Alles over het hrHPV, het ‘hoog risico Humaan Papilloma Virus’
De baarmoeder(hals) en vagina
De baarmoeder heeft de grootte en de vorm van een kleine peer. Aan de binnenzijde
van de baarmoederhals bevindt zich een dunne laag slijm producerende cellen, de
endocervix. Op de buitenzijde van de baarmoederhals en op de binnenzijde van de
vagina zit een stevige dikkere laag cellen, de ectocervix. Op het grensgebied
(transformatiezone) van deze twee lagen kunnen afwijkingen ontstaan die veroorzaakt
worden door de aanwezigheid van het zogenaamde Humaan Papilloma Virus (HPV).
Deze afwijkingen kunnen een voorstadium van baarmoederhalskanker doen ontstaan.
Dit voorstadium (ook wel premaligniteit genoemd) is geen kanker, maar het kan zich wel
na jaren (5 tot 10 jaar) tot kanker ontwikkelen. Het is dus belangrijk om deel te nemen
aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.
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Bijna iedereen raakt een keer besmet met het HPV.
Het is onmogelijk om zeker te weten, wanneer, hoe of door wie u besmet bent
geraakt met het HPV.
U merkt niet dat u besmet bent met het HPV.
Uw lichaam ruimt het HPV meestal binnen 2 jaar op.
Soms is dat niet het geval. Een langdurige besmetting met HPV kan dan
afwijkende baarmoederhalscellen veroorzaken.
HPV kan niet behandeld worden; afwijkende baarmoederhalscellen kunnen wel
behandeld worden.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

