
Wat moet je 
weten over 

hepatitis C   ?



Het is een ontsteking 
van de lever, 

veroorzaakt door het  
hepatitis C virus 

(HCV).

Het virus verspreidt 
zich via contact 

met besmet bloed. 

Wat is  
 hepatitis C ?

ELPA. Hepatitis C, Understanding a silent killer. Beschikbaar op: https://pharmaceutical-journal.com/
article/infographics/hepatitis-c-tackling-the-silent-killer (geraadpleegd in februari 2021)

Wat zijn de 
 symptomen ?

hoofdpijn

Maar sommige patiënten kunnen wel de 
volgende symptomen hebben:  

buikpijn

vermoeidheid

geelzucht
verlies 

van eetlust

misselijkheid

De meeste patiënten vertonen geen 
symptomen. 

Hepatitis and Liver Cancer: A National Strategy for Prevention and Control of Hepatitis B and C. 
Beschikbaar op: https://www.nap.edu/download/12793 (geraadpleegd in februari 2021)



Hepatitis C online. Core Concepts – Natural History of Hepatitis C Infection: Evaluation, Staging, 
and Monitoring of Chronic Hepatitis C. Beschikbaar op: http://www.hepatitisc.uw.edu/go/eval-
uation-staging-monitoring/natural-history/core-concept/all (geraadpleegd in februari 2021)

Hepatitis C, Key facts, WHO website: Beschikbaar op:  https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/hepatitis-c (geraadpleegd in februari 2021)

   Onbehandeld, kan  
hepatitis C op lange termijn je 

lever beschadigen (fibrose) 
en cirrose en/of leverkanker 

veroorzaken

Gezonde 
lever

Chronische 
hepatitis

Cirrose

Lever-
kanker

Vroeg stadium tot gevorderde ziekte

Hoe wordt hepatitis C  
verspreid ?

GEEN RISICOF0

tot

 HOOG RISICO

Bloedtransfusie en 
hemodialyse

Delen van naalden, injectie- en 
snuifmateriaal

Tatoeage 
en/of piercing

HCV positieve 
moeder

Onbeschermde 
risicovolle seks 

Delen van
 badkamer-
materiaal

MATIG RISICO

Samenleven Delen van 
douches en 

toiletten

Delen 
van voedsel 
en/of drank

Knuffelen en 
kussen

F4



Hoe weet je of je      
 besmet bent?

Eerste test

Tweede test 

VINGERPRIK OF 
BLOEDAFNAME

BLOED-
AFNAME

Als jouw test positief is = 
HCV-antilichamen zijn  
positief. 
Dit betekent dat je ooit in 
contact bent gekomen met 
hepatitis C, maar het is nog niet 
zeker dat je besmet bent.

Als jouw test positief is =  
je hebt hepatitis C.  
Dit kan behandeld worden, als 
je dat wenst.

Hoe evalueert men de  
fibrose ?

De graad van fibrose wordt met een 
Fibroscan* geëvalueerd. De Fibroscan is een 
eenvoudig en pijnloos echo-onderzoek dat 
de elasticiteit van jouw lever meet.

Hoe meer fibrose er aanwezig is, hoe minder 
elastisch jouw lever is.

Voor dit onderzoek wordt er een echokop 
op jouw lichaam geplaatst.

Hepatitis C: Diagnosis, NHS website. Beschikbaar op: https://www.nhs.uk/conditions/hepati-
tis-c/diagnosis/ (geraadpleegd in februari 2021)

*Of  ShearWave of ARFI  = andere technieken van elastografie
Hepatitis C: Diagnosis, NHS website. Beschikbaar op: https://www.nhs.uk/conditions/hepati-
tis-c/diagnosis/ (geraadpleegd in februari 2021)



Hepatitis C, WHO website, Beschikbaar op: https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/
detail/hepatitis-c (geraadpleegd in februari 2021)

Alle hepatitis C patiënten 
kunnen behandeld 
worden, bijna iedereen 
geneest !
De behandeling is simpel:     
door pilletjes in te nemen              
via de mond.

De behandeling duurt 8 tot 16 weken.

Er zijn geen ernstige bijwerkingen, 
in tegenstelling tot het vroegere gebruikte 
interferon.

Gebruik geen andere                             
geneesmiddelen   
vooraleer je dit met jouw arts 
hebt besproken. 

Je blijft besmettelijk 
tijdens jouw behandeling!

Wanneer ben je        
 genezen ?

12 weken na het einde 
van jouw behandeling, wordt er een   
bloedafname gedaan.

Jouw genezing wordt bevestigd indien er 

geen virus meer in jouw bloed  
wordt gevonden.

Opgelet! Bij hepatitis C zijn de anti-
lichamen niet beschermend.    
Je kan dus altijd opnieuw besmet worden.

European Association for the study of the liver (EASL). J Hepatol 2017;66(1):153-194



Hoe voorkom je
herbesmetting ?

Nota’s

Gebruik nooit  
badkamermateriaal 
van iemand anders en 
deel nooit het jouwe.

Gebruik steeds 
nieuw, zuiver 
en ongebruikt 
materiaal.

Bescherm je 
tijdens anale seks 
en/of seks met 
meerdere partners.

Hepatitis C, Key facts, Beschikbaar op: https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/
hepatitis-c (geraadpleegd in februari 2021)



Wie kan je
   contacteren ?
> 
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> E-mailadres:

> Telefoonnummer:
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