland nodig. Totdat gevaccineerde vrouwen 

de screeningsleeftijd bereiken (momenteel in Nederland op leeftijd 30), zijn studies nodig 

waarin herhaaldelijk de effectiviteit van het vaccin wordt getoetst. Daarna kan monitoring ook 

via het bevolkingsonderzoek plaatsvinden. Tot op heden is data over HPV prevalentie in 

Nederland beperkt aanwezig. Vanaf 17-jarige leeftijd wordt de hoogste HPV-DNA 

prevalentie gevonden bij vrouwen van 20-25 jaar, gevolgd door een afname onder vrouwen 

van 25-34 jaar en een nog verdere afname onder vrouwen van 55-65 jaar [3,4].  

In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift bestuderen we de HPV-DNA prevalentie onder 

jongere vrouwen in Nederland. In de HAVANA studie werd onder deelnemende meisjes een 

lage prevalentie van HPV16/18 gevonden (1% voor HPV16/18 op 15-jarige leeftijd). Deze 

lage prevalentie komt overeen met de leeftijd van seksueel debuut in Nederland (+/- 16 jaar 

[5]). Omdat het HPV16/18 vaccin uitsluitend een profylactische werking heeft, is het 

belangrijk dat deze wordt toegediend voordat infecties plaatsvinden. Op dit moment wordt 

aan meisjes via het Rijksvaccinatieprogramma op 12-jarige leeftijd vaccinatie aangeboden. 

Deze strategie lijkt vanuit het oogpunt van complete bescherming dus toereikend.  

Na 15-jarige leeftijd neemt de prevalentie van HPV sterk toe, evenals het aantal 

meisjes dat seksueel actief wordt (77% van de Nederlandse meisjes rapporteert seksueel actief 

te zijn op 18-jarige leeftijd, in vergelijking tot 29% op 15-jarige leeftijd en 4% of 12-jarige 

leeftijd[5]).  

In de studie die we beschrijven in Hoofdstuk 3, wordt de stijging van HPV 

prevalentie met de leeftijd bevestigd. De jonge vrouwen (16-29 jaar) die deelnamen aan deze 

studie (Chlamydia Screening Intervention (CSI)) rapporteerden een hoger seksueel risico 

gedrag. Een ander leeftijdspatroon werd waargenomen voor HPV16/18, ten opzichte van de 

overige types. Dit duidt op het belang van type-specifieke HPV monitoring.  

Zowel studies in de algemene populatie (zoals de HAVANA studie), als studies in hoger 

risico populaties (zoals de CSI studie en binnen SOA poli’s [6]), dragen bij aan het monitoren 

van de HPV-vaccinatie. We verwachten dat verschuivingen van HPV types als eerste 

zichtbaar zullen zijn in hoog-risico populaties. Het eerste effect van vaccinatie in de 

           



 

doelgroep zelf, is als eerste meetbaar in de cohort studie van meisjes die in aanmerking 

komen voor vaccinatie (HAVANA).  
 

HPV serosurveillance voor monitoringsdoeleinden  

 

Het HPV virus is effectief in het ontwijken van het immuunsysteem en wekt alleen een 

zwakke immuunrespons op [7,8]. Het werkingsmechanisme van natuurlijk opgewekte 

antistoffen als reactie op een HPV infectie is tot op heden niet goed bekend [9]. Slechts 40-

60% van de vrouwen die HPV-DNA positief testen in een uitstrijkje van de baarmoederhals, 

ontwikkelt antistoffen tegen dat bepaalde HPV-type [7,10-13]. Indien een serum respons 

ontstaat tegen het virale manteleiwit L1 van dat specifieke HPV-type, blijft deze respons 

redelijk stabiel over de tijd[13]. Het meten van HPV type-specifieke antistoffen is daarom een 

handige maat om de cumulatieve blootstelling te meten van type-specifieke HPV-infecties. 

In Hoofdstuk 4 is de literatuur bestudeerd om meer inzicht te krijgen in factoren die 

een rol spelen bij HPV seropositiviteit. We vonden dat een persistente HPV-DNA infectie, 

een verhoogde virale load, hoog seksueel risicogedrag en immuno-gecomprimiteerd zijn de 

kans op een serorespons verhoogden. In twee studies onder de algemene bevolking was, in 

overeenstemming met eerdere studies [14,15], de HPV seropositiviteit hoger in vrouwen dan 

in mannen (Hoofdstuk 5 en 6). In een dwarsdoorsnede studie onder mannen die seks hebben 

met mannen (MSM), zagen we tenslotte dat de serorespons afhing van waar de infectie zich in 

het lichaam bevond (Hoofdstuk 7). De gevonden verschillen per anatomische plek kunnen 

wellicht verklaard worden door het type epitheel dat is geïnfecteerd.  

Voor het interpreteren van HPV serologie voor monitoring zijn de hierboven 

beschreven risicofactoren relevant. Bijvoorbeeld, wanneer men kijkt naar seksueel 

risicogedrag, kan een groot deel van de verschillen in HPV seroprevalentie tussen de twee 

dwarsdoorsnede studies in Nederland (Hoofdstuk 6) verklaard worden door een stijging in 

seksueel risicogedrag binnen de periode 1995/1996 en 2006/2007. 

Na introductie van HPV-vaccinatie, adviseren we serosurveillance studies bij voorkeur 

in verschillende populaties uit te voeren. Aan de ene kant zijn grote dwarsdoorsnede 

serosurveillance studies zoals beschreven in Hoofdstuk 5 en 6 relatief makkelijk uit te voeren 

in vergelijking tot DNA prevalentie studies met vaginale DNA uitstrijkjes. Bovendien kunnen 

deze sero-epidemiologische studies op populatieniveau inzicht geven in subgroepen die 

vatbaarder zijn voor HPV-infectie, de mate van groepsimmuniteit en de impact van 

           



 

HPV16/18-vaccinatie op de prevalentie van andere types (kruisbescherming of type-

vervanging). Aan de andere kant kunnen longitudinale studies iets zeggen over de duur en het 

biologisch mechanisme van bescherming na vaccinatie. Neem als voorbeeld de HAVANA 

studie (Hoofdstuk 2, 9, 10), waar we meisjes hebben gevolgd vanaf de start van seksueel 

debuut en waarin HPV-serologie data in samenhang met HPV-DNA status en seksueel gedrag 

bestudeerd kan worden. Resultaten van de HAVANA studie laten zien dat de antistof niveaus 

in meisjes gevaccineerd met het HPV16/18-vaccin significant hoger lagen in vergelijking tot 

antistof niveaus vóór introductie van vaccinatie (Hoofdstuk 10). Bovendien, bleven de 

antistof niveaus stabiel in het daaropvolgende jaar.  

In Hoofdstuk 10 hebben we ook laten zien dat in 80% van de gevaccineerde meisjes 

HPV16/18-antistoffen aanwezig waren in de vaginale mucosa, al was dit 50 keer lager dan in 

serum. Het is interessant om de komende jaren te monitoren of er toch HPV infecties optreden 

in de vaginale regio en indien dit gebeurt, of dit geassocieerd is met de afwezigheid of lage 

aanwezigheid van antistoffen in de cervicale mucus.  

Hoewel de meeste data tot dusver laten zien dat het vaccin zeer hoge antistoffen 

genereert, is het niet bekend op welk niveau antistoffen functioneel blijven. In sommige 

studies zijn gevaccineerde vrouwen nog steeds beschermd, terwijl hun antistoffen tegen de 

vaccin-geassocieerde HPV-types onder detectieniveau liggen [16]. Voor 

monitoringsdoeleinden kunnen wiskundige modellen gebruikt worden om de duur van een 

antistof respons te voorspellen, gebaseerd op de dynamiek van de respons op een eerder 

tijdstip [17]. 

  

Het effect van HPV-vaccinatie op HPV diversiteit 

 

Ongeveer 20-50% van de HPV-DNA-positieve vrouwen is geïnfecteerd met meerdere HPV-

types tegelijkertijd [2,18]. Om de effecten van HPV-vaccinatie te kunnen meten is het daarom 

zinvol om de interacties tussen HPV-types te begrijpen [19,20]. Vaccinatie met HPV16/18 

kan 70% van alle baarmoederhalskanker gevallen voorkomen, indien de ecologische niche 

niet wordt ingenomen door andere HPV-types. Als vaccin-types verdwijnen door introductie 

van vaccinatie, kunnen andere HPV-types die aanwezig zijn op het epitheel tot kanker leiden 

en zichtbaar worden (‘ontmanteling’). Studies gebaseerd op wiskundige modellen laten zien 

dat dit effect kan leiden tot ongeveer 3-10% minder reductie in de incidentie van 

baarmoederhalskanker [21,22]. Een andere mogelijkheid waardoor de ecologische niche 

           



 

ingenomen kan worden, is door ‘type-vervanging’, een fenomeen op viraal populatieniveau. 

Eliminatie van sommige types geeft een voordeel aan andere types waardoor deze types vaker 

zullen optreden. Dit fenomeen is eerder geobserveerd bij andere vaccinaties (zoals 

Streptococcus pneumonia) [23] en komt tot stand wanneer genotypische pathogenen 

competitie voeren voor dezelfde gastheer. Een ‘type-vervanging’ vindt plaats wanneer 

antagonistische interacties bestaan tussen types in het vaccin en overige types [24,25]. In 

Hoofdstuk 8 hebben we deze antagonistische interacties onderzocht. We laten zien dat 

paarsgewijze interacties niet aanwezig waren in drie dwarsdoorsnede studies in de 

Nederlandse bevolking en bevestigen hiermee eerder gepubliceerde resultaten. Met deze data 

concluderen we dat ‘type-vervanging’ niet te verwachten is.  

Hoewel empirische studies, zoals onze studie in Hoofdstuk 8, helpen om het proces 

van type-specifieke interacties voor introductie van vaccinatie te begrijpen, zal het werkelijke 

effect van ‘type-vervanging’ pas aan het licht kunnen komen wanneer meisjes het 

screeningsprogramma ingaan (op zijn vroegst in 2023 wanneer het eerste gevaccineerde 

cohort de screeningsleeftijd bereikt). Om een verschil te kunnen waarnemen tussen 

‘ontmanteling’ en ‘type-vervanging’, is het verstandig om verschillende monitoringsstudies te 

starten vlak na vaccinatie. Monitoring van type-specifieke HPV prevalentie is wenselijk, 

aangezien het oncogene effect per HPV-type verschilt en omdat veranderingen in HPV type-

specifieke prevalentie voorafgaat aan de verandering in incidentie van HPV-gerelateerde CIN 

en kanker. 

 

Vroege indicatoren van vaccineffectiviteit 

 

Het doel van HPV-vaccinatie is de preventie van baarmoederhalskanker. Omdat het 

gemiddeld 20-25 jaar duurt voordat baarmoederhalskanker zich ontwikkelt, hebben klinische 

studies gebruik gemaakt van indirecte indicatoren als eindpunt, om onrealistisch grote en 

langdurige studies te voorkomen. Voorbeelden van indirecte indicatoren zijn incidente CIN-

laesies en persisterende HPV-infecties. Het bivalente en het quadrivalente vaccin laten in 

klinische studies een effectiviteit van meer dan 90% zien op het voorkomen van persisterende 

HPV16/18-infecties en CIN-laesies, gedurende een periode van ten minste 9 jaar na vaccinatie 

[30-32]. De vaccins tonen ook kruisbescherming aan tegen persisterende HPV31- en HPV45-

infecties [33,34].  

           



 

In overeenstemming met de resultaten van klinische studies en enkele vroege 

resultaten uit andere landen [35,36], vonden we in Hoofdstuk 9 dat de vaccineffectiviteit 

tegen incidente en persisterende infecties onder Nederlandse meisjes hoog was. Bovendien 

observeerden we een vergelijkbare vaccineffectiviteit tegen infectie met HPV16/18 en/of 

kruisbeschermende HPV31/45 (Hoofdstuk 9) in een recente meta-analyse [34]. Deze 

resultaten zijn geruststellend voor het vaccinatieprogramma zoals het nu is geïmplementeerd 

in Nederland. Vervolgstudies van de meisjes in dit cohort, zullen een stabieler beeld geven 

van de vaccineffectiviteit tegen persistente infecties en over enige tijd ook tegen CIN-laesies.  

 

Opkomst van het HPV vaccinatieprogramma  

In Nederland is de opkomst van kindervaccinaties binnen het Rijksvaccinatieprogramma 

(RVP) ongeveer 95%. [37]. De HPV vaccinatiegraad is lager dan deze kindervaccinaties in 

het RVP. De vaccinatiegraad in het eerste jaar na introductie bedroeg 56% (geboortecohort 

1997), en steeg licht naar 58% voor het geboortecohort 1998 [37]. De lage opkomst heeft 

waarschijnlijk te maken met het feit dat het een vaccin betreft dat nieuw is, voor een nieuwe 

leeftijdsgroep, alleen voor meisjes, tegen een SOA en bovendien negatieve media aandacht 

kreeg [38]. Om de impact van het vaccin op de incidentie van baarmoederhalskanker te 

kunnen meten, is het onder meer relevant om de karakteristieken te kennen van de meisjes die 

zich niet laten vaccineren. In Hoofdstuk 11 vonden we dat de HPV vaccinatiegraad onder 16-

jarige meisjes niet geassocieerd was met een hoger seksueel risicogedrag. Ongevaccineerde 

meisjes van deze leeftijd lijken daarom niet proportioneel vaker blootgesteld te worden aan 

HPV in vergelijking tot gevaccineerde meisjes. Een langere vervolgstudie van deze meisjes is 

nodig om te zien of dit in de toekomst nog steeds zo is. In Hoofdstuk 11 zagen we ook dat 

risicofactoren die geassocieerd zijn met het niet deelnemen aan het screeningsprogramma 

voor baarmoederhalskanker, zoals etniciteit en sociaal economische status, niet geassocieerd 

waren met vaccinatie. Dus in tegenstelling tot sommige andere studies [39], vonden we geen 

grote ongelijkheid in karakteristieken tussen gevaccineerde en ongevaccineerde meisjes.  

Hoe de vaccinatiegraad verhoogd kan worden is een punt van discussie. Wanneer men 

bijvoorbeeld kijkt naar het effect van kennis over HPV op het wel of niet laten vaccineren, 

worden uiteenlopende resultaten gevonden [40]. Sommige studies laten zien dat een 

verhoogde kennis van HPV geassocieerd is met een hogere vaccinatiegraad [41,42]. Echter, 

in een studie in Groot-Brittannië vinden onderzoekers het tegenovergestelde: de 

vaccinatiegraad was hoog in het eerste jaar na introductie van vaccinatie [43], maar de kennis 

           



 

over HPV was daar gering. In een Nederlandse studie [44] zien we een betere kennis van 

HPV, maar een veel lagere vaccinatiegraad dan in Groot-Brittannië.  

Externe factoren kunnen ook van invloed zijn op de vaccinatiegraad. Bijvoorbeeld de 

setting waarin het vaccin wordt gegeven. In Australië, Canada en Groot-Brittannië wordt het 

vaccin gegeven op school en is de vaccinatiegraad hoog (>85%). Of een andere setting (op dit 

moment worden er massa vaccinatiesessies georganiseerd) bij zou dragen aan een hogere 

vaccinatiegraad in Nederland is niet duidelijk. 

Het RIVM is een monitoringssysteem aan het opzetten om te onderzoeken waarom 

mensen zich wel of niet laten vaccineren. Tot dusver wordt hier de focus gelegd op 

vaccinaties die worden gegeven aan jonge kinderen (bijv. DKTP en mazelen). Omdat HPV-

vaccinatie in vele opzichten anders is dan deze vaccinaties, zou het nuttig zijn om een 

monitoringssysteem specifiek voor HPV te maken. Momenteel onderzoekt een andere 

onderzoeksgroep (TNO) welke factoren impact hebben op de keuze om zich wel of niet te 

laten vaccineren tegen HPV en of er mogelijkheden zijn om meer toegespitste informatie te 

geven aan meisjes die voor deze beslissing staan [45]. 

 

Conclusie 
In dit proefschrift zijn verschillende studies uitgevoerd om inzicht te krijgen in de korte-

termijn effecten van HPV-vaccinatie in Nederland. Voorafgaand aan de introductie van de 

HPV-vaccinatie hebben we verscheidene dwarsdoorsnede DNA studies (zoals de CSI studie) 

en serologie studies (zoals de PIENTER studies) uitgevoerd om de (sero)epidemiologische 

situatie van HPV te kunnen schetsen. Als deze studies worden herhaald, kunnen vaccinatie-

effecten op populatieniveau bestudeerd worden en verschuivingen of vervanging van HPV 

types als gevolg van de HPV-vaccinatie opgepikt worden. Daarnaast hebben we in een 

longitudinale studie (HAVANA) onder 14- tot 16-jarige gevaccineerd en ongevaccineerde 

meisjes een hoge vaccineffectiviteit tegen vroege indicatoren van baarmoederhalskanker laten 

zien. De jaarlijkse data collectie van de HAVANA studie zal worden voortgezet met het doel 

om de middellange- tot lange termijn effecten van HPV-vaccinatie in Nederland te kunnen 

monitoren.  

Deze studies zijn onderdeel van een uitgebreid monitoringskader om onder andere de 

effectiviteit van het vaccin tegen laesies te kunnen onderzoeken, de duur van antistof 

bescherming te kunnen meten en inzicht te verkrijgen in het mechanisme van bescherming.  
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