
ZIKA EN ZWANGERSCHAP
WAARSCHUWINGEN VOOR REIZEN:

Meer informatie over het zika-virus
Zika veroorzaakt geboorteafwijkingen.

Mensen raken doorgaans geïnfecteerd met zika door een muggenbeet, maar slechts bepaalde soorten muggen kunnen zika verspreiden (Aedes-muggen).

Zika kan ook worden verspreid door middel van seksueel contact of bloedcontact (bijvoorbeeld bloedtransfusies, het delen van injectiehulpmiddelen 
enzovoort).

De meeste mensen die zijn geïnfecteerd met zika (80%) hebben geen symptomen en weten mogelijk niet dat ze zijn geïnfecteerd.

Delen van Centraal Amerika en Zuid-Amerika, Mexico, het Caribisch gebied en andere gebieden opgenomen in de lijst van Centers for Disease Control 
and Prevention zijn getroffen door zika. Het type mug dat in verband wordt gebracht met de huidige uitbraak, de Aedes aegypti, komt in deze gebieden 
voor. Ga naar cdc.gov/zika voor de meest recente door zika getroffen gebieden. Er bestaat GEEN zika-vaccin en er zijn geen medicijnen voor de 
behandeling van zika.

Bezoek niet een door zika getroffen gebied wanneer u zwanger bent of probeert zwanger te worden.
Als het niet mogelijk is het reizen uit te stellen, moet u eerst met een zorgverlener overleggen. Gebruik anti-insectenmiddelen met DEET,  
picaridin of citroeneucalyptusolie. Gebruik anti-insectenmiddelen die zijn goedgekeurd door de EPA en volg de instructies op de verpakking.  
Anti-insectenmiddelen zijn veilig voor zwangere vrouwen. Breng eerst zonnebrandcrème aan en vervolgens anti-insectenmiddelen. Draag lange 
mouwen en een lange broek. Draag kleding die is behandeld met permethrin (een insectafwerende chemische stof). Gebruik een klamboe wanneer  
het niet mogelijk is muggen uit uw leefruimte te weren.

Als u zwanger bent en wel een door zika getroffen gebied hebt bezocht, neem dan contact op met uw zorgverlener voor informatie over testen op zika.

Zorg ervoor dat u tijdens uw zwangerschap GEEN onbeschermde* seks hebt met een persoon die (mogelijk) zika heeft
Neem samen voor om u te onthouden van seksuele activiteiten, of gebruik gedurende de rest van de zwangerschap telkens als u vaginale, anale en/of 
orale seks hebt, op de juiste wijze condooms (of andere barrièrebescherming*).

Als u zwanger bent en onbeschermde* vaginale, anale of orale seks hebt gehad met een persoon die een door zika getroffen gebied heeft 
bezocht, neem dan contact op met uw zorgverlener voor informatie over testen op zika.

Als u zwanger wilt worden en u of uw seksuele partner mogelijk zika hebben,  
raden gezondheidsexperts aan te wachten voordat u zwanger probeert te worden.  
Volg onderstaande koppeling voor meer advies.

Lees de gezondheidstips hieronder als u zwanger bent of zwanger wilt worden. 

*Met “onbeschermd” wordt seks zonder barrièrebescherming zoals mannencondooms, vrouwencondooms en/of cofferdammen bedoeld.

Ga naar nyc.gov/health/zika
Voor meer informatie en locaties waar gratis condooms verkrijgbaar zijn 
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