
Voor alle vragen met betrekking tot doorverwijzing, 
steun, problemen gelinkt aan hiv of andere seksueel 

overdraagbare aandoeningen, kan uw patiënt 
contact opnemen met:

Verwijzen naar de testmiddelen, 
screeningscentra en 
gezondheidszorginstellingen

HIV-TEST IN DE APOTHEEK

DRAAG BIJ AAN DE 
STRIJD TEGEN HIV!

Association Plateforme Prevention Sida

Expertisecentrum Sensoa

We raden u aan op voorhand een lijst te maken met de instellingen zoals de 
spoeddiensten, verenigingen of de dichtstbijzijnde screeningscentra zodat u de 

patiënten zo snel mogelijk kunt doorverwijzen.

Een risicosituatie kunnen 
identificeren en daar naar 
handelen

3 maanden of langer na de blootstelling aan het 
risico is de autotest VIH® meer dan 99% betrouwbaar

Als er een kans op besmetting met hiv is geweest binnen de afgelopen 3 
maanden, is het belangrijk na te gaan of de persoon niet in de vensterperiode 
verkeert (seroconversie*) en hem aan te raden een arts te raadplegen. 
De arts zal een hiv-laboratoriumtest laten uitvoeren, die vroegtijdig infecties 
kan opsporen.
* Seroconversie is de tijd die nodig is om een detecteerbare hoeveelheid antilichamen tegen hiv te ontwikkelen.

Als het resultaat positief is, moet er een test worden uitgevoerd in een labora-
torium om het resultaat van de zelftest te controleren/te bevestigen. 
Tot op het moment dat het resultaat van de bevestigende test beschikbaar 
is, moeten alle activiteiten waardoor het hiv-virus kan worden doorgegeven 
vermeden worden.

De zelftest is niet bedoeld voor de therapeutische opvolging van patiënten die 
behandeld worden met antiretrovirale middelen. Deze test kan onjuiste resul-
taten opleveren als u behandeld wordt voor een infectie met hiv (ART of PEP).

MAANDEN

3

Als de laatste blootstelling aan het risico minder dan 72 uur geleden is, 
verwijs de patiënt dan onmiddellijk door naar de spoeddienst. Stuur de patiënt 
overdag onmiddellijk naar een aidsreferentiecentrum en s’avonds of in het 
weekend naar een spoeddienst die gekoppeld is aan een aidsreferentiecentrum.

Daar kan men evalueren of een behandeling na blootstelling (PEP) nut heeft. 
Deze behandeling kan het risico op een HIV-infectie verlagen op voorwaarde 
dat de infectie zeer recent is. 
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Een vraag naar 
een autotest VIH® 
begeleiden

De test stelt de patiënt in staat, in geval van een positief resultaat, 
medische hulp te krijgen en een behandeling te kunnen starten.
Hoe eerder de behandeling start, hoe meer de levensverwachting 
van de patiënt het gemiddelde van de algemene bevolking benadert.

Na het vragen naar een autotest VIH®:

De periode vaststellen waarin de patiënt aan het risico is blootgesteld, 
raadpleeg bladzijde «Een risicosituatie kunnen identificeren» 

Een zelftest mag aan een minderjarige afgeleverd worden
Het is desalniettemin belangrijk het advies aan te passen aan 
de leeftijd van de patiënt

In alle gevallen dient men de aandacht te vestigen op de 
bestaande middelen die overdracht van hiv kunnen voorkomen

 • Condooms en glijmiddelen: voorstellen & goed 
    gebruik uitleggen
 • Steriel materiaal voor drugsgebruikers

Weten hoe 
de autotest 
VIH® werkt

Het is belangrijk te weten hoe de autotest VIH® werkt en elke gebruiker te wijzen 
op het belang van het aandachtig lezen van de gebruiksaanwijzing. autotest VIH® 
mag alleen gebruikt worden met een vers bloedmonster.

Als geen enkel streepje verschijnt of als alleen het teststreepje verschijnt zonder 
het controlestreepje, dan is het resultaat onduidelijk en kan uw patiënt hier geen 
conclusies aan verbinden. In dat geval moet een tweede autotest gedaan worden.  
Als meerdere, opeenvolgende autotesten een onduidelijk resultaat geven, 
is het raadzaam een arts te raadplegen.

Een video die het gebruik van de test uitlegt, is te vinden op www.autotest-sante.com

NEGATIEVE ZELFTEST

Er is 1 band te zien: 
de controleband

POSITIEVE ZELFTEST

Er zijn 2 banden te zien: 
de controleband en de testband

Indien de laatste blootstelling aan het 
risico meer dan 3 maanden geleden is, 
hoeft de patiënt zich geen zorgen te 
maken over zijn/haar hiv-status
Indien er zich in de afgelopen 3 maanden 
een mogelijkheid tot besmetting met hiv 
heeft voorgedaan, kan de patiënt niet 
geheel zeker zijn over zijn/haar hiv-sta-
tus en moet hij/zij een arts raadplegen.

 

Een TEST laten doen in een laborato-
rium om het resultaat te BEVESTIGEN

Zichzelf en anderen beschermen

De patiënt moet:

Raad de patiënt aan een 
arts te raadplegen.


