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Het zikavirus behoort tot de familie van de Flaviviridae dat door muggen overgedragen wordt naar de mens. 
De Aedes aegypti-mug is de belangrijkste vector, maar ook andere Aedes-soorten kunnen het virus 
overbrengen. De meeste infecties verlopen asymptomatisch of veroorzaken een mild ziekteverloop. 
Symptomatische besmettingen verlopen gewoonlijk als een mi Ide koortsaandoening die 2 tot 7 dagen duurt 
en gepaard kan gaan met maculopapulaire uitslag, artralgie, conjunctivitis, myalgie en hoofdpijn. Tijdens 
de uitbraak van het zikavirus in Brazilie werd een toegenomen incidentie vastgesteld van microcefalie en 
andere aangeboren afwijkingen bij pasgeborenen, alsook een toename van het aantal gevallen van het 
Guillain-Barre syndroom, neuropathieen en myelitis voornamel ijk bij volwassenen en oudere kinderen. 

Naar aanleiding van de recentste Rapid Risk Assessment van het ECDC, vragen we u om de volgende 
voorzorgsmaatregelen toe te passen in functie van het uitsluitingscriterium en het type menselijk 
lichaamsmateriaal om overdracht van het virus te voorkomen: 

Sperm a 

Uitstel van kandidaat-donoren gedurende drie maanden (i) na het einde van de symptomen in het 
geval van een bevestigde ZIKV-infectie, en (ii) na terugkeer uit gebieden met actieve overdracht van 
het zikavirus, en (iii) na seksueel contact met een man gediagnosticeerd met ZIKV-infectie in de drie 
maanden voorafgaand aan seksueel contact, en (iv) na seksueel contact met een vrouw 
gediagnosticeerd met ZIKV-infectie in de acht weken voorafgaand aan seksueel contact 

OF NAT-screening van spermadonatie, indien beschikbaar. 

Niet reproductieve cellen en weefsels 

Uitstel van donoren gedurende ten minste 28 dagen (i) na einde van de symptomen in het geval van 
een bevestigde ZIKV-infectie, en (ii) na terugkeer uit gebieden met actieve overdracht, en (iii) na 
seksueel contact met een man gediagnosticeerd met ZIKV-infectie in de drie maanden voorafgaand 
aan seksueel contact of met een vrouw gediagnosticeerd met een ZIKV-infectie in de acht weken 
voorafgaand aan seksueel contact 

OF NAT-screening OF/ EN pathogeenreductietechnieken, indien van toepassing. 
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https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/zika-risk-assessment-9-april-2019.pdf


Hoewel de WHO-lijst met risicogebieden niet langer actief is, wordt deze momenteel vervangen door 
period ieke epidemioloqische updates. Er d ient echter opgemerkt te warden dat de surveillance van zika 
aanzienlijk varieert van land tot land en in sommige landen am per epidemiologische gegevens beschikbaar 
zijn. De lijst van het WHO biedt geen absolute zekerheid en het niet expliciet vermelden van landen in deze 
lijst betekent niet noodzakelijkerwijs dater geen kans op overdracht van het zikavirus bestaat conform de 
WHO. 

Gelieve deze maatregelen binnen de acht dagen na ontvangst van deze nota toe te passen. 

Deze informatienota vervangt de informatienota m .b.t. zika van 28 februari 2017. 

Bij voorbaat dank ik u voor uw medewerking. 

Met beleefde groeten, 

~ 
Xavier De Cuyper 
Adm in istrateu r-generaal 
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260419/zika-classification-15Feb18-eng.pdf;jsessionid=4D8668A58BE27586BC179AE4808ACEE1?sequence=1

