
ONLINE ADVIES - OP -MA AT OVER DE HPV-VACCINATIE

HPVKEUZEHULP.NL  
HELPT OUDERS BIJ KEUZE 
HPV-VACCINATIE

TNO en de Universiteit Maastricht 
hebben een nieuwe, persoonlijke 
manier van communiceren ontwik-
keld over de HPV-vaccinatie.  
Dit is een online keuzehulp waarin 
ouders advies-op-maat krijgen  
van twee virtuele assistenten.

NIEUWE VORM VAN COMMUNICATIE 
OVER DE HPV-VACCINATIE 
De keuzehulp inenten tegen baarmoeder-
halskanker informeert en ondersteunt 
ouders persoonlijk en interactief bij het 
maken van een keuze over de humaan 
papillomavirus (HPV) vaccinatie. De 
ontwikkeling van deze effectieve advies-
op-maat-interventie ter bevordering van 
de vaccinatiegraad en geïnformeerde 
besluitvorming is zeer belangrijk vanwege 
de dalende vaccinatiegraad en toegeno-
men discussie. 

Uit onderzoek blijkt dat moeders een 
belangrijke rol spelen bij de keuze over 
de HPV-vaccinatie van hun dochter. 
Moeders hebben behoefte aan meer 
online, interactieve en persoonlijke 
communicatie over de HPV-vaccinatie 
naast de informatie die zij ontvangen  
bij de oproep. Dit heeft geleidt tot de 
ontwikkeling van de online advies-op-

maat interventie. Een nieuwe, persoon-
lijke manier van communiceren over de 
HPV-vaccinatie.

ONTWIKKELING SAMEN MET OUDERS 
EN MEISJES 
De interventie is ontwikkeld door TNO en 
de Universiteit Maastricht samen met 
moeders en andere vertegenwoordigers 
uit onderzoek, beleid en praktijk (RIVM, 
GGD, huisarts, gynaecoloog). Interviews 
en vragenlijsten gaven redenen weer van 
meisjes en ouders om wel of niet te 
kiezen voor de HPV-vaccinatie, en in hun 
wensen voor communicatie over de 
HPV-vaccinatie. Bij de ontwikkeling zijn 
moeders en vertegenwoordigers uit 
onderzoek, beleid en praktijk in elke fase 
betrokken bij de inhoud en het ontwerp. 
Ook zijn er vier experimenten gehouden 
om onderdelen van de interventie te 
testen op effectiviteit en acceptatie 
onder moeders.
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HOE WERKT 
HET? 
Het online advies-op-maat is bereikbaar 
via www.hpvkeuzehulp.nl en via de 
website van het RIVM https://rijksvacci-
natieprogramma.nl/vaccinaties/hpv. 

Via de website krijgen ouders advies van 
twee virtuele assistenten, een moeder en 
een dokter. De ‘moeder’ assistent 
begeleidt ouders door de website, en  
de ‘dokter’ assistent geeft inhoudelijke 
informatie over de HPV-vaccinatie. 
Gemiddeld zijn ouders ongeveer 21 
minuten kwijt aan het bezoeken van  
de site. De interventie bestaat uit vier 
menu’s: 

MENU 1 ‘INFORMATIE OVER DE 
HPV-VACCINATIE’
Ouders verzamelen informatie passend 
bij hun behoefte en zorgen. Op basis van 
een vraag worden ouders gestimuleerd 
na te denken over een thema en ontvan-
gen zij feedback op maat van de ‘dokter’ 
assistent (zie Figuur 1 t/m 3). 

MENU 2 ‘AFWEGEN VOOR- EN 
NADELEN’
Ouders kunnen met behulp van diverse 
stellingen de voor- en nadelen van de 
HPV-vaccinatie afwegen, en zien met een 
weegschaal welke keuze bij hun afweging 
past (zie Figuur 4). Ook worden ouders 
gestimuleerd om na te denken over wat 
zij belangrijk vinden in hun leven en hoe 
de inenting daarbij past. 

MENU 3 ‘PRAKTISCHE INFORMATIE’
Ouders ontvangen tips over het voeren 
van gesprekken over de HPV inenting 
(bijv. met de dochter) en waar de prik 
gehaald kan worden.

MENU 4 ‘VEELGESTELDE VRAGEN’.

VEELBELOVENDE 
EFFECTEN 
Onderzoek toont aan dat moeders door 
middel van deze persoonlijke communica-
tie beter geïnformeerd worden over de 
HPV-vaccinatie en meer bereid zijn om 
hun dochter te laten vaccineren tegen 
HPV. Daarnaast toont onderzoek aan dat 
moeders zeer tevreden zijn over deze 
nieuwe manier van communiceren. 

REACTIES VAN MOEDERS
“Wat een mooie website! De website is 
voor mij gebruikersvriendelijk en overzich-
telijk. Ik heb duidelijk en categorisch door 
de site kunnen zoeken (en een stuk wijzer 
geworden over het virus). De virtuele 
assistent ‘Petra’ is ook heel fijn. Ik had 
mijn twijfels maar deze site zou ik zeker 
iedereen aanraden te gebruiken als 
keuze-test en gesprekspartner voor samen 
met mijn dochter.”

“Ik vind de website heel toegankelijk,  
duidelijk, met veel informatie. Helder om 
inzicht te hebben wat fabels zijn en wat 
feiten zijn. Het is interactief en de meter 
over wel of niet inenten geeft direct een 
goed overzicht aan welke kant je staat (wel 
of geen hpv inenting). Vooral het taalge-
bruik is ook helder, ook voor mijn dochter 
te lezen.”

BEREIK 
Jaarlijks worden zo’n 100.000 meisjes 
uitgenodigd voor de HPV-vaccinatie, 
daardoor kan de online advies-op-maat 
interventie een grote impact hebben op 
de samenleving. Met het verhogen van de 
HPV-vaccinatiegraad kunnen meerdere 
gevallen van baarmoederhalskanker 
worden voorkomen. 

Figuur 1: Menu 1 ‘informatie over de HPV-inenting’.

Figuur 3: De ‘dokter’ assistent geeft gesproken 

advies-op-maat die past bij het antwoord van de 

ouder op de vraag hoeveel kans de dochter heeft 

op HPV zonder inenting (zie Figuur 2), waarna de 

ouder deze schriftelijke feedback ontvangt. 

Figuur 2: In het onderdeel ‘kans’ van menu 1 

vraagt de ‘moeder’ assistent naar de kans dat de 

dochter besmet wordt met HPV zonder inenting, en 

wordt daarna advies-op-maat gegeven (zie Figuur 3). 

Figuur 4: Menu 2 ‘Afwegen voor- en nadelen’ van 

de HPV-vaccinatie aan de hand van diverse 

stellingen. 
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BRUIKBAARHEID
De interventie is ontwikkeld met en 
afgestemd op moeders, maar is ook te 
gebruiken door vaders en meisjes, door 
zorgprofessionals die met ouders in 
gesprek gaan over vaccineren (als 
naslagwerk, hulpmiddel tijdens het 
gesprek of doorverwijzing) en door 
docenten (bijvoorbeeld op het voortgezet 
onderwijs die over dit onderwerp 
lesgeven). 

POTENTIE
De keuzehulp inenten tegen baarmoeder-
halskanker is geschikt als uitgangspunt 
voor de ontwikkeling van interventies voor 
andere vaccinaties. Een recent gestart 
onderzoek van TNO, Universiteit Maastricht 
en de KNOV naar maternale kinkhoest-
vaccinatie is hier een voorbeeld van. 
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