
HPV vaccinatie 

De GGD Amsterdam verzorgt de HPV vaccinaties voor alle 13 jarige meisjes uit de 
gemeente Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouder-Amstel 
(Duivendrecht en Ouderkerk). 
 
HPV vaccinatie 
Alle meisjes die dertien worden, krijgen vanuit het Rijksvaccinatieprogramma een vaccinatie tegen 
baarmoederhalskanker (HPV vaccinatie) aangeboden. 
Het Rijksvaccinatieprogramma biedt alle 13-jarige meisjes de mogelijkheid om kosteloos de vaccinatie te 
krijgen. Deze vaccinatie heet HPV en staat voor Humaan Papillomavirus. Er zijn ruim 100 verschillende 
varianten van dit virus. Een aantal varianten kunnen baarmoederhalskanker veroorzaken. 
 
Voor wie 
Meisjes die geboren zijn in 2006 komen in aanmerking voor de HPV vaccinatie. Zij ontvangen vanzelf een 
oproepkaart thuis. 

Daarnaast kunnen sommige meisjes die ouder dan 14 jaar zijn, ook deze vaccinatie halen. Het betreft dan: 

 Meisjes die hun serie van vaccinaties nog af moeten ronden 

 Meisjes die zijn geboren in of voor 2005 en die nog geen HPV vaccinatie hebben 
gehad of de serie nog moeten afronden. 

Dit geldt voor meisjes uit de regio Amsterdam en Amstelland. 
 
De vaccinatie 
De HPV-vaccinatie bestaat uit twee prikken op twee verschillende data, die op de oproepkaart vermeld staan. 
De eerst ronde vindt plaats in maart 2019. 

De 2e oproep wordt in wordt in augustus verstuurd voor de vaccinatie in september 2019. 
NB. Het is zeer belangrijk dat de meisjes beide vaccinaties halen, zodat zij de optimale bescherming krijgen. 
 

Priklocaties 

Woensdag 6 maart 2019 – 13.00 – 16.30 uur 
De Legmeervogels 
Sportpark de Randhoorn 
Randhoornweg 100 
1422 NE Uithoorn 
 
Woensdag 13 maart 2019 – 13.00 – 16.30 uur 
Emergohal 
Langs de Akker 3,  
1186 DA Amstelveen  
 
Woensdag 20 maart 2019 – 10.00 – 16.30 uur 
Sporthal Wethouder Verheij 
Polderweg 300 
1093KP Amsterdam 
Betaald parkeren! 
 
Woensdag 27 maart 2019 – 10.00 – 16.30 uur 
Frans Otten Stadion 
IJsbaanpad 43 
1076 CV  Amsterdam 
 
Voor meer informatie: www.ggd.amsterdam.nl/HPV 

http://www.ggd.amsterdam.nl/HPV

