onder andere voor de opbouw, opslag en
afbraak van energierijke stoffen en voor
het ontgiftigen van het lichaam. Kortom:
de lever is een onmisbare chcmische
fabriek voor het Iichaam.

Wat zijn de klachten en verschijn
selen?
De verschijnselen van hepatitis kunnen
verschillen van licht tot ernstig. Hepatitis
A is meestal niet ernstig en geeft klach
ten als vermoeidheid, lichte koorts, pijn
in de bovenbuik en misselijkhcid. Volwas
senen krijgen bij hepatitis A meestal ook
geelzucht (geel worden van huid en oog
wit). Hepatitis B en C zijn meestal veel
ernstiger maar minder makkelijk te her
kcnncn omdat je drager kunt zijn van het
virus, zonder dat je je :tiek voelt. Klach
ten van hepatitis B kunnen zijn: moeheid,
slechte cetlust. buikpijn, spierpijn, koorts,
geelzucht en donkere urine (de kleur van
cola). Bij hepatitis C kun je dezelfde
klaehten krijgen als bij hepatitis B, maar·
geelzucht komt bij hepatitis C weer min
der voor.

Hoe wordt hepatitis overgedragen?
Er zijn verschillende soorten hepatitis.
Elke soort hepatitis is een apart virus
met cen eigen wijze van besmetting. De
meest voorkomende soorten zijn hepati
tis A. B en C.
Hepatitis A wordt overgedragen doordat
kleine hoeveelheden ontlasting in de
mond komen. Besmet voedsel of drink
water (vooniamelijk in de tropen) kan
dus een risico zijn, maar 66k kontlikken
of plas- en poepseks kan besmetting ge
Yen. Hepatitis A is meestal niet ernstig,
maar wei vervelend: soms duurt het 3
maanden of langer voordat je genezen
bent. Gelukkig kun je ingeent worden
tegen hepatitis A. Een inenting (bij GGD
of huisarts) bestaat uit twee injecties.
deze kosten samen ongeveer /200,--.
Daarna ben je voor 10 jaar beschermd

tegcn hepatitis A. Inenten tegen hepatitis
A is vooral belangrijk als je op reis gaat
naar verre streken en als kontlikken in
jouw pakket zit.
.!:lepatitis B is een veel ernstiger vorm
van leverontsteking dan hepatitis A. Deze
vorm kan je krijgen door blocdcontact en
door onveilige seks. Zorg dus dat je altijd
veilig spuit en veilig vrijt, ook bij orale
seks! Naast deze voorzorgsmaatregelen,
kun je ingeent worden tegen hepatitis B.
Een hepatitis B-inenting (ook bij GGD of
huisarts) bestaat uit 3 injceties en kost
tussen f 200.-- en / 300,-- . Dit vaccin
geeft bescherming voor 10 jaar.
Als jc in het vcrleden risico hebt gelopen
op een besmetting met hepatitis B, laat
dan testen of je drager bent van het virus
(± /50.--). Als drager van hepatitis B ben
je besmcttelijk voor anderen. Het is dus
verstandig om je vaste partner te vragen
of hijlzij zich wi! laten testen en inenten
tegen hepatitis B.
Hepatitis C wordt overgedragen door
bloedcontact en komt daarom veel voor
onder spuitende druggebruikers. Maar
ook als je niet gebruikt. kan je risko
gelopen hebben op besmetting met he
patitis C. bijvoorbeeld bij het laten zetten
van een tatoo of een piercing. De kans
om hepatitis C te krijgen door seksueel
contact is nog niet precies bekend, maar
in elk geval zeer klein. Helaas kun je
tegen hepatitis C nog niet ingeent wor
den. Vcilig spuiten dus. En bij het laten
zctten van een piercing of tatoo moet je
opletten dat er steriele naalden worden
gebruikt. Van hepatitis C word je meestal
drager en blijf je dus besmettclijk.

Risicovolle handelingen
In het onderstaande schema vindt je een
duidelijk overzicht van risicovolle hande
lingen.
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In het algemeen geldt: wanneer hi; een
bepaalde seksuele techniek bloed komt
kijken. is er een risico op besmetting met
hepatitis B en C (blocdoycrdraagbare
hepatitis). BijYoorbeeld: tongzoenen geeft
op zichzelf geen risico op besmetting met
hepatitis B en C, maar met wondjes aan
je mond (bijten, koorts-lip) kan er wei
een risko zijn,

5tel: je hebt risico gelopen?
Stel je hebt risico gel open op besmetting
met hepatitis A, B of C. Bijvoorbeeld
omdat je je geprikt hebt aan een naald
die besmet kan zijn. Of omdat je onveilig
hebt gevreeen.
Tegen hepatitis A kun je, binnen 14 dagen
nadat je besmet zou zijn, ecn tegen-injectie
halen met gamma~globuline (±. /25,--)
BijYoorbeeJd als je erachter komt dat diegene
waarmee je seks hebt gehad, hepatitis A
heeft. Als je al tegen hepatitis A gevaccincerd
bent, of je hebt al eens een infectie
doorgcmaakt, is dat nlet nodig.
Tegen hepatitis B (seksueel contact en
bloedcontact) kun je binnen 48 uur een
tegen-injectie halen. Dit is erg duur. /250,-
tot /300.--. Als je gevaccineerd bent. of je
hebt al eens een infectie doorgemaakt. is dit
niet nodig. Het is dus veiliger en goedkoper
om ingeent te zijn tegen hepatitis B. Hcb je
veel langer geleden risko gelopen. dan kun Je
je laten testen. A1s je drager bent van
hepatitis B, kun Je eventueel behandeld
worden met alta-Interferon. Dit medlcl]n, dat
aileen verstrekt wordt door een internist,
geeft totale genezing bij ± 35% van de
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mensen met hepatitis B. Je vaste partner
doet er verstandig aan om zich te laten
testen en incnten als jij drager bent. Dit geldt
trouwens oak voor jou als je geen drager
bent.

T egen hepatitis C kun je jezelf aileen
beschermen door bloedcontact te voor
komen. Tegen hepatitis C is nog gecn ¥actin
of tegen-injectle ontdekt. A1s je risico hebt
gel open, kun je er voor kiezen om jft te laten
testen. Zo weet je in ieder geval of je het
hcbt. Jc kunt dan je maatregelen nemcn om
het virus niet over te dragen op een ander.
Als je dragcr bent van hepatitis C, is
behandellng met alta-interferon mogelijk, 20
30% van de mensen met hepatitis C geneest
hierdoor helemaal.

Wil je meer weten?
Bel het Landelijk Infocentrum HEPATITIS, tel.
(030) 250 23 72 (voor vragen over hepati
tis) of Mainline, tel. 1020) 68 22 660 (voor
vragen over vcilig druggebruik)
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