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Adviesaanvraag GR HPV-vaccinatie
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Uw brief

Geachte heer Kullberg,
Op 19 juni 2019 heeft de Gezondheidsraad in het rapport 'Vaccinatie tegen HPV'
geadviseerd over vaccinatie tegen humaan papillomavirus (HPV). Dit virus veroor
zaakt onder andere baarmoederhalskanker, maar ook anuskanker, vaginakanker,
vulvakanker, peniskanker en kanker in de mond- en keelholte. Uw commissie
heeft geadviseerd om vaccinatie tegen HPV te behouden binnen het Rijksvaccina
tieprogramma, deze aan te bieden aan zowel meisjes als jongens, en zo dicht
mogelijk bij de leeftijd van 9 jaar. Uw commissie adviseerde tevens een aanvul
lend vaccinatieprogramma op te zetten voor jongvolwassenen tot en met 26 jaar.

Bijlage(n)

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Conform het advies is per 31 januari 2022 de uitbreiding van de HPV-vaccinatie
onder 18 jaar gestart. Deze uitbreiding betekent dat vanaf dit voorjaar naast
meisjes ook jongens worden gevaccineerd en dat de vaccinatieleeftijd wordt ver
laagd naar het jaar dat het kind 10 worêlt. Daarnaast vindt er - verspreid over
twee jaar - een grootschalige inhaalcampagne voor meisjes en jongens tot 18 jaar
plaats.
In ditzelfde advies heeft de commissie meegegeven dat ook jongvolwassenen van
18 tot en met 26 jaar de gelegenheid moeten krijgen om de HPV-vaccinatie in te
halen. Het gaat hierbij om vrouwen die eerder niet zijn ingegaan op uitnodigingen
om zich (volledig) te laten vaccineren en om mannen die eerder niet in aanmer
king kwamen voor de HPV-vaccinatie. Het RIVM is inmiddels samen met GGD
GHOR NL en de GGD'en gestart met het treffen van de voorbereidingen voor deze
campagne. Naar verwachting zal de aanvullende HPV-vaccinatiecampagne voor
18- tot en met 26-jarigen eind van dit jaar starten en door de GGD'en worden
afgerond in 2023.
Voor een volledige bescherming tegen HPV krijgen meisjes en jongens tot 15 jaar
krijgen een 2 doses-vaccin aangeboden (in een interval van Oen 6 maanden).
Vanaf 15 jaar krijgen meisjes en jongens een 3 doses-vaccin aangeboden (in een
interval van 0, 1 en 6 maanden). Voor de aanvullende HPV�vaccinatiecampagne
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voor 18- tot en met 26-jarigen wordt ook rekening gehouden met een 3 doses
vaccin. Dit is conform het advies van de commissie.
Advies JCVI en WHO
In het Verenigd Koninkrijk pleit de The Joint Committee on Vaccination and Im
munisation (JCVI) in een recent advies om bij de vaccinatie tegen HPV één dosis
minder te geven: kinderen t/m 14 jaar krijgen dan 1 dosis i.p.v. 2 doses en kin
deren van 15 jaar en ouder krijgen 2 doses i.p.v. 3 doses. 1 Dit advies is door de
WHO overgenomen.2 Dit leidt tot de vraag of een soortgelijke aanpassing van het
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vaccinatieschema in N ederland van meerwaarde zou zijn.

Gezien het beschikbaar komen van deze nieuwe informatie en de mogelijke gevol
gen van een aangepast schema, vraag ik u nogmaals om uw oordeel over de vac
cinatie tegen HPV. Ik verzoek u te kijken naar de mogelijkheid om bij de vaccina
tie tegen HPV één dosis minder te geven, voor alle leeftijden. Ik wil u hierbij vra
gen om uit te gaan van het huidige doel en het huidige vaccin in uw oordeel.
Vanwege het starten van de vaccinatiecampagne voor 18- tot en met 26-jarigen
eind van dit jaar, verzoek ik u mij op zeer korte termijn van een advies te voor
zien: september 2022.
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Maarten van Ooijen

1 JCVI interim advice on a one-dose schedule for the routine HPV immunisation programme.
Joint Committee on Vaccination and Immunisation, 2022.
https ://www.gov.uk/government/püblications/single-dose-of-hpv-vaccine-jcvi-interim
advice/jcvi-interim-advice-on-a-one-dose-schedule-for-the-routine-hpv-immunisation
programme.
2 One-dose Human Papillomavirus (HPV) vaccine offers solid protection against cervical
cancer. https ://www.who.int/news/item/11-04-2022-one-dose-human-papillomavirus-(hpv)
vaccine-offers-solid-protection-against-cervical-cancer
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