
  

U kreeg bij ons: 

o Inspuiting met 

Engerix B ®  preventie  

van  hepatitis B  

 

o Azithromycine ® (4x 

500mg 
Preventie en behandeling 

Chlamydia en Gonorree 

 

o Inspuiting met 
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van Seksueel 
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aandoeningen 
(SOA’s) 

 

 

 

 

 

 

Gebruik tot aan de 

definitieve SOA test, 3 

maanden na de feiten, 

steeds een condoom 

bij seksuele contacten. 
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Hepatitis B  

Wat 

Het Hepatitis B virus 

kan de lever ernstig aantasten. Een 

gelige huid, koorts en vermoeidheid zijn 

hiervan de eerste symptomen.  De 

ziekte is via seksueel contact en/of 

bloedcontact overdraagbaar, een 

vaccinatie  kan een besmetting 

voorkomen.  

 

Behandeling  

Als u als kind gevaccineerd werd, kijken 

wij via een bloedafname of het vaccin u 

genoeg beschermt tegen besmetting. 

Indien het vaccin u niet goed genoeg 

beschermt, geven wij u een 

herhalingsdosis via een inspuiting in de 

spier van uw bovenarm met het vaccin 

Engerix-B®. 

 

Indien u nooit gevaccineerd werd voor 

hepatitis B zal u op het ZSG de eerste 

van de 3 inspuitingen Engerix-B® 

krijgen. Voor de tweede en derde 

inspuiting verwijzen wij u door naar uw 

huisarts of wordt u verder gevolgd door 

onze dienst infectiologie (ARC). Deze 

vaccinaties moeten worden toegediend 

na 1 maand en 6 maand.  

De meeste mensen hebben weinig last 

van het vaccin. Mogelijks krijgt u last 

van wat pijn ter hoogte van de 

inspuitingsplaats, algemene 

vermoeidheid of het gevoel ziek te zijn. 

Deze klachten zijn meestal mild van 

aard.  

 

Chlamydia en Gonorroe 

Chlamydia en Gonorroe zijn veel 

voorkomende seksueel overdraagbare 

aandoeningen  (SOA) in België, vooral bij 

jongvolwassenen.  

Chlamydia 

Meestal merken mensen niet dat ze 

Chlamydia hebben: de meerderheid heeft 

geen klachten. Op lange termijn kan 

Chlamydia tot onvruchtbaarheid leiden bij 

vrouwen. Het is dus belangrijk om 

Chlamydia zo snel mogelijk te behandelen. 

De beste manier om uzelf tegen chlamydia 

te beschermen is een condoom gebruiken 

bij elk seksueel contact (ook bij oraal 

contact). 

Gonorroe 

Gonorroe is een SOA die ook bekend staat 

als “de druiper”. Meestal merken mensen 

niet dat ze Gonorroe hebben, de 

meerderheid van reeds besmette mensen  

hebben geen klachten.  

Mannen kunnen bij het plassen felle pijn 

voelen en geelgroen vocht verliezen uit de 

penis: de “druiper”. Op lange termijn kan 

Gonorroe tot onvruchtbaarheid leiden bij 

vrouwen. De beste manier om uzelf tegen 

Gonorroe te beschermen is 

een condoom gebruiken bij elk seksueel 

contact (ook bij oraal contact). 

 

Behandeling 

Als preventieve behandeling voor 

Chlamydia en/of Gonorroe, gaven wij u 

in het ZSG twee soorten antibiotica: 4 

pillen (Azithromycine® van 500mg) en 

een inspuiting (Ceftriaxone®). U kunt 

mogelijks bijwerkingen ervaren als pijn 

ter hoogte van de inspuitingsplaats, 

misselijkheid en/of diarree. 

Chlamydia en Gonorroe zijn zeer 

besmettelijk. Als u een vaste relatie 

hebt, gaat men ervan uit dat uw 

partner ook besmet is. Het is dus 

belangrijk dat ook uw partner meteen 

behandeld wordt bij de huisarts.  Indien 

dit niet gebeurt, wordt u bij het 

volgende seksueel contact opnieuw 

besmet.   

HIV 

Indien preventieve medicatie voor HIV 

opgestart werd, kreeg u van ons hiervan 

een aparte folder. En wordt u verder 

gevolgd door de dienst infectiologie van 

ons ziekenhuis.  

Hertesting 

In het ZSG werd een eerste SOA-test 

uitgevoerd, dit is echter geen definitieve 

test, en betekent niet dat u SOA vrij 

bent. Een hertesting via de huisarts (of 

dienst infectiologie indien u HIV 

medicatie kreeg). Is ten sterkste 

aangeraden.  

Indien u nog vragen hebt,  kan u contact 

opnemen met het ZSG.  
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