
Bescherming tegen Hepatitis B 

 
 

Hepatitis B is een ontsteking van de lever, waarvan de besmetting verloopt via 
lichaamsvloeistoffen zoals bloed. Besmetting kan dus onder andere 
plaatsvinden door contact met een gebruikte naald. 
 
In Nederland wordt een aantal groepen mensen onderscheiden die vanwege 
beroep of levenssituatie een verhoogd risico lopen op besmetting met het 
hepatitis B virus. Los van reizen geldt voor deze groepen een algemeen advies 
tot vaccinatie tegen Hepatitis B.  
Dit betreft onder andere: 

• Werknemers in de gezondheidszorg die geregeld in contact komen met 
bloed of bloedproducten; 

• Patiënten die geregeld bloed of bloedproducten ontvangen, bijv. bij 
dialyse; 

• Acupuncturisten, tatoeëerders en piercers; 

• Mannen met veel wisselende homoseksuele contacten; 

• Gezinsleden van chronische dragers van het hepatitis B virus; 

• Kinderen van wie één of beide ouders afkomstig zijn uit een risicogebied. 
 
 
U kunt de ziekte herkennen aan verschijnselen zoals vermoeidheid, lichte 
verhoging, verminderde eetlust, hoofdpijn en buikpijn. Er is een kans dat de 
klachten langdurig aanhouden, bijvoorbeeld chronische vermoeidheid. En er 
kunnen leverbeschadigingen optreden. Door middel van vaccinaties kan men 
een langdurige (waarschijnlijk levenslange) bescherming opbouwen tegen 
hepatitis B. 
 
De hepatitis B vaccinaties bestaat uit drie vaccinaties en een bloedafname. 
Tussen de eerste en tweede vaccinatie moet minimaal 1 maand zitten. 
Tussen de tweede en derde vaccinatie 5 tot 12 maanden. 
 
Vier tot zes weken na de derde vaccinatie wordt er bloedonderzoek gedaan om 
te bepalen of er voldoende antistoffen aangemaakt zijn tegen hepatitis B. Indien 
dit het geval is, is de vaccinatie succesvol verlopen en heeft u geen verdere 
vaccinaties meer nodig. U bent langdurig (waarschijnlijk levenslang) beschermd 
tegen hepatitis B besmetting. 
 
Indien er onvoldoende antistoffen zijn aangemaakt, volgen er 3 aanvullende 
vaccinaties die 1 maand na elkaar worden gegeven, gevolgd door 
bloedonderzoek. Mocht het aantal antistoffen dan nog onvoldoende zijn, dan is 
het niet zinvol nogmaals te vaccineren.  
In geval van een prikaccident wordt u behandeld volgens het protocol ‘non 
responders’ via uw werkgever. 
   
 
 
 


