8. NOG VRAGEN?
We beseffen dat deze situatie voor u ingrijpend kan
zijn. Als u vragen heeft, stel ze gerust.
We doen alle moeite om eventuele problemen samen
met u op te lossen. In eerste instantie kan u hiervoor
terecht bij de behandelende arts en verpleegkundigen.
Meer specifieke informatie is te verkrijgen bij de dienst
Infectiecontrole.
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We wensen u van harte een spoedig herstel toe!

Mazelen
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

Er werd bij u vastgesteld dat u besmet bent met het
mazelenvirus. In deze brochure vindt u hierover meer
informatie als aanvulling op de mondelinge uitleg van
uw arts en verpleegkundige. Heeft u na het lezen nog
vragen? Spreek gerust uw arts of verpleegkundige aan.

1. WAT ZIJN MAZELEN?

3. WAT ZIJN DE SYMPTOMEN?
`` Rode vlekken die beginnen achter de oren en zich
verspreiden over het hele lichaam in 3 dagen
`` Hoge koorts
`` Oogontsteking en rode ogen
`` Hoesten, verkoudheid
`` Lopende neus
`` Verzwakking van het afweersysteem. Hierdoor bent
u meer vatbaar voor andere infecties.

Mazelen is een ernstige, zeer besmettelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door het mazelenvirus.
Het is een typische kinderziekte, die vooral voorkomt bij
kinderen tussen 1 en 6 jaar. Let op: iedereen die niet
gevaccineerd is of op natuurlijke wijze immuun is, kan
mazelen krijgen. Iemand die al mazelen heeft gehad,
kan de ziekte niet opnieuw krijgen.
De vaccinatie tegen mazelen maakt deel uit van het basisvaccinatieschema en wordt toegediend op de leeftijd
van 12 maanden en 10 jaar.

2. HOE KAN U BESMET RAKEN?
Het virus zit in de neus, mond en keel en wordt bij het
hoesten of praten overgedragen via speekseldruppeltjes in de lucht. Het virus wordt ook overgedragen door
direct contact via de handen, speelgoed, deurknoppen…
Het is extreem besmettelijk.
Na besmetting duurt het ongeveer 10 dagen voordat u
ziek wordt. Mazelen is besmettelijk vanaf 2 dagen voor
de eerste ziekteverschijnselen tot 4 dagen nadat de
rode vlekjes verschijnen.

4. HOE WORDEN MAZELEN
BEHANDELD?
De ziekte duurt ongeveer 2 weken en gaat vanzelf over.
Medicatie kan de symptomen verzachten. Mazelen kunnen echter leiden tot complicaties zoals oor-, keel- of
longontsteking, diarree en in zeldzame gevallen hersenontsteking. U kunt er behoorlijk ziek van zijn, zeker
op latere leeftijd.

6. HOE KUNT U HELPEN?
Zet als patiënt een mondmasker op telkens wanneer
iemand de kamer binnen komt. U mag de kamer niet
verlaten, behalve voor onderzoek of behandeling en
goedkeuring van uw arts of verpleegkundige. Draag
bij het verlaten van de kamer een mondmasker en
was eerst uw handen en ontsmet ze nadien met handalcohol.
Een goede hoest- en handhygiëne verkleint de kans
op het besmetten van anderen. U wendt het gezicht
af en hoest met de hand voor de mond in een papieren zakdoek. Smijt een gebruikte zakdoek onmiddellijk weg!

7. CONTACTONDERZOEK
Bij personen uit de onmiddellijke omgeving van iemand met mazelen wordt nagegaan of ze door de patiënt besmet zijn of misschien zelf ziek zijn. Dit wordt
door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gecoördineerd.

5. WELKE MAATREGELEN WORDEN
IN HET ZIEKENHUIS GENOMEN?
Tijdens uw opname wordt u verzorgd in een éénpersoonskamer met luchtreiniging. De kamerdeur moet
steeds gesloten blijven. U mag de kamer niet alleen
verlaten. De ziekenhuismedewerkers dragen tijdens
de verzorging een mondmasker, handschoenen en een
schort.
mondmasker

