
HIV in België:

∙ Elk jaar raken meer dan 1000 mensen besmet 

∙ Dit wil zeggen gemiddeld 2,8 nieuwe diagnoses   

  van hiv per dag

∙ 38 % van de infecties worden laattijdig vastgesteld (3)

Verdeeld in 
apotheken door: Het is belangrijk regelmatig een hiv-test te doen.

WAAROM EEN HIV-TEST DOEN?

Een test is de enige manier om te weten te komen of 
iemand de hiv-infectie heeft opgelopen.

Dankzij de test kan de persoon medische hulp krijgen en behandeld 
worden.

Hoe eerder de behandeling start,
- Hoe meer de levensverwachting van de patiënt deze van de 
  gemiddelde bevolking benadert.
- Hoe meer het risico van overdracht op de partner(s) afneemt.

- Als er een kans op besmetting is geweest binnen de afgelopen 72 
uur : raadpleeg dan zo snel mogelijk de spoeddienst van een zieken-
huis voor een behandeling na blootstelling. 

-  Als er een kans op besmetting met hiv is geweest binnen de 
afgelopen 3 maanden, is het belangrijk om te controlen of u niet 
in de vensterperiode verkeert (seroconversie*) en om een arts te 
raadplegen. De arts zal een hiv-laboratoriumtest laten uitvoeren, die 
vroegtijdig infecties kan opsporen ; vermijd elke activiteit waardoor u 
hiv aan anderen kunt doorgeven tot u het resultaat krijgt.

- Als het resultaat positief is, raadpleeg een arts. Het resultaat van uw 
zelftest moet bevestigd worden door een laboratoriumtest. Vermijd 
elke activiteit waardoor u hiv zou kunnen doorgeven aan anderen tot 
u het resultaat van de test kent.

* Seroconversie is de tijd die nodig is om een detecteerbare hoeveelheid antilichamen 
tegen hiv te ontwikkelen.

HIV-Zelftest (1)

Nu verkrijgbaar in de apotheek!

Een screeningstest 
met een druppel bloed

Gebruiksvriendelijk

Resultaat binnen 15 minuten

Betrouwbaar voor de detectie 
van een hiv-infectie als de 
besmetting ten minste 
3 maanden geleden heeft 
plaatsgevonden

Vraag raad aan uw apotheker



Betrouwbaarheid van de autotest VIH®:

Gebruik:

Het lezen van de resultaten:

Een hiv-laboratoriumtest moet worden 
uitgevoerd om het resultaat te 

controleren/te bevestigen.

autotest VIH®, een aanvullende oplossing op de huidige testen
hiv-test met een druppel bloed

Betrouwbaarheid van de autotest VIH®:

Gebruik:

Het lezen van de resultaten:
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Een hiv-laboratoriumtest moet worden 
uitgevoerd om het resultaat te 

controleren/te bevestigen.

De autotest VIH® is betrouwbaar voor het detecteren van een 
hiv-infectie die 3 maanden of langer geleden is opgelopen.
De test wordt thuis uitgevoerd en is compleet vertrouwelijk.
Indien de gebruiker moeilijkheden heeft met het uitvoeren 
van de autotest VIH®, kan hij/zij contact opnemen 
met www.seksualiteit.be, raad vragen aan de apotheker, 
in een screeningscentrum of bij een hiv-vereniging.
Er is ook een video beschikbaar op autotest-sante.com

De test is negatief
1 streepje zichtbaar
( = controlestreepje)

De test is positief
2 streepjes zichtbaar 
( = controlestreepje + teststreepje)

• Indien de persoon in de afgelopen   
  3 maanden geen risico heeft 
  gelopen, is de persoon niet  
  besmet.

• Pas op! Een negatieve test 
  betekent niet noodzakelijk dat de  
  partner(s) van de geteste persoon  
  niet besmet is/zijn met hiv.

• Dit betekent dat de persoon waar- 
  schijnlijk besmet is met hiv.
• De geteste persoon moet zo snel  
  mogelijk een afspraak maken met  
  een arts of naar een screenings- 
  centrum gaan

In afwachting van het resultaat, moet de 
potentieel besmette persoon alle 

activiteiten vermijden waarmee hij/zij hiv 
aan andere personen kan overdragen.

Indien de meest recente potentiële blootstelling aan/ het risico 
op hiv 3 maanden of langer geleden is, is de betrouwbaarheid 
van de autotest VIH® als volgt:

• 99,8 % van de niet-besmette personen  
  ontvangen een juiste diagnose (2)

• 100 % van de besmette personen 
  ontvangen een juiste diagnose (2)

Gebruiksvriendelijk
Het uitvoeren van de zelftest neemt 
ongeveer 5 minuten in beslag.
De test wordt uitgevoerd met een druppel 
bloed uit de vingertop.

Resultaat binnen 15 minuten

Het is belangrijk de testresultaten binnen 15 tot 20 minuten te lezen (zoals staat aangegeven in de gebruiksaanwijzing) 
Voor en na deze periode is het resultaat niet betrouwbaar

(1) Virus verantwoordelijk voor aids. (2) Onderzoeken uitgevoerd op 503 personen (gevoeligheid) en op 2051 personen (kenmerken) in de Verenigde Staten en de Europese Unie. 
(3) Epidemiologie van aids in België, situatie op 31 december 2014 – ISP, november 2015, autotest VIH® (interne referentie AS-VIH-006) bestemd voor het zelftesten van hiv, privégebruik door 
leken. Deze zelftest is geschikt voor het detecteren van een hiv-infectie die meer dan 3 maanden geleden opgelopen is. Dit medische in vitro diagnose-hulpmiddel is een wettelijk toegestaan 

gezondheidsproduct dat, in het kader van deze wetgeving, voorzien is van het CE-logo. Aandachtig de instructies in de gebruiksaanwijzing lezen en eventueel raad vragen aan uw apotheker. In 
geval van twijfel over het verkregen resultaat dient u uw arts te raadplegen. autotest VIH® is een manier om op een hiv-infectie te testen en een aanvulling op de al bestaande 

testmogelijkheden. autotest VIH® test alleen op de aanwezigheid van een HIV-infectie en niet op andere seksueel overdraagbare ziektes. 
Vervaardigd door AAZ-LMB, Sogaris 217 – 94664 Rungis CEDEX – september 2016.


