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We begeleiden getroffen personen, en effenen de drempels op hun pad naar een volledige 

genezing en re-integratie in de maatschappij. We willen elke persoon die lepra heeft zo snel 

mogelijk opsporen, behandelen, genezen en opnieuw integreren in de maatschappij. Maar ook 

komaf maken met het stigma, en zorgen dat lepra geen nieuwe slachtoffers meer maakt.  

Wat doet Damiaanactie?

Triple Zero strategie
We passen de Triple Zero strategie 

van ILEP toe:

• Zero besmettingen 

• Zero invaliditeiten 

• Zero discriminatie

De bevolking sensibiliseren & 

informeren

Medische behandeling & 

opvolging

Actieve opsporing van nieuwe 

patiënten

Opleiden van 

gezondheidspersoneel 

Onderzoek

Programma’s steunen met 

kennis en materiaal

Sociaal-economische steun aan 

getroffen personen  

www.damiaanactie.be

Het pad van de patiënt
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Bewustwording 

van de 

ziekteverschijnselen 

Zoeken naar 

gezondheidszorg

Toegang tot 

gezondheidszorg

Correcte diagnose

Doeltreffende 

behandeling

Genezingsgraad

Nazorg  

(Care after Cure)

Barrière

Re-integratie in de maatschapij
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Genezen van lepra is voor veel 

mensen niet vanzelfsprekend. 

Getroffen personen komen 

verschillende drempels tegen 

op hun weg naar een volledige 

genezing en re-integratie in de 

maatschappij. Deze drempels vind 

je zowel aan de kant van de patiënt 

(Patient Delay) zelf, als aan de 

kant van het gezondheidssysteem 

(Health System Delay).

Legende

Patient Delay  

(uitstel bij de patiënt) 

Vertraging die opgelopen wordt  

in de tijd tussen het vertonen  

van symptomen en een beroep  

doen op medische hulp. 

Health System Delay 

(uitstel bij het gezondheidssysteem) 

Vertraging die opgelopen wordt in 

de tijd tussen de eerste consultatie 

en het beëindigen van een geschikte 

behandeling.

Hoe doen we dit?
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Lepra wereldwijd

> 200.000 
mensen in 120 landen 
krijgen de diagnose  
lepra per jaar

11.000
pas opgespoorde 
patiënten vertonen 
ieder jaar al ernstige 
verminkingen (wijst op 
laattijdige opsporing)

50 min.
elke 50 minuten raakt 
iemand verminkt voor 
het leven. 

99,9% 
genezingsgraad bij 
vroege opsporing

Top 20
Lepra is een van de 20 
verwaarloosde tropische 
ziektes (Neglected 
Tropical Diseases)

99%
van de bevolking is immuun 
voor de leprabacterie, 
vooral arme en kwetsbare 
bevolkingsgroepen lopen 
groot risico

Geografische verspreiding 
van nieuw opgespoorde 

personen getroffen door lepra

(WHO, cijfers 2019)

Totaal aantal 
nieuwe personen 
getroffen door 
lepra opgespoord
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Lepra en stigma
Lepra is niet dodelijk, maar veroorzaakt 

wél verminkingen voor het leven. 

Zweren, handen in de vorm van 

klauwen, verlamming van handen en 

voeten, blindheid,... Mensen met lepra 

worden daarom, en door verschillende 

valse ideeën die bestaan over lepra, nog 

steeds gediscrimineerd en uitgesloten.  

Stigma
Negatieve reactie op menselijk verschil, 

vaak in de vorm van een afwijzende 

houding, vooroordelen of stereotypering.  

Discriminatie
Actieve toepassing van stigma  

(vb. discriminerende wetten t.o.v.  

getroffen personen) 

In sommige 

landen mogen 

mensen met lepra niet 

naar school gaan, trouwen, 

het openbaar vervoer 

nemen, werken of 

stemmen. 

Er bestaan nog meer dan 

80 wetten die de isolatie en 

uitsluiting van mensen met 

lepra in de hand werken of 

toestaan.  

In België werd 

de laatste lepra-

discriminerende wet in 

2003 geschrapt: ‘Verbod om 

als persoon getroffen door 

lepra in legerdienst te 

werken.’ 

50% van 

de personen 

met lepra wordt 

geconfronteerd met geestelijke 

gezondheidsproblemen zoals 

depressie of angst, een gevolg 

van de discriminatie en 

vooroordelen waar ze mee 

te maken krijgen.  

Het percentage 

zelfdoding stijgt bij 

leprapatiënten.  

Oorzaak 

Diagnose

Voornaamste gevolgen

  Aantasting van de 

gevoelszenuwen: verlies van 

gevoel in handen, voeten en 

hoornvlies. 

--> leidt tot brandwonden, zweren, 

open wonden en blindheid.

  Aantasting van de motorische 

zenuwen: verlamming aan 

handen, voeten en oogleden.

--> leidt tot klauwhanden, 

sleepvoeten en het onvermogen 

tot sluiten van de oogleden.

 De algemene gevolgen zijn 

misvormingen/verminkingen 

zoals het afstompen van 

vingers (stomphanden) of tenen 

(stompvoeten).

Behandeling  
 Een cocktail van antibiotica. De 

duur van de behandeling hangt af 

van het type lepra: 

Gemiddeld 5 jaar (maar kan 

oplopen tot meer dan 20 jaar) 

Bacil van Hansen

Een arts raakt de vlekken aan met 

zacht voorwerp. Zijn ze gevoelloos? 

Dan kunnen we vrijwel zeker 

spreken van lepra.

Multibacilaire lepra 

12 maanden 

(besmettelijk, groot aantal 

bacillen aanwezig, meer dan 

5 vlekken)

Paucibacilaire lepra

6 maanden 

(weinig besmettingsgevaar, 

klein aantal bacillen 

aanwezig, max. 5 vlekken)

 Wondverzorging 

 Chirurgische ingrepen aan o.a. 

klauwhanden, sleepvoeten en verlamde 

oogleden 

 Kinesitherapie 

Wat is lepra?



Lepra, of de bacil van Hansen, is 

een chronische infectieziekte die 

voornamelijk de huid, perifere 

zenuwen, ogen en het slijmvlies van 

de bovenste luchtwegen aantast.

Eerste symptomen
Bleke of roze gevoelloze 

vlekken op de huid.

Besmetting

Incubatietijd

Via de luchtwegen, de bacteriën 

bevinden zich in microdruppels 

die vrijkomen bij het uitademen, 

hoesten of niezen. Adem je deze 

bacteriën in, loop je een risico op 

besmetting.

 

Land waar Damiaanactie 
lepra bestrijdt


