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Risico op hepatitis C bij 
gebruikers van PrEP 

Wie lopen risico op hepatitis C? 

Hoe krijg je hepatitis C? 

Wat is hepatitis C? 

Hoe weet je of iemand hepatitis C heeft? 

Kan hepatitis C behandeld worden? 

Kan iemand voor een 2e keer hepatitis C 
krijgen?  

Kan je gevaccineerd worden tegen 
hepatitis C? 



                Risico op hepatitis C bij gebruikers van PrEP         
           
   Wat moet je weten. 

PrEP beschermt  
tegen hiv,  
niet tegen hepatitis C. 



Hoe krijg je hepatitis C ? 

(HCV, HepC ) 



Het hepatitis C-virus is 
via bloed-bloed contact 
overdraagbaar.  
  

Bijvoorbeeld via anale 
onbeschermde seks. 



Wie lopen er risico op 
hepatitis C ? 



Onveilige seks bij hiv positieve mannen die 
seks hebben met mannen (MSM).  

Hiv negatieve MSM: sterk afhankelijk van 
het soort seks, maar ook van het netwerk 
van mannen waarmee er seks is. Komt 
daar veel HCV voor. 

Risicogroepen 

(Ooit) injecterende druggebruikers die  
naalden hebben gedeeld. 

Mensen uit landen met prevalentie  
hepatitis C > 2%. 

Mensen die tatoeages hebben laten zetten 
in niet officiële shops. 



Hoe lopen mannen die seks 
hebben met mannen risico 
op hepatitis C ? 

Door fisten of neuken is er kans op 
beschadiging van het slijmvlies in de anus. 

Het delen van glijmiddel en seksspeeltjes, 
een sling of een matras (het virus kan 
buiten het lichaam tot 6 weken in leven 
blijven). 



Hoe hebben mensen uit 
landen met prevalentie 
hepatitis C > 2% risico 
gelopen op hepatitis C? 

Onveilige medische handelingen. 

Onveilige tandheelkundige handelingen. 



Bron: https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/infectious-diseases-related-to-
travel/hepatitis-c 

Prevalentie hepatitis C 
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Wat is hepatitis C ? 



Wat is hepatitis C ? 

Ontsteking van de lever door het  
hepatitis C-virus. 

Als het virus langer dan 6 maanden 
aanwezig is spreekt men van chronische 
hepatitis C. 

Het virus is besmettelijker dan hiv en 
kan 6 weken buiten het lichaam overleven. 

Het virus wordt overgebracht via bloed  
op bloed contact, bv via beschadigd 
slijmvlies van de anus. 



Een chronische infectie treedt op bij ongeveer 
85% van de geïnfecteerde volwassenen en bij 
55% van de geïnfecteerde kinderen.  

Mensen kunnen 20-40 jaar geen klachten  
hebben, maar zijn wel besmettelijk. 



Als reactie op voortdurende beschadiging 
van de levercellen treedt 
bindweefselvorming (fibrosering) op.  

Leverkanker 

Wat gebeurt er in de lever bij hepatitis C? 

Cirrose 



Leverkanker Cirrose 

20-50 jaar 



Hoe weet je of iemand 
hepatitis C heeft? 



Ga niet op klachten af.  
De meeste mensen hebben geen klachten. 

Er wordt eerst getest op antilichamen 
tegen het hepatitis C-virus (anti-HCV), 

dmv mondslijmvlies of           
bloedtest. 

anti-HCV positief ? 
 De persoon is in contact 
 geweest met het virus. 
 Anti-HCV is 8-12 weken na 
 besmetting positief. 
                
  

HCV-RNA bepalen in het bloed om te 
weten of het virus nog aanwezig is. 



Kan hepatitis C behandeld 
worden? 



Hepatitis C kan heel goed behandeld 
worden, met pillen gedurende 8-12 
weken. 

Er zijn geen/nauwelijks bijwerkingen. 

Genezingspercentage is >95%. 



Kan iemand voor een 2e keer 
hepatitis C krijgen?  

Ja, dat kan ! 
Antistoffen geven 
geen bescherming 



Kan je gevaccineerd worden  
tegen hepatitis C? 

Nee,  
dat kan niet 



Meer informatie over hepatitis C is te 
vinden op de volgende websites: 

www.nomorec.nl 

www.mantotman.nl 

www.hepatitisinfo.nl 


