
Voor informatie over homo-

seksualiteit, seks en gezondheid, 

kijk op www.homoseks.nl of bel 

met Switchboard 020-623 65 65. 

Als je lijf je lief is: Prik-acties

vermoeidheid en verkleurde urine. Meestal 

verdwijnt het virus weer uit je lichaam. In 5 

tot 10% van de gevallen blijft het virus echter 

aanwezig. Je blijft dan ‘drager‘ van het virus. 

Veel mensen merken niet dat ze besmet 

zijn, omdat ze geen klachten hebben. Maar 

ook als er geen klachten zijn, kan hepatitis 

B de gezondheid ernstig schaden. Het kan 

ontstekingen veroorzaken aan de lever, waar-

door de werking ervan afneemt en de kans 

op leverkanker toeneemt. Ook als je geen 

klachten hebt, is het mogelijk dat je anderen 

besmet, zonder dat je het zelf in de gaten 

hebt. Lullig voor jezelf, maar dus ook voor je 

sekspartner!

O
p elke tweede zondag van de maand 

duikt een groepje jongens en mannen de 

dagsauna in. Niet om lekker te relaxen in 

het zwembad of om uit te zweten in het Turks 

stoombad. Nee, zij gaan de sauna in, om de 

vaccinatie-actie tegen hepatitis B (en A) onder 

de aandacht te brengen. “Ze vallen wel op, 

doordat zij de enigen zijn die gekleed rondlo-

pen,” vertelt Jeroen, een van de bezoekers van 

de sauna. “Opdringerig? Nee, absoluut niet! 

Ze zijn heel aardig. Een van de jongens sprak 

mij aan en we hebben een heel leuk gesprek 

gehad.” Jeroen heeft “wel eens” gehoord van 

hepatitis, maar wist niet dat je het gemakkelijk 

kunt oplopen. “Ik hoorde dat het zich eigenlijk 

nog gemakkelijker verspreidt dan hiv. Daar 

schrok ik toch wel even van!” 

Errug besmettelijk
Hepatitis B is inderdaad erg besmettelijk. Zo-

wel bloed, sperma als voorvocht kunnen het 

virus overbrengen. Je kunt het oplopen door 

pijpen of oppervlakkig contact tussen penis 

en anus (droogneuken). Zelfs door gebruik van 

tandenborstels en scheermesjes kan het virus 

worden overgebracht. 

Ook via tongzoenen kun je het krijgen en over-

dragen (doordat er bloed in het speeksel zit, 

bijvoorbeeld door bloedend tandvlees). Neuken 

met condoom is dus eigenlijk niet genoeg: al-

leen een volledige vaccinatie beschermt je!

Hepa..wat?!
Wat is hepatitis B dan eigenlijk? Het is een 

ernstige ontsteking van de lever door een vi-

rus. Hepatitis B is een soa die veel voorkomt. 

Hoe de ziekte verloopt is niet te voorspel-

len. Bij sommige mensen ontstaan enkele 

maanden na besmetting al klachten, zoals 

Prik-prik-prik!
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Same Place Maandag 5 maart van 20.00 

– 22.30 uur. Kijk op: www.sameplace.nl

Thermos Dagsauna Zondag 11 maart van 

16.00 – 19.00 uur. En op elke tweede zondag 

van de maand (van 16.00 – 19.00 uur). Kijk op: 

www.thermos.nl

Horsemen & Nights Zondag 18 maart van 

15.00 – 18.00 uur. Kijk op: www.horsemen.nl

Hepatitis A
Ook hepatitis A komt vaak voor 

bij mannen die seks hebben met 

mannen. Het is minder ernstig, 

maar kan je wel dwingen om 

het maandenlang rustig aan te 

doen. Hepatitis A is zeer besmet-

telijk en wordt overgebracht via 

ontlasting. Kontlikken (rimmen) 

is dus een risico. Maar ook als je 

een ander vingert, kun je risico 

op besmetting oplopen. Ook 

voor hepatitis A geldt: Je kunt 

het niet alleen krijgen als je seks 

hebt met verschillende partners. 

Eén sekscontact kan al vol-

doende zijn om besmet te raken. 

Gelukkig kun je jezelf ook beschermen tegen 

hepatitis A door je te laten vaccineren.

Een van de vrijwilligers in de sauna heeft 

Jeroen gemotiveerd om een vaccinatie tegen 

hepatitis A en B te halen. Jeroen: “Vaccinatie 

tegen hepatitis B is helemaal gratis en voor 

zo’n combinatie-vaccin betaalde ik slechts 25 

euro per prik!”

Een vaccinatie tegen hepatitis B (en ook het 

combinatie-vaccin) helpt pas als je je houdt 

aan drie prikken. De tweede prik haal je na één 

maand en de derde haal je vijf maanden later. 

Jeroen: “Die laatste twee prikken ga ik gewoon 

bij de GGD halen. Of nog leuker: ik plan het 

gewoon zo dat ik ze bij de Thermos haal!”

Als bezoeker van de Amster-

damse gaysauna Thermos kun 

je ze regelmatig tegenkomen: 

vrijwilligers van Schorer en 

verpleegkundigen van de 

GGD Amsterdam. 

Een prik-afspraak met de GGD bij jou in de buurt doe je gemakkelijk via internet. Je vindt er 

ook alle info over hepatitis B (en A). Kijk daarom op: www.homohep.nl

GGD Amsterdam en Schorer organiseren gezamenlijk enkele vaccinatie-acties in het Amsterdamse 

gay uitgaansleven. Je kunt je laten vaccineren tegen hepatitis B (en A) bij:
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