
Monkeypox
Wat je als sekswerker 
moet weten

 Monkeypox is een virus dat je kunt krijgen 
door anderen aan te raken. Bijvoorbeeld 
tijdens knuffelen of seks.

 Vooral mannen die seks hebben met mannen 
krijgen dit virus.

 Je kunt er koorts, spierpijn, moeheid, 
opgezwollen lymfeklieren en huiduitslag 
van krijgen.

 Heb je klachten die bij monkeypox horen? 
Laat je gratis testen bij de GGD.

 Heb je monkeypox? Raak dan niemand aan. 
Ook niet voor je werk. Zo geef je het virus 
niet door aan anderen.

Meer info

sekswerk.info/nl/gezondheid/soas/
monkeypox-apenpokken

Lees verder op de achterzijde >

http://sekswerk.info/nl/gezondheid/soas/monkeypox-apenpokken
http://sekswerk.info/nl/gezondheid/soas/monkeypox-apenpokken


WAT IS MONKEYPOX?
Monkeypox (apenpokken) is een virus waar je ziek van wordt. 
Je kunt het krijgen via langdurige huid-op-huid contact. Of door 
seks te hebben.

Hoe herken je het?
Klachten die bij monkeypox horen zijn: koorts, hoofdpijn, spierpijn, 
moeheid en opgezwollen lymfeklieren. Na een paar dagen kun 
je huiduitslag (blaasjes, korstjes, wondjes) krijgen en soms een 
ontsteking aan de endeldarm. 

Testen
Heb je klachten die op monkeypox lijken? Laat je testen bij de GGD. 
Dat is gratis. Blijf thuis en raak niemand aan totdat je de uitslag 
hebt. Zo voorkom je dat andere mensen monkeypox krijgen.

Wat als je monkeypox hebt?
Monkeypox is besmettelijk totdat de korstjes van de wondjes 
afvallen en de huid eronder droog is. Dit kan 3 weken duren. 
Blijf tot die tijd thuis en raak niemand aan.

Werken met monkeypox
Je kunt niet werken of privéseks hebben als je monkeypox hebt. 
Doe je dat wel? Dan kan je klant of partner ook ziek worden. 
Je kunt wel seks op afstand hebben. Via de webcam bijvoorbeeld. 
Op sekswerk.info lees je hoe je dat doet.

Vaccineren
Er is een vaccin tegen monkeypox. Daar is op dit moment niet 
genoeg van om iedereen te vaccineren die dat wil. De GGD nodigt 
mensen uit risicogroepen uit voor een prik.

Op dit moment krijgen vooral mannen die seks hebben met 
mannen monkeypox. Ben je een mannelijke sekswerker die seks 
heeft met mannen? Dan is vaccinatie extra belangrijk. Bel de GGD 
bij jou in de buurt voor meer informatie.

Meer info

sekswerk.info/nl/gezondheid/soas/
monkeypox-apenpokken

http://sekswerk.info/nl/gezondheid/soas/monkeypox-apenpokken
http://sekswerk.info/nl/gezondheid/soas/monkeypox-apenpokken

