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• Volgens recente schattingen kan meer dan 5% van alle vormen van kanker worden 

toegeschreven aan het humaan papillomavirus 
• Onlangs hebben deskundigen een verband gelegd tussen een infectie met het 

humaan papillomavirus  met hoog risico en de meeste vormen van hoofd-halskanker
• Volgens de schatting kunnen wereldwijd ongeveer 45.000 nieuwe gevallen van 

hoofd-halskanker aan het humaan papillomavirus  worden toegeschreven

WAT IS HET  
HUMAAN 
PAPILLOMAVIRUS ?
Het humaan papillomavirus komt heel 
vaak voor en er zijn meer dan 100 
verschillende typen van het humaan 
papillomavirus geïdentificeerd. Elk type 
humaan papillomavirus heeft een nummer

Het humaan papillomavirustreft de huid en 
de slijmvliezen (de vochtige bekleding van 
het lichaam, zoals de binnenkant van de 
mond, keel en anus)
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PAPILLOMAVIRUS?

Deze vormen van 
kanker worden 

orofarynxcarcinomen 
genoemd en maken 

deel uit van een 
groep die  

‘hoofd-halskanker’  
wordt genoemd

Hoofd-halskanker 
staat wereldwijd op 

de zevende plaats van 
vaak voorkomende 

kankervormen



WERELDWIJDE TRENDS:  
EEN VERTROEBELD BEELD
• Meerdere internationale onderzoeken hebben robuuste gegevens opgeleverd die  

op een duidelijke toename wijzen in de afgelopen 20 jaar van aan het humaan 
papillomavirus  gerelateerde vormen van hoofd-halskanker

• Deze onderzoeken laten ook zien dat de incidentie van aan het humaan papillomavirus 
gerelateerde vormen van hoofd-halskanker aanzienlijk per regio varieert

• De gegevens doen vermoeden dat deze variaties het gevolg zijn van regionale en 
culturele verschillen in seksuele gewoonten wereldwijd

COMMUNICATIE 
MET PATIËNTEN

Help de patiënt omgaan met zijn of 
haar emotionele reactie

Stel vast wat de psychosociale 
behoeften van de patiënt zijn

Wees erop voorbereid om enkele 
penibele vragen te beantwoorden

Vertel de patiënt wat de diagnose is

Sommige patiënten kunnen zich erg kwetsbaar voelen wanneer ze te horen krijgen  
dat ze kanker hebben of op de hoogte worden gebracht van hun  status van het  
humaan papillomavirus 

In gebieden als de VS of Noord-
Europa is naar schatting meer  
dan 70% van de vormen van  

hoofd-halskanker gerelateerd aan  
het humaan papillomavirus 

In gebieden als Zuid-Europa  
is naar schatting slechts 17% van 
de vormen van hoofd-halskanker 

gerelateerd aan  het humaan 
papillomavirus 



AANBEVELINGEN

 Voorlichting  Counseling

Medische zorgverleners op het 
gebied van hoofd-halskanker moeten 
beschikbare informatie uit verschillende 
bronnen verstrekken om de hiaten in 
de kennis omtrent aan het humaan 
papillomavirus gerelateerde vormen van 
hoofd-halskanker te vullen

De voorlichting moet zich richten op:
• Ziekte
• Behandeling
• Symptoomlast
• Seksueel gedrag

Medische zorgverleners moeten ook 
weten dat patiënten mogelijk online 
verontrustende informatie vinden. 
Dergelijke informatie is over het 
algemeen niet juist en op een niveau 
geschreven dat voor de gemiddelde 
patiënt te moeilijk is om goed te  
kunnen begrijpen

Patiënten hebben mogelijk counseling 
nodig voor emotionele ondersteuning 
na hun diagnose, zoals:
• Revalidatieprogramma’s
• Stressmanagement en 

ontspanningsoefeningen
• Sociale interventies

In het advies moet de psychosociale 
impact van de diagnose worden 
benadrukt en patiënten moet de optie 
worden gegeven om naar de juiste service 
te worden verwezen

Medische zorgverleners moeten ook 
beoordelen of de patiënt verder moet 
worden gevolgd om te zien of deze 
ondersteuning en advies nodig heeft

E H N S
www.ehns.org

European Head and Neck Society

Europese steun voor de campagne 
Make Sense wordt geboden door:

De campagne Make Sense wordt gevoerd door:


