
PRAAT MET JE DOKTER OF APOTHEKER  
OVER HOE JE JE KAN BESCHERMEN  
TEGEN ZONA. 
Heb je meer vragen over zona?
Vind meer informatie op www.infozona.be

WAT ZIJN DE MOGELIJKE  
COMPLICATIES VAN ZONA? 
Zona verdwijnt meestal vanzelf in een paar weken tijd.1  
Ze kan echter soms leiden tot ernstige complicaties die 
langdurige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken: 
•  Een ernstige zenuwpijn, postherpetische  

neuralgie (PHN) genoemd, die lang kan aanhouden.1  
Hoe ouder een patiënt is, hoe vaker deze ernstige  
zenuwpijn voorkomt.1

• Ontstekingen van het centrale zenuwstelsel  
Er kan b.v. hersenvliesontsteking, hersenontsteking  
of ruggenmergontsteking optreden.2,3

• Beroerte en hartaanval  
Er is een verhoogd risico in de eerste weken  
en maanden na de zona episode.4

• Gedeeltelijke verzwakking/verlamming  
in de gebieden die door aangetaste zenuwen  
worden gevoed.1 

Tot 30% van de patiënten met zona krijgt te maken  
met complicaties, zoals chronische zenuwpijn.  
Dit kan de levenskwaliteit aanzienlijk verminderen.5

FERVENT 
WANDELAAR 
EN OUDER DAN 
50 JAAR EN 
TOCH VATBAAR 
VOOR ZONA.
Hoe gezond je ook leeft,  
je immuunsysteem verzwakt 
naarmate je ouder wordt.1 En  
dat vergroot het risico op zona.6,7

Vaccins tegen zona zijn een 
goede manier om je te helpen 
beschermen tegen deze ziekte.

Voor meer informatie, 
raadpleeg je dokter of 
apotheker.

Zoals alle geneesmiddelen 
kunnen ook vaccins ongewenste 
effecten hebben.

WAT ZIJN DE SYMPTOMEN  
VAN ZONA?
Zona uit zich meestal als een pijnlijke  
huiduitslag met blaasjes.1  
Gewoonlijk komen de niet-specifieke 
ziektesymptomen voor de huiduitslag.1

3 tot 5 dagen voor de huiduitslag verschijnt 1

•  Pijn of gevoelloosheid 

•  Jeuk of tintelingen 

•  Roodheid en zwelling  
in het aangetaste gebied

•  Koorts, hoofdpijn of misselijkheid

7 tot 10 dagen na de eerste symptomen 
verschijnt een pijnlijke huiduitslag1

•  meestal op de borst of buik 

•  het kan zich ook ontwikkelen  
op de arm, dij of hoofd.

•  maar de pijnlijke huiduitslag 
verdwijnt meestal binnen 2 tot 4 
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WAT IS ZONA?
Zona, ook gordelroos genoemd, 
is een infectieziekte die een zeer 
pijnlijke, jeukende huiduitslag 
met blaasjes kan veroorzaken.1

WAT VEROORZAAKT 
ZONA?
Zona wordt veroorzaakt 
door hetzelfde virus als 
waterpokken.9,10,11  

Het virus nestelt zich na 
een waterpokkeninfectie 
in het lichaam en blijft 
daar levenslang.1

NAARMATE JE OUDER WORDT, 

VERZWAKT JE 
IMMUUNSYSTEEM 

EN NEEMT HET RISICO  
OP ZONA TOE.1,6,7

MEER DAN 95% VAN DE VOLWASSENEN  
IS DRAGER VAN HET VIRUS  

DAT ZONA KAN VEROORZAKEN.8

IS ZONA BESMETTELIJK?
Neen. Zona kan niet van de ene 
persoon op de andere worden 
overgedragen. Het virus kan 
echter worden overgedragen van 
een persoon die zona heeft naar 
iemand die nog nooit waterpokken 
heeft gehad of niet beschermd is 
tegen waterpokken.1 

• Het vocht uit de blaasjes 
is 1 tot 2 weken besmettelijk.12

• De korstjes zijn niet 
meer besmettelijk.12

BESMETTING VAN ANDEREN 
VOORKOMEN 
Zijn er blaasjes aanwezig, dep je huid dan 
droog. Wrijf de blaasjes zeker niet open, 
want het virus zit in het blaasjesvocht en 
kan waterpokken (varicella) veroorzaken 
bij personen die de ziekte nog niet hebben 
gehad. Daarom is een strikte handhygiëne 
noodzakelijk. Open blaasjes kun je 
ontsmetten.12

HOE WORDT ZONA BEHANDELD?
Zona kan behandeld worden met antivirale  
middelen, maar ze moeten binnen 72 uur na  
het begin van de uitslag worden gestart om  
het meest effectief te zijn.3 De pijn veroorzaakt 
door postherpetische neuralgie (PHN) kan  
behandeld worden met diverse genees- 
middelen, zoals paracetamol, niet-steroïdale  
anti-inflammatoire geneesmiddelen,  
tricyclische antidepressiva, opiaten,  
anti-convulsiva en topische analgetica. 4,13

mensen krijgt  
zona in zijn leven.11 OP 3


