
 

 

  
 
 
Bronnen: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241580397_5_eng.pdf, pagina 83 en 
http://www.cdc.gov/NCIDOD/diseases/hepatitis/slideset/101/101_hav.ppt en http://www.lcr.nl/ 

 
 

Heeft de medewerker een taak waarbij hij/zij in contact kan komen met 
ontlasting van menselijke oorsprong of met ontlasting besmet materiaal?  

  ja 

Werkt de medewerker met hoogrisico 
personen of in hoog-risico situaties? 
Bijvoorbeeld met personen die recent 
in een gebied met verhoogde 
prevalentie zijn geweest, 
verminderde hygiëne of minder 
hygiënische omstandigheden, 
kinderdagverblijven. Zie ommezijde 
voor specifieke beroepsgroepen 

Reist de medewerker voor het 
werk naar gebieden waar hepatitis 
A hoog- of middelendemisch is? 

ja 

nee 

nee 

 nee 

 nee 

Wel risico: Vaccinatie tegen 
hepatitis A aanbieden 

  ja 

Geen verhoogd risico 

ja 

Werk de medewerker in 
de voedselbereiding? 
De medewerker is dan 
‘risicovormer’ 

Betreft het contact met ontlasting via 
toiletten in openbare ruimtes, in 
vervoersmiddelen, of rioolwater? 

nee 

ja 

Hepatitis A risico-inventarisatie voor beroepsgroepen 
voor een bedrijfsgeneeskundige preventieve aanpak 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241580397_5_eng.pdf
http://www.cdc.gov/NCIDOD/diseases/hepatitis/slideset/101/101_hav.ppt
http://www.lcr.nl/


 
bron: http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_HepA_ITHRiskMap.png (2011) 
 

Beroepsmatig risico is er met name als er regelmatig contact met ontlasting is. Hier vallen tenminste 
de volgende beroepsgroepen onder: 

- Medewerkers kinderdagverblijven 
- Medewerkers in groep 1 en 2 groep van de basisscholen 
- Medewerkers in tehuizen voor verstandelijk gehandicapten 
- Medewerkers van afdelingen waar gastrointestinale scopiën uitgevoerd worden 

(verpleegkundigen, maag-lever-darmartsen, nurse-practitioners, etc) 
- Kinderverpleegkundigen, kinderartsen 
- Reinigers van openbare toiletten en toiletten die door veel mensen bezocht worden (bv in 

vliegtuigen, stations, etc) 
- Rioolwerkers en medewerkers in rioolwaterzuiveringsinstallaties 
- Brandweermedewerkers die betrokken worden bij rioolwerkzaamheden of afpompen 

rioolwater 
- Medewerkers die omgaan met hoog-risicopersonen (AZC, daklozen, druggebruikers) 

 
Daarnaast is er een vaccinatieadvies voor medewerkers die beroepsmatige reizen naar middel- en 
hoog-endemische gebieden maken. 
Verder wordt vaccinatie geadviseerd bij mensen die beroepsmatig voedsel bereiden voor grote 
groepen mensen (bv in kantines, catering, etc). Dit in verband met het besmettingsrisico voor de 
klanten indien de medewerker een infectie met het hepatitis A-virus heeft (‘risicovormer’). 
  
 
Deze kaart is ontwikkeld onder auspiciën van de Raad van Advies van het Nationaal Hepatitis Centrum. 
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