WAT IS HET ZIKAVIRUS?
Het zikavirus is een flavivirus dat zikakoorts veroorzaakt, een soort koorts die je niet kan behandelen.

OVERDRACHT VAN HET ZIKAVIRUS
Het zikavirus wordt op de mens overgedragen door een bepaald soort muggen (Aedes) die overdag prikken.
Andere mogelijke manieren van overdracht:
`` van moeder op ongeboren kind tijdens de zwangerschap
`` via seksueel contact
`` via bloedtransfusie
`` via orgaantransplantatie

WAAR KOMT HET ZIKAVIRUS VOOR?
Het zikavirus komt voor in Zuid- en Centraal Amerika maar ook in mindere mate in Azië, Afrika en Oceanië.
Op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) kan je bekijken waar het zikavirus voorkomt.
(www.itg.be/N/reisgeneeskunde/faq-zika)

WAT ZIJN DE SYMPTOMEN VAN ZIKA?
De meeste mensen geïnfecteerd met het zikavirus zullen geen of alleen milde symptomen hebben.
De meest voorkomende symptomen zijn:
`` koortsuitslag
`` hoofdpijn
`` gewrichtspijn
`` rode ogen
`` spierpijn
De griepachtige klachten kunnen enkele dagen tot een week aanhouden.
Zodra iemand met het zikavirus is besmet, is deze waarschijnlijk (lange tijd) beschermd tegen toekomstige infecties.

WAT DOEN BIJ KLACHTEN?
Wie griepachtige klachten ontwikkelt na een reis uit een land waar zika voorkomt, consulteert best een dokter.
U kan zich namelijk laten testen als u ziek bent of bent geweest. Dit gebeurt best zo snel mogelijk. Testen bij mensen zonder actieve
zwangerschapswens en zonder klachten is weinig zinvol en wordt afgeraden.

ZIKA
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

WIE LOOPT RISICO OM BESMET TE WORDEN?
Iedereen die leeft of reist in de gebieden waar het zikavirus voorkomt en die nog nooit eerder geïnfecteerd werd met die ziekte, kan
besmet worden. Besmetting is eveneens mogelijk door seksueel contact met een persoon die geïnfecteerd is met het virus.

ZIKA EN ZWANGERSCHAP
Tijdens de recente uitbraak van het zikavirus werd een toegenomen aantal gevallen vastgesteld van microcefalie (te kleine schedel)
bij pasgeborenen en van het Guillain-Barré syndroom (neurologische aandoening). Een oorzakelijk verband met een besmetting met
het zikavirus werd nog niet bevestigd. Meer informatie hierover kan u vinden op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (www.itg.be/N/reisgeneeskunde/faq-zika).

PREVENTIEVE MAATREGELEN
Om overdracht van het zikavirus via toepassing van weefsel en cellen (inbegrepen eicellen, zaadcellen en embryo’s) te voorkomen,
worden volgende voorzorgsmaatregelen genomen: wensouders die verbleven in een risicogebied (landen van categorie 1 en 2, zie
website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, www.itg.be/N/reisgeneeskunde/faq-zika) worden tot drie weken na het
verlaten van het risicogebied uitgesloten voor donatie van eicellen en zaadcellen. Wanneer er na deze drie weken geen zikagenoom
in het bloed kan aangetoond worden met een specifieke test, vervalt deze uitsluiting.
Wensouders bij wie de diagnose van zika werd gesteld, worden tot vier weken na hun herstel uitgesloten voor de donatie van ei- en
zaadcellen.

BEHANDELING VOOR ZIKA?
Er is geen vaccin tegen of specifieke behandeling voor infectie met het zikavirus. Er kan enkel symptomatisch behandeld worden.
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