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Hepatitis B-vaccinatiebeleid 
 

Doel 

Hepatitis B is een ernstige vorm van leverontsteking die ontstaat door besmetting 

met het hepatitis B-virus. Het virus kan lange tijd buiten het lichaam overleven en is 

zeer besmettelijk. Men kan besmet raken met het hepatitis B-virus door 

bloedcontact. 

Om besmetting te voorkomen biedt Zorgcentrum St. Franciscus medewerkers, met 

een beroeps gebonden risico, de gelegenheid zich te laten vaccineren.  

 

Verantwoordelijkheden 

Vaccinatie geeft een levenslange bescherming tegen hepatitis B infectie. Volgens 

het Arbobesluit is de werkgever verplicht werknemers die risicolopende handelingen 

verrichten, de mogelijkheid te geven zich te laten vaccineren tegen hepatitis B.  

Zorgcentrum St. Franciscus is verplicht de werknemer te informeren bij 

indiensttreding over: 

- Hygiënisch en veilig werken; 

- Hepatitis B (ziekte, overdracht, preventie); 

- Het eigen beslissingsrecht inzake vaccinatie van de werknemer; 

- De procedure van vaccinatie; 

- De beperkte bescherming tegen HBV-infectie gedurende de 

vaccinatieperiode; 

- De blijvende kans op infectie met andere bloed overdraagbare aandoeningen; 

- De definitie van prik-, snij-, bijt- of spataccident; 

- Het bestaan en de werkwijze van het prikaccidentenprotocol; 

- De blijvende noodzaak van melden van prikaccidenten. 

Het kwaliteitssysteem Prezo beschrijft in V2.4 (preventiebeleid veiligheid) relevantie 

prestaties en voorwaarden. 

 

RI&E 

Zorgcentrum St. Franciscus is verplicht de risico’s die de arbeid met zich meebrengt 

voor de werknemers periodiek te inventariseren en te evalueren. Hieronder valt ook 

het risico op bloed overdraagbare aandoeningen. Dit gebeurt door middel van een 

zogenaamde risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). 

 

Werkwijze 

Wie vaccineren? 

Zorgcentrum St. Franciscus biedt medewerkers die risicolopende handelingen 

verrichten in mogelijkheid zich te laten vaccineren tegen Hepatitis B. Risicolopende 

handelingen zijn handelingen waarbij de werknemer risico loopt om zelf besmet te 

worden. A.d.h.v.  het stroomdiagram ‘Inventarisatie risicogroepen zorginstellingen’ 

(Nationaal Hepatitis centrum, 2008)  heeft Zorgcentrum St. Franciscus besloten de 

volgende werknemers vaccinatie aan te bieden; 
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- Zorgmedewerkers inclusief BBL-leerlingen 

- Medewerkers huishoudelijke dienst en wasserij 

- Weekendhulpen werkzaam op de afdeling 

De medewerker is niet verplicht zich te laten vaccineren. 

 

Vóór de vaccinatie 

Voor aanvang van de werkzaamheden dient de betrokkene voorgelicht te worden. 

Wanneer iemand aangeeft in het verleden al gevaccineerd te zijn tegen hepatitis B 

(volgens het standaard schema), maar geen schriftelijke vaccinatiegegevens heeft, 

kan er een titerbepaling gedaan worden als de medewerker hierom vraagt. 

 

Vaccinatieschema 

De vaccinatie wordt uitgevoerd volgens onderstaand schema: 

 

Tabel 1: vaccinatieschema risicolopende beroepen 

Arbeidsvoorwaardengesprek  Informeren prevaccinatiescreening 

Eerste bezoek Maand 0 1e hepatitis B-vaccinatie 

Tweede bezoek Maand 1 2e hepatitis B-vaccinatie 

Derde bezoek Maand 6 3e hepatitis B-vaccinatie 

 Maand 
7-8 

Anti-HBs-bepaling (titerbepaling) bij de 
GGD 

 

Goede respons (>/= 10IE/L) 

Indien de anti-HBs-titer >/= 10IE/L bedraagt, is men levenslang beschermd tegen 

hepatitis B. De gevaccineerde werknemer dient  een vaccinatiekaart te ontvangen 

waarop in ieder geval de datum van vaccinatie en titerbepaling en antistoftiter 

vermeld staan. Een kopie hiervan wordt bewaard in het personeelsdossier. 

 

Non-responders (< 10IE/L) 

Indien de anti-HBs-titer <10 IE/L bedraagt, is men onvoldoende beschermd tegen 

hepatitis B. Hierna kan revaccinatie plaats vinden volgens aanbeveling van de 

Gezondheidsraad in 1996 en het advies van de Gezondheidsraad betreffende de 

beschermende antistoftiter in 2001. 

 

Tabel 2: Schematische weergave vaccinatiebeleid op basis van de anti-HBs-

titerbepaling in IE/L 4 tot 8 weken na de laatste vaccinatie voor risicolopende 

beroepen. 

Titer anti-HBs Titel Beleid Opmerking 

>/= 10 Responder Nu geen reden tot 
revaccineren 

Bescherming 
levenslang 

< 10 Non-responder Arts bepaalt welke 
stap nu dient te 
gebeuren 

GGD arts of 
huisarts 
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Nieuwe medewerker wordt 
geinformeerd over Hepatitis B en 

vaccinatiebeleid tijdens 
arbeidsvoorwaardengesprek

Medewerker vult bijlage II, III of 
IV in en levert dit in bij 

leidinggevende

Medewerker laat titer bepalen 
bij de GGD en geeft uitslag en 
factuur af bij leidinggevende

Medewerker wil gevaccineerd 
worden

Indien gewenst maakt 
medewerker zelf een afspraak via 

GGD

Formulier wordt bewaard in het 
personeelsdossier

Niet gevaccineerd
Gevaccineerd en geen (geldige) 

titerbepaling
Gevaccineerd en geldige 

titerbepaling

Uitslag wordt bewaard in het 
personeelsdossier

Medewerker maakt zelf een 
afspraak via GGD

Medewerker wil niet 
gevaccineerd worden

Uitslag wordt bewaard in het 
personeelsdossier

Medewerker geeft uitslag en 
factuur af bij leidinggevende

Medewerker laat zich vaccineren 
en titer bepalen bij de GGD

Medewerker vult formulier voor 
weigering in en geeft deze af bij 

de receptie. Formulier wordt 
bewaard in personeelsdossier

Procedure vaccinatie Hepatitis B
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BIJLAGE I  
 
 
Uitnodigingsbrief  
 
 
Plaats, datum  
 
Geachte heer/mevrouw, 
  
Uit de risico-inventarisatie en -evaluatie is gebleken dat u bij de uitoefening van uw 
werkzaamheden risico loopt om in aanraking te komen met bloed- en 
bloedproducten. U bent via schriftelijke informatie geïnformeerd over de risico’s in 
uw werksituatie en de ernst van bloed overdraagbare aandoeningen, waaronder 
hepatitis B.  
 
Hierbij willen wij u uitnodigen om na uw proeftijd zelf een afspraak te maken bij de 
GGD voor een vaccinatie tegen hepatitis B. Vaccinatie is vrijwillig. Indien u geen 
vaccinatie wenst te ontvangen of in de veronderstelling bent dat vaccinatie voor u 
niet (meer) noodzakelijk is (bijvoorbeeld vanwege een doorgemaakte hepatitis B 
infectie), ontvangen wij dat graag schriftelijk van u, ( zie bijlage 2 ).  
 
Indien u een hepatitispaspoort hebt, ontvangen wij graag een kopie. 
 
De rekening van de GGD kunt u bij uw leidinggevende inleveren. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
(Handtekening contactpersoon)  
(Naam, afdeling en telefoonnummer contactpersoon)  
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BIJLAGE ll 
 
Formulier voor aangeven al te zijn gevaccineerd tegen hepatitis B  
 
Indien u ooit eerder gevaccineerd bent tegen hepatitis B, dient u dit kenbaar te 
maken. Het kan zijn dat u op dit moment niet aan het hepatitis B-
vaccinatieprogramma hoeft deel te nemen. 
 
 
Ondergetekende, De heer/Mevrouw:  
Geboortedatum:  
Werkzaam bij:  
 
In de functie van:  
 
 
verklaart volledig voorgelicht te zijn over de ernst van hepatitis B, het beroepsrisico 
op infectie en de vaccinatiemogelijkheden tegen hepatitis B. Ondergetekende wenst 
geen gebruik te willen maken van het aanbod van de instelling om zich, in het kader 
infectiepreventie op de werkvloer, tegen hepatitis B te laten vaccineren. 
Ondergetekende is al eerder gevaccineerd. 
 
 
 
Handtekening  :…………………………………………………… 
 
Datum  :…………………………………………………… 
 
 
* : Wilt u zo vriendelijk zijn een bewijs toe te voegen bv. een kopie van het  

  vaccinatiepaspoort? 
 
 
Versturen naar/afgeven bij: Leidinggevende van je afdeling      
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BIJLAGE lll 
 
Formulier voor aangeven te willen worden gevaccineerd tegen hepatitis B  
 
 
Ondergetekende, De heer/Mevrouw:  
Geboortedatum:  
Werkzaam bij:  
 
In de functie van:  
 
 
verklaart volledig voorgelicht te zijn over de ernst van hepatitis B, het beroepsrisico 
op infectie en de vaccinatiemogelijkheden tegen hepatitis B. Ondergetekende wenst 
gebruik te willen maken van het aanbod van de instelling om zich, in het kader 
infectiepreventie op de werkvloer, tegen hepatitis B te laten vaccineren.  
 
 
 
Handtekening  :…………………………………………………… 
 
Datum  :…………………………………………………… 
 
 
Versturen naar/afgeven bij: Leidinggevende van je afdeling      
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BIJLAGE IV 
 
 
Formulier voor weigering 
  
Ondergetekende, De heer/Mevrouw:  
Geboortedatum:  
Werkzaam bij:  
 
In de functie van:  
 
 
verklaart volledig voorgelicht te zijn over de ernst van hepatitis B, het beroepsrisico 
op infectie en de vaccinatiemogelijkheden tegen hepatitis B. Ondergetekende wenst 
om persoonlijke redenen geen gebruik te willen maken van het aanbod van de 
instelling om zich, in het kader infectiepreventie op de werkvloer, tegen hepatitis B te 
laten vaccineren.  
 
 
Handtekening (naam werknemer)    Handtekening (contactpersoon)  
 

 

 

 

Aldus opgemaakt op (datum) te (plaats). 
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Datum:   
Aan:   
Van:   
Betreft;  Hepatitis B vaccinatie 
 
Beste, 
 
Zorgcentrum St. Franciscus biedt medewerkers die verhoogd risico lopen besmet te 
raken met het hepatitis B-virus, hepatitis B-vaccinatie aan. 
Vaccinatie tegen het hepatitis B-virus is een eenvoudige en doeltreffende wijze van 
preventie.  
Het vaccinatieprogramma bestaat uit drie injecties en een titerbepaling. Het volledige 
vaccinatieprogramma omvat een periode van ongeveer 7-8 maanden.   
 
Het meedoen aan het vaccinatieprogramma is voor u als toekomstig medewerker 
van Stichting Verzorging Sint Franciscus kosteloos op voorwaarde dat het 
programma volledig wordt doorlopen. Indien u verwijtbaar niet het volledige 
programma (3 vaccinaties gevolgd door een titerwaarde-bepaling) doorloopt, zijn wij 
genoodzaakt de tot dan toe gemaakte vaccinatiekosten bij u in rekening te brengen. 
De kosten voor een volledig traject zijn terug te vinden op de site van de GGD. 
 
Voordat het vaccinatieprogramma wordt gestart, is het van belang om uw hepatitis  
B-vaccinatiestatus te weten. Het kan zijn dat het vaccinatieschema voor u aangepast 
dient te worden. Ook indien u niet beschermd bent tegen hepatitis B en toch besluit 
niet mee te doen aan het vaccinatieprogramma dient u ook het bijgaand formulier 
voorzien van handtekening aan ons terug te sturen. De Stichting Verzorging Sint 
Franciscus kan dan op een later tijdstip niet aansprakelijk worden gesteld wanneer u 
tijdens uw werkzaamheden besmet wordt met het hepatitis B-virus. Dit formulier 
dient dus altijd ingevuld en ondertekend terug gestuurd te worden! Wij verzoeken u 
het inventarisatieformulier z.s.m. ingevuld en voorzien van handtekening aan 
ondergetekende in mijn postvak te retourneren. 
 
Sinds 1-08-2011 wordt u volgens rijksvaccinatie programma tegen hepatitis B 
gevaccineerd. 
 
Voor verdere vragen of informatie kun je contact opnemen met ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 


