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Aan

<voornamen> <voorvoegsel> <familienaam> 
<Adres> <huisnummer>
<postcode> <woonplaats>
<kixcode>

en haar ouder(s)/verzorger(s)

Datum <datum>
Onderwerp: Uitnodiging vaccinatie HPV

Beste <voornamen> <voorvoegsel> <familienaam> en ouder(s)/verzorger(s),

Dit jaar kom jij in aanmerking voor de vaccinatie tegen HPV. Van dit virus kun je als je ouder bent 
baarmoederhalskanker krijgen. Daarom nodigen we je uit binnenkort deze vaccinatie te halen.
Elk jaar krijgen ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker en overlijden 200 vrouwen aan deze 
ziekte. Maar wist je dat baarmoederhalskanker een van de weinige kankervormen is waartegen je 
je met vaccinatie goed kan beschermen? Met de vaccinatie heb je geen garantie dat je nooit 
baarmoederhalskanker zult krijgen, maar je bent wel veel beter beschermd.

Hoe werkt de vaccinatie?
Twee vaccinaties zijn voldoende om je goed te beschermen. De vaccinatie wordt gegeven door de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ) in jouw buurt. De tweede vaccinatie krijg je een halfjaar later. Voor 
de vaccinatie hoefje niet te betalen. Bij deze brief zit ook een oproepkaart en een vaccinatiebewijs. 
Neem deze mee als je de vaccinatie komt halen.

Waar is het?
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Is de vaccinatie vrijwillig?
Vaccineren is vrijwillig. Je beslist zelf of je dit doet. Maar we raden je aan om het wel te doen. In 
de folder lees je meer informatie over HPV en de vaccinatie. Op de website van het 
Rijksvaccinatieprogramma (rvp.nl/hpv) vind je nog meer informatie en kun je filmpjes bekijken en 
de bijsluiter van het vaccin lezen.

Vragen of een gesprek?
Wil je graag met een arts of verpleegkundige overleggen over de HPV-vaccinatie? Neem dan 
contact op met de jeugdgezondheidszorg (JGZ) die de vaccinatie geeft.

Met vriendelijke groet,

J.A. van Vliet, arts
Manager Rijksvaccinatieprogramma


