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Samenvatting 
Infectie met humaan papillomavirus (HPV) kan baarmoederhalskanker, verschillende 
andere typen kanker en anogenitale wratten veroorzaken bij mannen en vrouwen. 
Meisjes van 12 of 13 jaar krijgen in Nederland HPV-vaccinatie aangeboden; de HPV-
vaccinatiegraad in deze groep is nu 53%. Door de lage dekkingsgraad is de 
groepsimmuniteit voor heteroseksuele mannen beperkt en is er geen bescherming 
voor mannen die seks hebben met mannen (MSM). Sekse-neutrale vaccinatie in 
Nederland lijkt kosteneffectief te zijn, maar hangt af van de vaccinatiegraad bij 
meisjes. Uit recent onderzoek blijkt dat mannelijke bezoekers van een soa polikliniek 
een hoge bereidheid hebben zich te laten vaccineren; deze vaccinatie-intentie daalt 
echter sterk wanneer mannen voor vaccinatie zouden moeten betalen. Op basis van de 
huidige kennis zou HPV-vaccinatie voor jongens, of voor specifieke groepen mannen 
zoals MSM, overwogen kunnen worden. 

Abstract 
Is human papillomavirus vaccination for boys or men useful? 
Human papillomavirus (HPV) infection can cause cervical cancer and multiple other 
cancers, as well as anogenital warts in men and women. Girls aged 12 or 13 are offered 
HPV vaccination in the Netherlands; HPV vaccination coverage in this group now 
stands at 53%. This low coverage causes limited herd immunity for heterosexual men 
and offers no protection for men who have sex with men (MSM). Gender-neutral HPV 
vaccination seems to be cost-effective in the Netherlands, but is dependent on 
vaccination coverage among girls. Recent research reveals that men visiting an STD 
outpatient clinic have a high degree of willingness to be vaccinated. However, this 
vaccination-intention strongly decreases when men have to pay for vaccination 
themselves. Based on current knowledge, HPV vaccination for boys or for specific male 
groups, such as MSM, could be considered. 
Conflict of interest and financial support: potential conflicts of interest have been 
reported for this article. ICMJE forms provided by the authors are available online 
along with the full text of this article. 
  

 
 

 

Introductie 
In Nederland wordt vaccinatie tegen humaan papillomavirus (HPV) aan meisjes 

aangeboden. HPV kan, naast baarmoederhalskanker en verschillende andere typen 
kanker, ook anogenitale wratten veroorzaken. In onder andere de Verenigde Staten, 
Australië en Oostenrijk krijgen niet alleen meisjes maar ook jongens HPV-vaccinatie 
aangeboden. Is vaccinatie van jongens of mannen tegen humaan papillomavirus op 
basis van de huidige kennis zinvol? 

HPV-infectie en HPV-gerelateerde ziekten 
Een HPV-infectie is de meest voorkomende seksueel overdraagbare infectie 1. De 
prevalentie van genitale HPV-infecties bij mannen varieert sterk: 1-84%, afhankelijk 
van de sexuele blootstelling, tot 93% bij hiv-geïnfecteerde mannen die seks hebben 
met mannen (MSM) 2. Condooms zijn nauwelijks effectief voor de preventie van HPV-
infectie 3. De meeste mensen met een HPV-infectie (> 90%) zijn het virus binnen 1 of 2 
jaar weer kwijt. Of het virus persisteert, hangt af van het HPV-type en van 
gastheerfactoren. 

 

 
Figuur 1 - De incidentie in Nederland van diverse vormen van kanker die veroorzaakt worden door 

humaan papillomavirus (HPV) per 100.000 personen per jaar. De gegevens afkomstig van de 

Nederlandse Kankerregistratie, een systematische review uit 2012 en een publicatie uit 2015.2,19 ‡ 

Nederlandse Kankerregistratie, 2016; * Machalek et al., 20122; # Nederlandse Kankerregistratie, 2010  & 

Henneman et al, 2015; MSM= mannen die seks hebben met mannen. 
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Bij slechts een klein deel van de mensen met een persisterende HPV-infectie 
ontstaat een maligniteit. HPV kan verschillende maligniteiten veroorzaken, zoals 
genitale, anale en orofaryngeale vormen van kanker 1. Er is een verband tussen HPV-
positieve orofaryngeale plaveiselcelcarcinomen (OPCC) en orale seks, terwijl HPV-
negatieve OPCC verband houden met chronisch tabak- en alcoholgebruik 1. De 
incidentie van HPV-gerelateerde OPCC – wereldwijd 17.000 mannen in 2008 – ligt 
hoger dan de incidentie van anale kanker bij mannen (wereldwijd 11.000 mannen in 
2008) 1. 

Door HPV veroorzaakte anale kanker komt relatief vaak voor bij MSM: de incidentie 
van anale kanker bij MSM is meer dan 15 keer hoger dan bij heteroseksuele mannen 2. 
Vooral onder hiv-positieve MSM is de ziektelast hoog (figuur 1). Bij deze specifieke 
groep is de incidentie van anale kanker ongeveer 46 gevallen per 100.000 
persoonsjaren 2. 

De meeste HPV-gerelateerde vormen van kanker worden veroorzaakt door HPV-
typen 16 of 18 4. Laagrisico-HPV-typen 6 en 11 veroorzaken genitale wratten 5. In 
Nederland worden jaarlijks bij ongeveer 40.000 personen genitale wratten 
gediagnosticeerd 6. 

HPV-vaccins 
Er zijn momenteel 3 profylactische vaccins beschikbaar die beschermen tegen HPV. 

De vaccins verschillen onderling in geregistreerde indicaties en de HPV-typen 
waartegen ze beschermen (tabel). Het bivalente vaccin (Cervarix) beschermt tegen 
HPV-typen 16 en 18, het quadrivalente (Gardasil) en nonavalente (Gardasil 9) vaccin 
beschermen ook nog tegen typen 6 en 11. Het nonavalente vaccin beschermt 
bovendien nog tegen 5 andere oncogene typen, waardoor het nonavalente vaccin 
ongeveer 90% van de gevallen van baarmoederhalskanker kan voorkomen 7. Dit 
nonavalente vaccin is in de EU geregistreerd, maar nog niet in Nederland verkrijgbaar. 
In 2009 werden meisjes die geboren waren tussen 1 januari 1993 en 31 december 
1996 in een eenmalige inhaalcampagne gevaccineerd met het bivalente vaccin. In 2010 
werd HPV-vaccinatie met het bivalente vaccin voor 12- en 13-jarige meisjes – vanaf 
geboortecohort 1997 – opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma ter preventie van 
baarmoederhalskanker. De HPV-vaccinatiegraad onder 12- en 13-jarige meisjes in 
Nederland is op dit moment 53% 8. Door deze relatief lage vaccinatiegraad is er slechts 
beperkte indirecte bescherming (dat wil zeggen: groepsimmuniteit) voor 
heteroseksuele mannen en geen bescherming voor MSM (figuur 2) 9. 

 

 
 

 

Tabel. Geregistreerde profylactische HPV-vaccins en indicaties. 

Type vaccin Beschermt 
tegen 

Doseringsschema Geregistreerd 
voor gebruik bij 

Preventie van 

bivalent HPV-16/18 0-6 maanden* of 
0-1-6 maanden† 

♀/♂ cervicale intra-epitheliale neoplasie 
cervicale kanker 
vaginale intra-epitheliale neoplasie 
vulvaire intra-epitheliale neoplasie 
anale intra-epitheliale neoplasie 
anale kanker 

quadrivalent HPV-
6/11/16/18 

0-6 maanden‡ of 
0-2-6 maanden§ 

♀/♂  cervicale intra-epitheliale neoplasie 
cervicale kanker 
vaginale intra-epitheliale neoplasie 
vulvaire intra-epitheliale neoplasie 
anale intra-epitheliale neoplasie 
anale kanker 
genitale wratten 

nonavalent HPV-
6/11/16/
18/31/33
/45/52/5
8 

0-6 maanden‡ of 
0-2-6 maanden§ 

♀/♂ cervicale intra-epitheliale neoplasie 
cervicale kanker 
vaginale intra-epitheliale neoplasie 
vaginakanker 
vulvaire intra-epitheliale neoplasie 
vulvakanker 
anale intra-epitheliale neoplasie 
anale kanker 
genitale wratten 

HPV = humaan papillomavirus. 
* Bij kinderen tot en met 15 jaar. 
† Bij vrouwen van 15 jaar en ouder. 
‡ Bij kinderen tot 15 jaar (zij mogen ook het 3-doses-schema krijgen). 
§ Voor 15 jaar en ouder. 

 
Het quadrivalente en het nonavalente vaccin bieden mannen goede bescherming 

tegen de ziekten die in de tabel genoemd worden. Voor mannen van 16-26 jaar oud is 
de vaccineffectiviteit, uitgedrukt als percentage bescherming, als volgt: 

anogenitale wratten: 89,4%; persisterende HPV-infectie: 78,7% voor HPV-type 16 en 
96,0% voor HPV-type 18 10; anale intra-epitheliale neoplasie, ongeacht HPV-type: 
54,9%; anale intra-epitheliale neoplasie ten gevolge van HPV-typen 6, 11, 16 of 18: 
77,5% 11. Dat HPV-vaccins ook bescherming bieden tegen door HPV veroorzaakte 
orofaryngeale en peniele kanker is weliswaar aannemelijk, maar tot dusver niet in 
klinische studies onderzocht of vastgesteld; de effectiviteit van de vaccins tegen deze 
tumoren is dus niet bekend. 



191

HPV vaccinatie voor jongens of mannen

8   

 
 

 

Bij slechts een klein deel van de mensen met een persisterende HPV-infectie 
ontstaat een maligniteit. HPV kan verschillende maligniteiten veroorzaken, zoals 
genitale, anale en orofaryngeale vormen van kanker 1. Er is een verband tussen HPV-
positieve orofaryngeale plaveiselcelcarcinomen (OPCC) en orale seks, terwijl HPV-
negatieve OPCC verband houden met chronisch tabak- en alcoholgebruik 1. De 
incidentie van HPV-gerelateerde OPCC – wereldwijd 17.000 mannen in 2008 – ligt 
hoger dan de incidentie van anale kanker bij mannen (wereldwijd 11.000 mannen in 
2008) 1. 

Door HPV veroorzaakte anale kanker komt relatief vaak voor bij MSM: de incidentie 
van anale kanker bij MSM is meer dan 15 keer hoger dan bij heteroseksuele mannen 2. 
Vooral onder hiv-positieve MSM is de ziektelast hoog (figuur 1). Bij deze specifieke 
groep is de incidentie van anale kanker ongeveer 46 gevallen per 100.000 
persoonsjaren 2. 

De meeste HPV-gerelateerde vormen van kanker worden veroorzaakt door HPV-
typen 16 of 18 4. Laagrisico-HPV-typen 6 en 11 veroorzaken genitale wratten 5. In 
Nederland worden jaarlijks bij ongeveer 40.000 personen genitale wratten 
gediagnosticeerd 6. 

HPV-vaccins 
Er zijn momenteel 3 profylactische vaccins beschikbaar die beschermen tegen HPV. 

De vaccins verschillen onderling in geregistreerde indicaties en de HPV-typen 
waartegen ze beschermen (tabel). Het bivalente vaccin (Cervarix) beschermt tegen 
HPV-typen 16 en 18, het quadrivalente (Gardasil) en nonavalente (Gardasil 9) vaccin 
beschermen ook nog tegen typen 6 en 11. Het nonavalente vaccin beschermt 
bovendien nog tegen 5 andere oncogene typen, waardoor het nonavalente vaccin 
ongeveer 90% van de gevallen van baarmoederhalskanker kan voorkomen 7. Dit 
nonavalente vaccin is in de EU geregistreerd, maar nog niet in Nederland verkrijgbaar. 
In 2009 werden meisjes die geboren waren tussen 1 januari 1993 en 31 december 
1996 in een eenmalige inhaalcampagne gevaccineerd met het bivalente vaccin. In 2010 
werd HPV-vaccinatie met het bivalente vaccin voor 12- en 13-jarige meisjes – vanaf 
geboortecohort 1997 – opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma ter preventie van 
baarmoederhalskanker. De HPV-vaccinatiegraad onder 12- en 13-jarige meisjes in 
Nederland is op dit moment 53% 8. Door deze relatief lage vaccinatiegraad is er slechts 
beperkte indirecte bescherming (dat wil zeggen: groepsimmuniteit) voor 
heteroseksuele mannen en geen bescherming voor MSM (figuur 2) 9. 

 

 
 

 

Tabel. Geregistreerde profylactische HPV-vaccins en indicaties. 

Type vaccin Beschermt 
tegen 

Doseringsschema Geregistreerd 
voor gebruik bij 

Preventie van 

bivalent HPV-16/18 0-6 maanden* of 
0-1-6 maanden† 

♀/♂ cervicale intra-epitheliale neoplasie 
cervicale kanker 
vaginale intra-epitheliale neoplasie 
vulvaire intra-epitheliale neoplasie 
anale intra-epitheliale neoplasie 
anale kanker 

quadrivalent HPV-
6/11/16/18 

0-6 maanden‡ of 
0-2-6 maanden§ 

♀/♂  cervicale intra-epitheliale neoplasie 
cervicale kanker 
vaginale intra-epitheliale neoplasie 
vulvaire intra-epitheliale neoplasie 
anale intra-epitheliale neoplasie 
anale kanker 
genitale wratten 

nonavalent HPV-
6/11/16/
18/31/33
/45/52/5
8 

0-6 maanden‡ of 
0-2-6 maanden§ 

♀/♂ cervicale intra-epitheliale neoplasie 
cervicale kanker 
vaginale intra-epitheliale neoplasie 
vaginakanker 
vulvaire intra-epitheliale neoplasie 
vulvakanker 
anale intra-epitheliale neoplasie 
anale kanker 
genitale wratten 

HPV = humaan papillomavirus. 
* Bij kinderen tot en met 15 jaar. 
† Bij vrouwen van 15 jaar en ouder. 
‡ Bij kinderen tot 15 jaar (zij mogen ook het 3-doses-schema krijgen). 
§ Voor 15 jaar en ouder. 

 
Het quadrivalente en het nonavalente vaccin bieden mannen goede bescherming 

tegen de ziekten die in de tabel genoemd worden. Voor mannen van 16-26 jaar oud is 
de vaccineffectiviteit, uitgedrukt als percentage bescherming, als volgt: 

anogenitale wratten: 89,4%; persisterende HPV-infectie: 78,7% voor HPV-type 16 en 
96,0% voor HPV-type 18 10; anale intra-epitheliale neoplasie, ongeacht HPV-type: 
54,9%; anale intra-epitheliale neoplasie ten gevolge van HPV-typen 6, 11, 16 of 18: 
77,5% 11. Dat HPV-vaccins ook bescherming bieden tegen door HPV veroorzaakte 
orofaryngeale en peniele kanker is weliswaar aannemelijk, maar tot dusver niet in 
klinische studies onderzocht of vastgesteld; de effectiviteit van de vaccins tegen deze 
tumoren is dus niet bekend. 



192

HPV vaccinatie voor jongens of mannen 
 

 

De prijs die overheden voor het HPV-vaccin betalen is wereldwijd, en ook in 
Nederland, de laatste jaren fors gedaald, hoewel er nog steeds een patent op deze 
vaccins 
rust (het patent op het bivalente vaccin verloopt in 2019) 12. Daarnaast zijn de kosten 
van vaccinatie omlaag gebracht door het aantal prikken dat nodig is voor het 
opwekken van een goede bescherming bij adolescenten tot 16 jaar (quadrivalent 
vaccin: tot 15 jaar) te reduceren van 3 naar 2 13.  
 

 

 

Figuur 2 - Het verband tussen de ziektelast van humaan-papillomavirus(HPV)-gerelateerde kanker bij 
mannen in Nederland en de HPV-vaccinatiegraad van meisjes. Weergegeven is het aantal verloren 
‘quality-adjusted life years’ (QALY’s) door verschillende ca carcinomen bij mannen en bij verschillende 
vaccinatiegraden onder meisjes (zwart: 0%; donkergrijs: 60%; lichtgrijs: 90% van de meisjes gevaccineerd). 
HPV-typen 16 en 18 kunnen orofarynx-, anus- en peniscarcinoom veroorzaken en vaccinatie tegen HPV 
kan deze vormen van kanker voorkómen 9. 

 
Sekse-neutrale HPV-vaccinatie  

Australië, enkele provincies van Canada, Oostenrijk en de Verenigde Staten hebben 
een sekse-neutraal vaccinatieprogramma. Daarnaast hebben enkele landen specifieke  
aanbevelingen voor het vaccineren van MSM, zoals het Verenigd Koninkrijk. 

 
 

 

Bij de overweging voor zogenoemde sekse-neutrale vaccinatie zijn verschillende 
factoren van belang. Ten eerste biedt de huidige vaccinatiegraad van de meisjes (53%)  
via groepsimmuniteit slechts beperkte indirecte bescherming aan heteroseksuele 
mannen – een afname in levenslang risico op HPV-infectie van 53% voor HPV-type 16 – 
en ontbreekt bescherming voor MSM. Door jongens te vaccineren voordat zij seksueel 
actief zijn worden alle mannen beschermd, ongeacht hun seksuele oriëntatie. 

Een tweede factor is dat jongensvaccinatie door wederkerige bescherming tegen 
HPV-infectie ook de groepsimmuniteit voor meisjes en vrouwen verbetert. Sommige 
rekenmodellen suggereren dat het verhogen van de opkomst bij meisjes effectiever is 
dan het vaccineren van jongens als het gaat om het verhogen van de 
groepsimmuniteit, maar andere modellen suggereren dat sekse-neutrale vaccinatie 
juist kosteneffectiever is 14. Tot slot kunnen we stellen dat een sekse-specifiek 
programma alleen te verdedigen is bij grote verschillen in ziektelast tussen mannen en 
vrouwen, en dat bij lichte of matige verschillen in ziektelast sekse-neutrale vaccinatie 
te prefereren is. 

Uiteindelijk zijn twee factoren van groot belang bij de keuze voor het al dan niet 
vaccineren van jongens: (a) Hoe groot is de vermindering in ziektelast als jongens 
worden gevaccineerd? (b) Is het vaccineren van jongens kosteneffectief? Uit een 
recente schatting blijkt dat ongeveer 800 jongens gevaccineerd moeten worden om 1 
geval van kanker bij mannen te voorkomen 9. Ter vergelijking, bij introductie van de 
meisjesvaccinatie werd berekend dat ongeveer 200 meisjes gevaccineerd moesten 
worden om 1 geval van baarmoederhalskanker te voorkomen. De gezondheidswinst bij 
mannen lijkt dus lager dan bij vrouwen, al zou de groepsimmuniteit van vrouwen ook 
stijgen door wederkerige bescherming. 

Als preventie van baarmoederhalskanker het enige doel van de HPV-vaccinatie is, 
dan is jongensvaccinatie bij het huidige tarief niet kosteneffectief wanneer de 
vaccinatiegraad onder meisjes 80% of hoger is. Als preventie van alle HPV-gerelateerde 
vormen van kanker het doel van de HPV-vaccinatie is en de vaccinatiegraad onder 
meisjes 60% bedraagt, dan lijkt jongensvaccinatie kosteneffectief te zijn. Bij het huidige 
vaccintarief en een vaccinatieopkomst onder jongens van 40% kost het toevoegen van 
HPV-vaccinatie voor jongens aan het Rijksvaccinatieprogramma € 9134 per gewonnen 
levensjaar 15. 

HPV-vaccinatie van MSM 
Een efficiënt alternatief om de door HPV veroorzaakte ziektelast onder mannen te 

verminderen is gerichte vaccinatie van MSM. De huidige populatie van seksueel 
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vaccinatiegraden onder meisjes (zwart: 0%; donkergrijs: 60%; lichtgrijs: 90% van de meisjes gevaccineerd). 
HPV-typen 16 en 18 kunnen orofarynx-, anus- en peniscarcinoom veroorzaken en vaccinatie tegen HPV 
kan deze vormen van kanker voorkómen 9. 

 
Sekse-neutrale HPV-vaccinatie  

Australië, enkele provincies van Canada, Oostenrijk en de Verenigde Staten hebben 
een sekse-neutraal vaccinatieprogramma. Daarnaast hebben enkele landen specifieke  
aanbevelingen voor het vaccineren van MSM, zoals het Verenigd Koninkrijk. 

 
 

 

Bij de overweging voor zogenoemde sekse-neutrale vaccinatie zijn verschillende 
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geval van kanker bij mannen te voorkomen 9. Ter vergelijking, bij introductie van de 
meisjesvaccinatie werd berekend dat ongeveer 200 meisjes gevaccineerd moesten 
worden om 1 geval van baarmoederhalskanker te voorkomen. De gezondheidswinst bij 
mannen lijkt dus lager dan bij vrouwen, al zou de groepsimmuniteit van vrouwen ook 
stijgen door wederkerige bescherming. 

Als preventie van baarmoederhalskanker het enige doel van de HPV-vaccinatie is, 
dan is jongensvaccinatie bij het huidige tarief niet kosteneffectief wanneer de 
vaccinatiegraad onder meisjes 80% of hoger is. Als preventie van alle HPV-gerelateerde 
vormen van kanker het doel van de HPV-vaccinatie is en de vaccinatiegraad onder 
meisjes 60% bedraagt, dan lijkt jongensvaccinatie kosteneffectief te zijn. Bij het huidige 
vaccintarief en een vaccinatieopkomst onder jongens van 40% kost het toevoegen van 
HPV-vaccinatie voor jongens aan het Rijksvaccinatieprogramma € 9134 per gewonnen 
levensjaar 15. 

HPV-vaccinatie van MSM 
Een efficiënt alternatief om de door HPV veroorzaakte ziektelast onder mannen te 

verminderen is gerichte vaccinatie van MSM. De huidige populatie van seksueel 
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actieve MSM heeft namelijk niet alleen een onevenredig hoge ziektelast, maar in deze 
populatie ontbreekt ook de groepsimmuniteit. Het includeren van jongens in een 
vaccinatieprogramma voor 12-jarigen heeft voor deze groep weinig nut. Gerichte 
vaccinatie van MSM kan dus complementair zijn aan het vaccineren van jongens, en 
zou zelfs een kosteneffectief alternatief kunnen zijn 16. 

De profylactische werking van HPV-vaccins is echter alleen aangetoond bij mannen 
tot en met 26 jaar met maximaal 5 seksuele partners 10,11. Bovendien is de mate van 
bescherming tegen persisterende HPV-infecties en neoplasie bij seksueel actieve 
mensen lager dan bij mensen die nog geen seks hebben gehad, tenzij zij HPV-
seronegatief en HPV-DNA-negatief zijn 17. Er is geen directe reden om aan te nemen 
dat de immunogeniciteit van HPV-vaccins aanzienlijk lager is bij mannen ouder dan 25 
jaar met een langere seksuele geschiedenis, maar de meerwaarde van vaccinatie is wel 
lager omdat zij mogelijk al een persisterende HPV-infectie hebben opgelopen 
waartegen profylactische HPV-vaccins niet meer werkzaam zijn. 

Op basis van de Britse populatie van MSM is een berekening gemaakt over de 
kosteneffectiviteit van HPV-vaccinatie van MSM. Hieruit bleek dat de incidentie van 
genitale wratten met 35% zou dalen wanneer HPV-vaccinatie met het quadrivalente 
vaccin aangeboden zou worden aan 16-40-jarige MSM, en met 15% wanneer alleen 
hiv-positieve MSM in deze leeftijd gevaccineerd zouden worden. De incidentie van 
anale kanker zou op lange termijn met 55% dalen wanneer MSM gevaccineerd zouden 
worden, en met 40% als alleen hiv-positieve MSM gevaccineerd zouden worden. 
Vaccinatie van MSM werd als kosteneffectief beoordeeld wanneer de kosten van het 
vaccin en de toediening onder de £ 48 per dosis zouden liggen 16. 

Een bepalende factor voor het slagen van een gerichte vaccinatiecampagne is de 
tijdige inclusie van seksueel actieve MSM; dit hangt voor een belangrijk deel af van de 
vaccinatiebereidheid van mannen. 

HPV-vaccinatiebereidheid van mannen 
De HPV-vaccinatiebereidheid is gepeild onder mannelijke cliënten (≥ 18 jaar) van de 

soa-polikliniek in Amsterdam met een gevalideerde online-vragenlijst. Uit eerder 
onderzoek is bekend dat gemeten vaccinatiebereidheid een sterke voorspeller is van 
daadwerkelijke vaccinatie 18. In dat onderzoek is tevens bekeken welke factoren van 
invloed zijn op de vaccinatiebereidheid, waaronder de prijs van het vaccin. 

In totaal deden 1490 mannen mee aan dit onderzoek, van wie 71% MSM. De HPV-
vaccinatie-intentie was hoog wanneer men niet voor de vaccinatie hoefde te betalen, 
met een gemiddelde intentie van 2,2 (SD:1,2) op een schaal van -3 (maximaal 

 
 

 

negatieve intentie) tot +3 (maximaal positieve intentie). Bij multivariabele analyse 
bleek de HPV-vaccinatie-intentie samen te hangen met sociaalpsychologische factoren 
zoals attitude, ‘self-efficacy’ (in hoeverre iemand zichzelf in staat acht 3 keer de soa-
polikliniek te bezoeken voor HPV-vaccinatie), sociale invloeden, verwachte spijt van 
niet vaccineren en overtuigingen over bijvoorbeeld bijwerkingen van de vaccinatie. 
Daarnaast was de vaccinatie-intentie hoger bij een jongere leeftijd, seksuele voorkeur 
(MSM) en toename in het aantal sekspartners in de afgelopen 6 maanden. Als men zelf 
voor het HPV-vaccin zou moeten betalen, daalt de vaccinatie-intentie naarmate de 
prijs toeneemt, tot een gemiddelde vaccinatie-intentie van -0,8 (SD:1,8) bij de huidige 
kostprijs (€ 350,-) 18. 

De HPV-vaccinatie-intentie is dus hoog onder mannelijke cliënten van de soa-
polikliniek, maar als zij de vaccinatie zelf moeten betalen daalt de intentie sterk. 

Conclusie 
HPV veroorzaakt niet alleen bij vrouwen, maar ook bij mannen aanzienlijke ziektelast. 
Deze ziektelast is te voorkomen door naast meisjes ook jongens of mannen te 
vaccineren tegen HPV. Kosteneffectiviteit is aangetoond van sekse-neutrale HPV-
vaccinatie in Nederland en van gerichte vaccinatie van MSM in het Verenigd Koninkrijk. 
Vaccinatie van jongens en mannen zou hen kunnen beschermen tegen ziekten die door 
HPV worden veroorzaakt, zoals penis-, anus-, en orofaryngeale kanker. 

Op basis van het beschikbare bewijs over de rol van HPV-infectie bij kanker bij 
mannen vinden wij dat de keuze voor een tot meisjes beperkt vaccinatieprogramma 
heroverwogen zou moeten worden. 

Verantwoording 
Johannes Bogaards (RIVM, VUmc), Robine Donken (RIVM) en Hester de Melker (RIVM) 
gaven deskundig advies bij het schrijven van dit artikel. 
 
Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit 
artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online 
beschikbaar bij dit artikel. 
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