
Medewerkers die nieuw in dienst treden in 
een risicofunctie, krijgen automatisch bij 
indiensttreding de vaccinatie aangeboden. 
Ook vrijwilligers die vrijwilligerswerk 
verrichten waarbij direct cliëntgebonden 
zorgtaken worden uitgevoerd, krijgen een 
vaccinatietraject aangeboden. Van stagiaires 
die langer dan 7,5 maand stage lopen, wordt 
verwacht dat de opleiding de inenting verzorgt. 

Een prik-, spat-, krab- of 
bijtaccident na vaccinatie
Indien je een prik-, spat-, krab- of bijtaccident 
meemaakt, moet je dit melden via de 
bestaande procedure binnen de organisatie. 
Ook voor medewerkers die gevaccineerd zijn 
tegen hepatitis B, blijft het noodzakelijk 
om deze accidenten zo spoedig mogelijk te 
melden. Ook om eventuele besmetting met 
andere infecties uit te kunnen sluiten. Op basis 
van de analyse van de accidenten wordt inzicht 
verkregen in gevaarlijke situaties, waarna 
de organisatie acties kan ondernemen ter 
verbetering. 

Algemene preventie
Hygiënisch werken is de belangrijkste 
manier om besmettingen in algemene zin te 
voorkomen. Werk daarom zorgvuldig en houd 
je aan de hygiënische afspraken.
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vergoed. Het vaccinatietraject bestaat uit drie 
injecties op de tijdstippen 0, 1 en 6 maand en 
wordt intern uitgevoerd. Een vaccinatie heeft 
dus alleen zin als je langer dan 7,5 maand 
binnen De Twentse Zorgcentra werkt. 

Omdat 5 tot 10% van de gevaccineerden geen 
antistoffen maakt, moet gecontroleerd worden 
of de vaccinatie voldoende resultaat heeft 
gehad, dan wel moet worden herhaald. Daarom 
is het noodzakelijk om vier tot acht weken na de 
laatste injectie, bloed te laten prikken.
Je komt in aanmerking voor inenting als je 
behoort tot één van de onderstaande risico-
functies en voor een periode langer dan 7,5 
maand werkzaam bent binnen De Twentse 
Zorgcentra. Inenting gebeurt op basis van 
vrijwilligheid. De Twentse Zorgcentra kan geen 
verplichting tot vaccinatie opleggen.

hoeveelheid besmet bloed van de ene persoon 
dat in een wond van een andere persoon komt, 
is al voldoende om het virus over te dragen. Een 
onbeschadigde huid biedt echter een goede 
bescherming tegen het hepatitis B-virus. 

Waarom vaccinatie?
Hepatitis B is zeer besmettelijk: 100 keer 
zo besmettelijk als HIV, dat de ziekte AIDS 
veroorzaakt. Door vaccinatie voorkom je 
besmetting met hepatitis B. Niet alleen word 
je door de vaccinatie zelf langdurig beschermd, 
maar je voorkomt hiermee ook dat eventueel 
cliënten besmet worden. Lang niet iedereen 
weet namelijk of hij besmettelijk is, want 
iemand die hepatitis B heeft, hoeft niet altijd 
klachten te hebben of er ziek uit te zien. In 
Nederland is gemiddeld circa 0,5% van de 
bevolking drager van het hepatitis B-virus.

Vaccinatie
Er is een veilig en effectief vaccin tegen 
hepatitis B dat voor minimaal 15 jaar 
bescherming biedt. Waarschijnlijk is deze 
bescherming levenslang. Momenteel zijn 
er geen redenen om na een succesvolle 
vaccinatie te revaccineren. Het vaccin wordt 
goed verdragen, men wordt er niet ziek van. 
In zeldzame gevallen treden bijwerkingen op 
in de vorm van lichte koorts en/of plaatselijke 
roodheid. 

Vaccinatie gebeurt door inspuiting in de 
bovenarm en wordt door De Twentse Zorgcentra 

Wat is hepatitis B?
Tijdens je werkzaamheden binnen de De 
Twentse Zorgcentra kun je in contact komen 
met bloed of bloed verontreinigde producten. 
Hierdoor kun je het risico lopen op hepatitis B.  
Hepatitis B is een ernstige vorm van 
leverontsteking die ontstaat door besmetting 
met het hepatitis B-virus. Bij circa 1% van de 
mensen verloopt de ziekte dodelijk. In negen 
van de tien gevallen geneest hepatitis B vanzelf. 
In één van de tien gevallen blijft het virus in het 
lichaam. Dit kan leiden tot dragerschap zonder 
ziektever schijnselen of tot een chronische 
leverontsteking. 

Hepatitis B is te voorkomen met een vaccinatie 
tegen hepatitis B. In deze folder vind je 
informatie over hepatitis B, hoe besmetting 
te voorkomen en over de inentingen die je 
kunt krijgen als je werkzaam bent in een 
risicofunctie. 

Hoe raak je besmet?
Je kunt alleen besmet raken met het hepatitis B- 
virus door bloed-bloed-contact of bloed-slijm-
contact. Risicomomenten zijn bijvoorbeeld als 
je iemand een injectie geeft, of verzorging biedt 
bij wonden en nattende huidaandoeningen. 
Maar ook in contact met een cliënt die zichzelf 
verwondt of agressief gedrag vertoont 
(bijten/krabben), kan een risicovolle situatie 
ontstaan. Of wanneer je werkzaamheden 
verricht waardoor je met bloed verontreinigde 
producten in aanraking kunt komen. Een kleine 

Risicofuncties
•  Artsen 
•  Paramedici
•  Dokters- en tandartsassistentes
•  Alle verzorgenden/begeleiders binnen het 

primair proces Wonen & Dagbesteding, ook 
medewerkers ingezet vanuit Flexbureau 
binnen het primair proces en leerling-
werknemers (BBL-leerlingen). 

•  Kapsters
•  Cliëntenvervoerders


