Hepatitis B vaccinatie voor studenten met een beroepsgebonden risico
Inleiding
Je hebt gekozen voor een opleiding in de gezondheidszorg of een andere sector, waarbij je in het werk
mogelijk risico loopt op ’bloedoverdraagbare aandoeningen’. Bloed of ander lichaamsmateriaal kan
besmet zijn met het hepatitis B of C virus of HIV. Contact hiermee kan er voor zorgen dat je besmet
wordt. Vanwege dit beroepsrisico biedt de opleiding of stage-instelling hepatitis B vaccinatie aan. In deze
brochure worden verschillende aspecten van hepatitis B vaccinatie toegelicht. Helaas bestaan er nog geen
vaccins tegen hepatitis C en HIV.
Wat is hepatitis B?
Hepatitis B is een ernstige vorm van leverontsteking die ontstaat door besmetting met het hepatitis Bvirus. 90% van de volwassenen met hepatitis B geneest binnen een half jaar en is dan levenslang
beschermd. Bij de overige 10% kan het afweersysteem het virus niet overwinnen en blijft het virus in het
lichaam aanwezig. Dit leidt tot niet-actief dragerschap zonder ziekteverschijnselen (asymptomatisch
dragerschap) of tot een actieve chronische hepatitis B. In beide gevallen is er sprake van besmettelijkheid,
dat wil zeggen dat het virus op anderen kan worden overgedragen. Actieve chronische hepatitis B kan na
tientallen jaren leiden tot levercirrose (verschrompeling van de lever door littekenvorming) en
leverkanker. Door op tijd te behandelen kan dit voorkomen worden.
Hoe wordt hepatitis B overgedragen?
Door bloedcontact:
• Prikaccident: verwonding door scherp voorwerp dat met bloedresten is verontreinigd, zoals een
gebruikte injectienaald;
• Spataccident: spatten van bloed of met bloed verontreinigde lichaamsvloeistoffen in slijmvliezen
van oog en mond;
• Bijtaccident: door-en-door bijtwonden (met zichtbaar bloed);
• Snijaccident: verwonding door mes of anders scherp voorwerp dat met bloedresten is
verontreinigd;
• Contact met bloed of met bloed verontreinigde lichaamsvloeistoffen op een niet intacte huid
(wondjes, kloven, open eczeem);
• Mond-op-mondbeademing zonder beademingstube of -kapje, waarbij er sprake is van
bloedbijmenging, zoals bij een aangezichtsverwonding.
Hepatitis B is eveneens seksueel overdraagbaar. Het virus zit naast bloed in vaginaal vocht, voorvocht en
sperma.

Waarom moet je gevaccineerd worden tegen hepatitis B?
Omdat je in je werk risico loopt op hepatitis B door bloedcontact, is bescherming door middel van
vaccinatie nodig. Een onbeschadigde huid beschermt tegen het hepatitis B-virus, evenals
hygiënemaatregelen. Door zeer zorgvuldig om te gaan met bloed, bloedproducten en scherpe voorwerpen
en het protocol beschermende maatregelen van de instelling te volgen, kunnen prik- of snijverwondingen
en spatongelukken voorkomen worden. Een ongeluk zit echter in een klein hoekje. Prikaccidenten komen
regelmatig voor in de gezondheidszorg, ook bij studenten en stagiair(e)s. Bovendien is hepatitis B zeer
besmettelijk: 100 keer zo besmettelijk als HIV, dat de ziekte AIDS veroorzaakt.
Door je te laten vaccineren voorkom je dat je hepatitis B oploopt. Vaccinatie van medewerkers in de
gezondheidszorg is een bescherming voor de medewerkers zelf. Bij risicovormende beroepen (chirurgen,
verloskundigen, OK-personeel etc.) is vaccinatie van de medewerker nodig om ook indirect de patiënten
die behandeld worden te beschermen. Bij risicovormende beroepen kan weigering van vaccinatie daarom
arbeidsrechtelijke gevolgen hebben.
Vaccinatie en studenten
Stagiair(e)s kunnen wat betreft het risico op bloedcontact gelijk gesteld worden aan werknemers en
hebben daarmee ook recht op hepatitis B vaccinatie. De vaccinatie kan via de opleiding of de stageinstelling geregeld zijn. In andere gevallen is het advies je te laten vaccineren bij je huisarts of de GGD.
Stage-instellingen vinden het prettig dat stagiair(e)s al gevaccineerd zijn. Immers, de werkgever is
verantwoordelijk voor de veiligheid, en heeft er dus voordeel bij om beschermde mensen in dienst te
nemen. De vaccinatie kan alleen uitgevoerd worden met jouw toestemming. Je mag vaccinatie weigeren.
Wat kost hepatitis B vaccinatie?
Indien aangetoond is dat er een verhoogd risico op infectie is, bieden werkgevers de vaccinatie gratis aan.
Omdat stagiair(e)s slechts korte tijd bij een instelling zijn, is het voor de instelling niet aantrekkelijk
stagiair(e)s tijdens de stage te vaccineren, het vaccinatieschema is vaak langer dan de stage. Vaccinatie
start dus vaak al tijdens de opleiding op school.
Stage-instellingen en opleidingsinstituten zijn door de ministeries van VWS en SZW dringend verzocht
een financiële regeling met elkaar te treffen. Vraag je stage-instelling en opleidingsinstituut hiernaar.
Inmiddels wordt bij een heel aantal opleidingen de vaccinatie gratis aangeboden. Studenten van
opleidingen die hiervoor niet in aanmerking komen kunnen proberen de onkosten bij de zorgverzekering
terug te vragen. Sommige zorgverzekeringen zijn bereid de kosten te vergoeden. Informeer van te voren,
en vraag om een betalingsbewijs van de vaccinatie. Als je de vaccinatie nu niet vergoedt krijgt, kan je de
facturen bewaren voor je eerste werkgever.
Gemiddeld kost het € 120,00 voor 3 prikken en de titercontrole.
Hepatitis B vaccinatie: praktische zaken
1. Het vaccin: het vaccin bevat geen echte virusdeeltjes, maar uitsluitend een nagebootst deeltje dat
nodig is om een beschermende reactie op te roepen. Aan de productie van het vaccin komen geen
bloed of bloedproducten te pas. Het vaccin wordt goed verdragen, zelden treden bijwerkingen op
in de vorm van lichte koorts en/of plaatselijke roodheid.
2. Plaats van inspuiting: bovenarmspier.
3. Het vaccinatieschema: drie injecties op de tijdstippen 0, 1 en 6 maand.
4. De controle op bescherming: 4 tot 8 weken na de laatste injectie wordt je bloed op anti-HBs
(antistoffen tegen hepatitis B) gecontroleerd. Dit wordt gedaan om te controleren of het
immuunsysteem goed heeft gereageerd op de vaccinatie. Een antistoftiter van 10 IE/L of hoger
biedt minimaal 15 jaar en waarschijnlijk levenslang bescherming. Bij een titer lager dan 10 IE/L
wordt opnieuw gevaccineerd op de tijdstippen 0, 1 en 2 maand. LET OP: voor studenten die een
zogenoemd risicovormend beroep gaan uitoefenen gelden andere regels. Kijk hiervoor in de
‘leidraad HBV-vaccinatie voor medewerkers met een beroepsgebonden risico’.

5. Bewijs van vaccinatie: op de vaccinatiekaart staan de vaccinatiegegevens en de hoogte van de
antistoftiter.
Een prikaccident na vaccinatie
Als je een prikaccident meemaakt, moet je dit melden aan je leidinggevende. Ook voor medewerkers die
gevaccineerd zijn tegen hepatitis B blijft het noodzakelijk om prikaccidenten zo spoedig mogelijk te
melden. Op basis van de analyse van de prikaccidenten wordt inzicht verkregen in gevaarlijke situaties,
waarna een organisatie acties kan ondernemen ter verbetering van deze situaties. Aan de hand van het
landelijke protocol prikaccidenten wordt bekeken of aanvullende maatregelen zoals post-expositie
profylaxe voor HIV of bloedonderzoek naar een eventuele HCV-besmetting nodig is. Zorg ervoor dat je
de titeruitslag bij je hebt, zodat duidelijk is dat je beschermd bent tegen hepatitis B.
Wie komen voor vaccinatie in aanmerking
Het rapport ’Bescherming tegen hepatitis B’ van oktober 1996, samengesteld door de Gezondheidsraad,
noemt onder de categorie ’gezonde mensen’ onder andere (para)medisch personeel als groep met een
verhoogd risico. Dit risico neemt toe naarmate zich in de werkzaamheden vaker contact met bloed
voordoet. Naast dit rapport bestaat er in Nederland een Arbowet waarin de werkgever verantwoordelijk
wordt gehouden voor een gezonde, veilige werksituatie. In de daarbijbehorende regelgeving staat dat
vaccinatie in ieder geval aangeboden dient te worden aan medewerkers in de volgende (para)medische
beroepen:
• Artsen, verpleegkundigen en paramedici die regelmatig met humaan bloed of met bloed
verontreinigd patiëntenmateriaal in aanraking komen;
• Pathologen en hun medewerkers, die met niet-gefixeerd potentieel besmet materiaal werken;
• Personeel van hemodialyseafdelingen, dat rechtstreeks bij de patiëntenzorg of bij de techniek van
de hemodialyseprocedure betrokken is, inclusief technisch personeel;
• Personeel van diagnostische - en researchlaboratoria, dat regelmatig met bloed of
bloedproducten in aanraking komt;
• Verloskundigen en kraamverzorgsters;
• Tandartsen, mondhygiënisten, tandartsassistenten en indirect bij de tandheelkundige
patiëntenzorg betrokkenen, die risico lopen te worden besmet;
• Doktersassistenten;
• Studerenden c.q. stagiair(e)s voor bovenstaande beroepen.
Daarnaast moeten ook medewerkers in de volgende beroepen in de gelegenheid gesteld worden om zich te
laten vaccineren:
• Werknemers die proefdieren verzorgen in laboratoria waar met het hepatitis B virus gewerkt
wordt;
• Werknemers die in ziekenhuizen schoonmaakwerkzaamheden verrichten of afval verwijderen of
mogelijk besmet patiëntenmateriaal vervoeren, wanneer zij kans lopen op besmetting. Daarnaast
kan de bedrijfsarts of arbodeskundige de risico’s voor andere medewerkers in kaart brengen. Als
er een groot risico op besmetting met hepatitis B bestaat, kan de bedrijfsarts adviseren ook deze
(groepen) werknemers te laten vaccineren.
• Werknemers die werken met patiënten / cliënten bij wie op basis van afwijkend gedrag van de
patiënt / cliënt een verhoogd risico is aangetoond (bv. agressief gedrag, zelfverwonding).

Meer informatie
Als je naar aanleiding van deze folder vragen hebt over hepatitis en/of vaccinatie, neem dan contact op
met het Nationaal Hepatitis Centrum. Het NHC beschikt over schriftelijke informatiematerialen die je ook
van de website kunt downloaden. De bedrijfsarts of ziekenhuishygiënist van de stage-instelling kan
eveneens informatie geven.
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