
Hey!
Hierbij ontvang je de uitnodiging voor 
de HPV-vaccinatie. Wat is het precies? 
Hoe gaat dit allemaal in z’n werk? 
En wat is handig om te weten? 
Wij helpen je een eindje op weg.    
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Plaats Locatie Datum en tijd

Dokkum Consultatiebureau Dokkum   
Birdaarderstraatweg 72C    
9101 DC Dokkum   

Dinsdag 17 maart 
13.30 - 16.00 uur   

Kollum Consultatiebureau Kollum   
Oostenburgstraat 2    
9291 EM Kollum  

Dinsdag 17 maart  
13.30 - 16.00 uur    

Ferwert Consultatiebureau Ferwert   
Foswerterstrjitte 71    
9172 PS Ferwert   

Woensdag 18 maart 
13.00 - 14.00 uur   

De Westereen Consultatiebureau  
De Westereen   
Badhuswei 1A    
9271 VA De Westereen   

Maandag 23 maart   
13.30 - 16.00 uur   
  



Hoe werkt het?
Om goed beschermd te zijn tegen het HPV-virus zijn 
er twee inentingen nodig. Tussen de eerste en tweede 
inenting zit zes maanden en de inentingen zijn gratis. 
Je krijgt de prik in je bovenarm dus houd rekening met 
je kleding. Na het krijgen van de prik kan je last krijgen 
van spierpijn in de geprikte arm, hoofd- of buikpijn en 
koorts. Deze klachten duren hooguit een dag of iets 
langer.

Wat is handig om te weten?                   
In deze envelop vind je de oproepkaart, het vaccinatiebewijs 
én de brief met de afspraak voor jouw vaccinatie. Neem de 
oproepkaart en het vaccinatiebewijs mee naar de afspraak. 
Kan je niet? Kies dan een andere datum uit het schema op 
de achterkant van deze flyer. Dit hoef je niet aan ons door 
te geven, je kan er gewoon naartoe.    

Wat is het 
precies?    
HPV is de afkorting van humaan papillomavirus. 
Dit virus kan baarmoederhalskanker veroorzaken. 
Door je te laten vaccineren zorg je ervoor dat jij 
hiertegen goed beschermd bent. Dit vaccin 
beschermt je tegen de twee meest voorkomende 
HPV-varianten. Samen veroorzaken ze ongeveer 
70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker. 
Met de inenting ben je dus beter beschermd 
maar niet voor de volle 100%.     

Meer 
informatie? 
Je hebt misschien nog vragen over de 
HPV-vaccinatie; dat kunnen wij ons goed 
voorstellen. Stel ze aan onze arts op locatie, 
bel ons via 088 - 22 99 444 óf stuur een 
mailtje naar hpv@ggdfryslan.nl. 

70%
van alle 
gevallen

Online en anoniem  
je vraag stellen? 
Via jouwggd.nl heb je de mogelijkheid 
om je vragen anoniem te stellen via de 
chat. De chat is elke werkdag geopend 
van 15.00 tot 21.00 uur en zondag van 
18.00 tot 20.00 uur. 


