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Wie worden gevaccineerd tegen 

hepatitis B? 

• Rijksvaccinatieprogramma:  

– Vanaf 1 augustus 2011 alle kinderen (volgens advies 

WHO uit 1992) 

– Daarvoor: kinderen met verhoogd risico omdat 

moeder draagster HBV is of omdat tenminste één 

ouder uit endemisch gebied komt, of kinderen met 

syndroom van Down 

– Schema: 2, 3, 4 en 11 maanden DKTP-Hib-HepB 

 

• NB: pasgeboren van draagsters ontvangen 

direct na de bevalling de eerste dosis icm HBIG 



Wie worden nog meer gevaccineerd 

tegen hepatitis B? 

• Risicogroepen die gevaccineerd worden in het kader van 

het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen van 

de overheid:  
– Mannen die seks hebben met mannen (MSM) 

– Prostituees 

– Tot 2012 ook harddruggebruikers 

• Beroepsmatig risico op infectie met hepatitis B 

• Reizigers die langere tijd (>3 mnd) in endemisch gebied 

verblijven 

• ‘alle personen die erom vragen’ (zie LCI richtlijn) 

 



Beroepsmatig risico op hepatitis B 

• Medici en paramedici (artsen, tandartsen, 

verpleegkundigen, mondhygiënisten, etc) 

 

• Brandweer, politie, tatoeëerders en piercers, 

gevangenispersoneel, beveiliging, etc 

 

• Laboratoriummedewerkers die met bloed of 

patiëntenmaterialen werken 

 

• Studenten voor deze beroepen 

  



Hoe loop je risico? 

• Seksueel contact met een persoon die besmet is 

met hepatitis B 

 

• ‘huishoudelijk contact’: samenleven met drager 

 

• Beroepsmatig: prik-, bijt-, snij- of spataccident en 

bij mond-op-mondbeademing 



Vaccinatieregelingen 

• Via RVP 

• Via programma risicogroepen hepatitis B-vaccinatie 

 

• Via werkgever 

• Via opleiding (medische beroepen HBO en MBO 

gesubsidieerd door overheid, universiteiten betalen de 

vaccinatie vaak zelf) 

 

• Via reizigersvaccinatiebureau 

• Via huisarts 



Vergoedingen vaccinatie 

• Via overheidsprogramma (RVP en hepatitis B-

risicogroepenvaccinatie) 

• Via verzekering (soms in aanvullend pakket) 

• Via opleiding (universiteit) 

• Via subsidieregeling HBO- en MBO-opleidingen 

(www.vaccinatieregeling.nl) 

 

http://www.vaccinatieregeling.nl/


Waarom vaccinatie? 

Epidemiologisch: 

• Vaccinatie tegen hepatitis B is effectief  

• Door vaccinatie vermindert de prevalentie van hepatitis 

B in endemische gebieden 

Individuele bescherming: 

• Hepatitis B is een ernstige ziekte die door vaccinatie te 

voorkomen is en zorgt voor bescherming van de individu 

• Werkgevers dragen zorg voor de veiligheid van 

werknemers; het aanbieden van preventieve vaccinatie 

hoort daarbij 



Welke vaccins zijn beschikbaar? 

Volwassenen: 

• Engerix-B adult (vanaf 16 jr); 20 ug / 1 ml, schema 0,1,6 mnd 

• HBVaxPRO 10 (vanaf 16 jr); 10 ug / 1 ml, 0,1,6 mnd 

Kinderen: 

• Engerix-B junior (tot en met 15 jr); 10 ug / 0,5 ml, schema 0,1,6 mnd 

• HBVaxPRO 5 (tot en met 15 jr); 5 ug / 0,5 ml, 0,1,6 mnd 

Dialyse: 

• HBVaxPRO 40 (volwassen pre-dialyse en dialysepatiënten), 40 ug / 1 ml; 

0,1,6 mnd 

• Fendrix (vanaf 16 jr in hemodialyse); 20 ug / 0,5 ml; 0,1,2 en 6 mnd;  

Combinatie A/B: 

• Twinrix adult (vanaf 16 jr); schema 0,1,6 mnd; gecombineerd hepatitis A en 

B vaccin 

• Ambirix (0, 6 tot 12 mnd) (1 tot en met 15 jr): gecombineerd A en B vaccin 

Bron: EMA en CBG-Meb 
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• Respons >95% 

• Respons afhankelijk van: 

– Leeftijd (boven de 40 jr is het aantal responders lager) 

– Geslacht (mannen reageren iets minder op de vaccinatie dan 

vrouwen) 

– Immuunstoornissen / verminderde immuniteit: 

• medicijnen/immuunsuppressiva 

• hemodialyse of syndroom van Down 

– Genetische factoren 

• Hepatitis B dragers reageren niet of matig op de 

vaccinatie; dwz met geen of lage titer anti-HBs 

Effectiviteit hepatitis B vaccinatie 



Effectiviteit hepatitis B vaccinatie 

• Individuele bescherming kan gemeten worden door 

uitvoering van een titerbepaling. Optimaal is om deze uit 

te voeren 3-6 weken na de derde vaccinatie, maar dit 

kan echter ook later uitgevoerd worden 

 

• Titer >10 IU/L: beschermd  

• Beschermingsduur waarschijnlijk levenslang 

(revaccinatie niet nodig) 

 

• Risicovormers: ander beleid 
(http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Draaiboeken/Infectieziek

ten/LCI_draaiboeken/Preventie_iatrogene_transmissie_van_HBV_HCV_en_HIV) 

 



Risicovormers en risicolopers 

• Risicovormers zijn personen die door hun (medische) 

werkzaamheden patiënten kunnen besmetten met 

hepatitis B als ze zelf besmet zouden zijn 

• Handelingen die risicovormend zijn: inwendig, met 

scherpe voorwerpen, naalden of in aanwezigheid van 

scherpe bot- of gebitsdelen 

• Voorbeelden: chirurgen, gynaecologen en 

verloskundigen, tandartsen, OK-personeel, IC-

verpleegkundigen. 

 

Ander vaccinatiebeleid!  



Vaccinatiebeleid risicovormers 
• Alle risicovormers dienen gevaccineerd te zijn tegen hepatitis B met een 

daaropvolgende titercontrole 

• Titer na vaccinatie >100 IU/L: geen verdere actie 

• Titer na vaccinatie 10-100 IU/L: hyporesponder; controle op hepatitis B 

(HBsAg en anti-HBc) en aanvullende vaccinatie na 5 jaar 

• Titer <10 IU/L: controle op hepatitis B (HBsAg en anti-HBc en HBV DNA om 

infectie uit te sluiten) 

• Niet-geïnfecteerde non-responders op vaccinatie en risicovormers die 

vaccinatie weigeren dienen elk kwartaal op HBsAg gecontroleerd te worden 

• Bij hepatitis B-geïnfecteerde risicovormers wordt beleid gevolgd afhankelijk 

van de HBV DNA load (zie richtlijn) 

• Bij HBsAg-negatieve en anti-HBc positieve non-responders wordt ook HBV 

DNA gemeten 

• HBV-geïnfecteerde risicovormers moeten gemeld worden bij de commissie 

preventie iatrogene hepatitis B 
Richtlijn:  http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:53526&type=org&disposition=inline&ns_nc=1 

 

http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:53526&type=org&disposition=inline&ns_nc=1


Veiligheid vaccinatie tegen hepatitis B 

 

 

 

 

 

 

 
– Bron: hepB.org 


