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Kans op hiv bij bloedcontact
Hiv kan overgedragen worden via rechtstreeks bloed met bloed contact. Deel geen materiaal waar bloed op zit. Voorbij
een intacte huid geraakt het virus niet.

Risico ≠ besmetting
Het is niet omdat er een kans op overdracht is, dat er ook sprake is van besmetting.
Alleen wanneer bloed in contact komt met beschadigde slijmvliezen of open wonden, is overdracht mogelijk.
Hiv sterft snel af in de buitenlucht.
De hoeveelheid virus in het bloed speelt een rol: hoe lager de virale lading [1], hoe minder risico. Iemand met
een ondetecteerbare virale lading [2] is niet besmettelijk.
Wonden waar een korstje op zit, vormen geen risico.
Bloed dat terechtkomt op een ongeschonden huid is geen probleem.

Bloedende wonden
Stelp een bloedende wonde en dek af met een pleister.
Pas de standaardhygiënemaatregelen [3] toe bij de verzorging van een wonde.

Materiaal delen
Deel geen materiaal waar bloed op zit. Dat geldt zeker voor injectienaalden bij intraveneus druggebruik.
Deel geen tandenborstels, scheergerief, tandenstokers of flosdraad.

Prik- en snijongevallen
Overdracht is mogelijk bij prik- en snijongevallen.
In de praktijk zijn het vooral gezondheidswerkers zoals artsen en verpleegkundigen die hier mee te maken krijgen.
PEP [4] kan besmetting voorkomen.

Hygiëne
In België is overdracht van hiv uitgesloten bij het zetten van een piercing of bij dokters- of tandartsbezoek.
Er zijn strenge normen over behandeling van medisch materiaal. Het moet gesteriliseerd zijn bij hergebruik.

Bloedtransfusie
De Belgische bloedbank is uiterst veilig.
Overdracht via bloedtransfusie is in de meeste landen uitgesloten.
Je mag geen bloed geven als je hiv hebt of tot een risicogroep behoort. Doe de donorzelftest [5].

Vragen
Heb je vragen of bezorgdheden? Neem contact op met Sensoa Positief [6].
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Als koppel leven met hiv
Bron-URL: https://www.levenmethiv.be/medisch/overdracht/kans-op-hiv-bij-bloedcontact
Sensoa Positief is er voor iedereen die geraakt is door hiv. Voor meer info surf naar www.levenmethiv.be, mail
positief@sensoa.be of bel 078-151.100.
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