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Hoe kan je besmet geraken met het HPV virus?  
Je zal voornamelijk door seksuele activiteit besmet worden. 

Hoe weet je dat je zelf besmet bent met het HPV virus?  
Je krijgt geen symptomen door de infectie met het HPV virus.  
Een HPV infectie geeft geen klachten, je ziet het niet, je krijgt geen koorts.  
Je kan het enkel weten door het afnemen van een uitstrijkje. Enkel in het geval van HPV 6 en HPV 11 (genitale wratten) 
kan je het zien. 

Kan je drager zijn van het HPV virus wanneer je nooit seksuele betrekkingen gehad hebt?  
recent werd het duidelijk dat niet enkel genitaal contact HPV doorgeeft, het is immers een huidvirus. 

Hoe weet je dat een jongen besmet is met het HPV virus?  
Hij kan het zelf niet weten, want men gebruikt noch een bloedonderzoek, noch een urineonderzoek om het HPV op te 
sporen. De kans dat hij besmet is, hangt oa af zijn seksuele voorgeschiedenis. Een jongen die al veel seksuele 
contacten heeft gehad, met meisjes die ook al veel verschillende partners hadden, zal bijna zeker besmet zijn met HPV. 
De overdracht van het HPVvirus  wordt beschouwd als een eerder banale zaak maar met soms zeer belangrijke 
gevolgen 
Indien hij besmet is met genitale wratten, kan je het wel zien. 

Zit er HPV in het verlies bij de regels?  
Ja, dat is mogelijk wanneer je besmet bent met HPV. 

Beschermt de pil tegen het HPV virus?  
Neen. De pil beschermt alleen maar tegen ongewenste zwangerschappen, zeker niet tegen HPV! 

Beschermt een condoom tegen het HPV virus?  
Gedeeltelijk wel. 

Kan je het HPV virus doorgeven via zoenen?  
Ja, men weet dat HPV in de mond vaak terug te vinden is bij jonge populatiegroepen. Blijf toch maar lekker zoenen, ooit 
contact hebben met HPV is een normale zaak ons lichaam maakt in principe voldoene antistoffen aan omje te 
beschermen 

Kan je besmet worden met het HPV virus via een besmette toiletbril?  
De kans is klein op een hygiënisch goed onderhouden toilet, maar het kan. 

Wanneer je zwanger wilt worden gebruik je geen condoom meer, wordt je dus meer blootgesteld aan het HPV 
virus?  
Indien je al gedurende lange tijd met dezelfde partner seks hebt, is het risico laag dan pas een infectie op te lopen (tenzij 
je partner je niet trouw is) 

Kan je het HPV virus aan je ongeboren baby overdragen?  
neen, je ongeboren baby wordt niet besmet. 
Als je besmet bent met een HPV virus is soms een behandeling nodig:  bvb een conisatie  Een conisatie is een ingreep 
waarbij men een klein stukje van de baarmoederhals verwijdert. 

Kan een vrouw die al een conisatie onderging opnieuw besmet worden met HPV?  
Spijtig genoeg wel. 

Kan je nog kinderen krijgen na een conisatie?  
In principe wel, maar dit vergt wel goede controle van de gynaecoloog.  
 


