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Hepatitis B protocol
Recente wijzigingen:
Uitbreiding van risico-momenten; Aanpassing beleid binnen Amerpoort; Toevoeging van wat te doen
bij geen vaccinatie of non-responder; Toevoeging van rechten en plichten medewerkers;
Verwijdering van lijst risico-locaties
Toevoeging categorieën biologische agentia bij minderjarigen

Toepassingsgebied
Dit protocol is van toepassing op alle medewerkers, leerlingen, stagiaires, vrijwilligers en
externen die in hun werk bij Amerpoort een verhoogd risico hebben op besmetting met het
Hepatitis B virus.
Amerpoort is - in het kader van de arbeidsomstandighedenwet - verplicht beleid te voeren
dat zich richt op het vermijden van gezondheidsrisico's en wil deze zo veel mogelijk
voorkomen.
De voorzorgsmaatregelen die Amerpoort in dit verband treft vallen uiteen in een tweetal
categorieën;
 beschermingsmaatregelen;
 aanbod vaccinatie
Dit protocol beschrijft het de procedure van vaccinatie tegen Hepatitis B.
Doel
Amerpoort wil dat medewerkers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Veilig werken is
een belangrijk onderdeel van het voorkomen van Hepatitis B.
Amerpoort informeert haar medewerkers actief over de risico’s en adviseert medewerkers
zich te laten vaccineren als er een risico bestaat op besmetting. De medewerker neemt het
besluit om zich al dan niet te laten vaccineren. Amerpoort kan een medewerker hiertoe niet
verplichten.
Amerpoort stimuleert ook dat cliënten zich kunnen laten vaccineren (Hepatitis B – Beleid
cliënten). Hiermee worden de risico’s zoveel mogelijk ingeperkt voor zowel medewerker als
cliënt.
Hoe kan besmetting plaatsvinden?
Besmetting is mogelijk door bijt-, prik-, snij- of spatincidenten, maar ook door het
gemeenschappelijk gebruik van speelgoed of b.v. wanneer cliënten (per ongeluk) elkaars
tandenborstels of scheermesjes gebruiken.
In het werken met cliënten die gebruik maken van onze woonvormen, dagbesteding of
ambulante dienstverlening loop je een verhoogd risico op besmetting.
Besmettingsbronnen zijn:
- bloed
- sperma
- vaginaal vocht
- wond- en weefselvocht
- speeksel
- slijmvliezen
Risicomomenten
Risicovolle situaties ontstaan wanneer cliënten besmet zijn met het Hepatitis B virus en/of
tijdens uitvoerende werkzaamheden waarbij sprake is van bepaalde risicomomenten. Dit
geldt voor wonen, dagbesteding en in het ambulant werken.
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Tijdens uitvoerende werkzaamheden door ondersteunende diensten kunnen zich ook
risicomomenten zich voordoen.
Risico’s zijn er als je zelf drager bent van Hepatitis B is of als je met een drager van Hepatitis
B in aanraking komt.
Risicomomenten zijn:
- Als je medische, verplegende en/ of verzorgende handelingen verricht;
- Als je bij de verzorging (al dan niet frequent) in aanraking komt met bloedende of
nattende aandoeningen, bijvoorbeeld nat eczeem, menstruatie bloed;
- Als je te maken hebt met bijtgedrag of ander lichamelijk agressief gedrag van
cliënten/dragers;
- Als je in aanraking komt met besmet materiaal zoals bij het wassen van kleding met
daarin bijv. faeces of bloed, of bij het ophalen van vuilnis;
- Bij prikaccidenten;
- Alle overige handelingen of omstandigheden waarbij er kans bestaat dat je in
aanraking komt met lichaamsvocht of -materiaal van een cliënt die besmet is.
Bij incidenten is het van belang dat het Protocol bijt-, prik-, snij-, of spataccidenten
opvolgt wordt.
Vaccinatie tegen Hepatitis B
Een medewerker die een verhoogd risico loopt op besmetting met het Hepatitis B virus is zelf
verantwoordelijk voor het maken van een afweging om zich al dan niet te laten vaccineren.
Amerpoort biedt je deze mogelijkheid. De vaccinatieverpleegkundige verzorgt de vaccinatie
onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De kosten voor vaccinatie zijn voor rekening
van Amerpoort.
Voor het maken van een persoonlijke afweging en/of voor vragen kun je bij de bedrijfsarts
terecht.
Het vaccinatieschema bestaat uit 3 vaccinaties: op moment 0, in maand 1 en in maand 6.
Vier tot acht weken na de derde vaccinatie kan bepaald worden of je beschermd bent. De
gegevens worden geregistreerd in het medische digitale dossier.
Wanneer je je wilt laten vaccineren dan kun je dit zelf regelen door het aanmeldformulier in
te vullen (zie de wekwijzer) en te mailen naar de vaccinatie verpleegkundige.
Non-responder
Het kan voorkomen dat je niet (voldoende)reageert op de vaccinatie. Is dat het geval dan
wordt in overleg met jou en de bedrijfsarts gekeken welke maatregelen getroffen kunnen
worden. Mogelijke maatregelen zijn extra hygiëne maatregelen of regelmatige controle via de
bedrijfsarts/huisarts. Ook kan in overleg met jou worden gekeken naar een overstap naar
een andere werkplek met minder risico’s.
Wat mag of hoef je niet te melden?
Amerpoort mag aan jou vragen of je gevaccineerd bent voor Hepatitis B. Je hoeft uiteraard
niet op deze vraag antwoord te geven.
Als je ervoor kiest om geen antwoord te geven of je wel of niet gevaccineerd bent dan zal
Amerpoort met je in gesprek gaan om te kijken of je werkplek een passende plek is
(afhankelijk van de risico’s enerzijds en (beperkte) beschermingsmaatregelen anderzijds). Dit
geldt ook als je ervoor kiest om Amerpoort te informeren dat je je niet wilt laten vaccineren.
Er zal dan naar een andere werkplek gezocht moeten worden waar geen tot minder risico’s
aanwezig zijn. Eventueel kan via bedrijfsarts advies worden gevraagd om mee te denken.
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Met elkaar zal een zorgvuldige afweging van belangen worden gemaakt.
Wanneer je Amerpoort niet wilt informeren over het feit dat je wel of niet ingeënt bent
(hetgeen ook een recht is) dan kan Amerpoort niet verantwoordelijk zijn voor de mogelijke
negatieve gevolgen van het niet laten vaccineren.
Amerpoort blijft wel verplicht om je altijd voldoende instructies te geven en
beschermingsmaatregelen aan te bieden.
Informatie voorziening
Amerpoort is verantwoordelijk en verplicht om alle groepen te informeren over Hepatitis B.
Medewerkers, leerlingen en stagiaires krijgen via de manager uitleg over dit protocol en de
mogelijkheid om je te laten vaccineren.
De coördinator vrijwilligerswerk neemt deze taak op zich voor de vrijwilligers en de campus
recruiter voor de vakantiekrachten en snuffelstagiaires.
Stagiaires krijgen in principe via school de mogelijk aangeboden voor vaccinatie. Wanneer
dit niet zo is dan kun je via Amerpoort een vaccinatie krijgen.
Minderjarigen:
Wanneer je minderjarig bent dan worden jij en je verantwoordelijke ouder(s) / voogd(en)
geïnformeerd over Hepatitis B en de risico’s. In de contracten zal hiervoor afspraken worden
opgenomen. Je mag niet werken op locaties waar sprake is van Categorie 3 of 4.
Categorie 1:
Een agens waarvan het onwaarschijnlijk is dat het bij de mens een ziekte kan veroorzaken;
Categorie 2:
Een agens dat bij de mens een ziekte kan veroorzaken en een gevaar voor de veiligheid en
de gezondheid van de werknemers kan opleveren, maar waarvan het onwaarschijnlijk is dat
het zich onder de bevolking verspreidt, terwijl er gewoonlijk een effectieve profylaxe of
behandeling bestaat;
Categorie 3:
Een agens dat bij de mens een ernstige ziekte kan veroorzaken en een groot gevaar voor de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers kan opleveren en waarvan er een kans is
dat het zich onder de bevolking verspreidt, terwijl er gewoonlijk een effectieve profylaxe of
behandeling bestaat (b.v. Covid, Hepatitis B);
Categorie 4:
Een agens dat bij de mens een ernstige ziekte veroorzaakt en een groot gevaar voor de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers oplevert en waarvan het zeer waarschijnlijk
is dat het zich onder de bevolking verspreidt, terwijl er gewoonlijk geen effectieve profylaxe
of behandeling bestaat (b.v. Ebola, Pokken).

Externe partijen
Voor alle externe partijen (zoals schoonmaak bedrijven, uitzendbureaus) en ZZP
medewerkers, die bij Amerpoort werkzaamheden verrichten, is Amerpoort verantwoordelijk
om te informeren over Hepatitis B en de risico’s. In de afgesloten overeenkomsten zal dit
worden opgenomen.
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Bijlage I Hepatitis B
Wat is Hepatitis B?
Hepatitis B is een ernstige besmettelijke infectieziekte, die wordt veroorzaakt door het
Hepatitis B-virus. Het Hepatitis B-virus kan een ontsteking aan de lever veroorzaken. Het
virus kan worden overgedragen via o.a. bloed en speeksel. De ziekte openbaart zich vaak
beginnend met vermoeidheid en geelzucht. Het kan echter ook ernstigere gevolgen hebben
tot aan levercirrose, leverfibrose of leverkanker toe.
Hoe verloopt een infectie met het hepatitis B virus?
Wie geïnfecteerd is met het hepatitis B virus, merkt daar meestal weinig of niets van. Slechts
één op de drie geïnfecteerde krijgt twee weken tot zes maanden na het moment van infectie
klachten, zoals: vermoeidheid, lusteloosheid, misselijkheid, buikpijn, jeuk. Soms ook
gewrichtspijn en koorts. Nadat de klachten zich geopenbaard hebben, kan geelzucht
optreden. Het oogwit wordt geel. De huid soms ook. De urine wordt erg donker en de
ontlasting erg licht.
De duur van de klachten is wisselend, van enkele weken tot maanden. Ook als alle klachten
zijn verdwenen, kan de vermoeidheid maanden aanhouden.
Als het virus uit het lichaam verdwijnt, herstelt de lever zich van de ontsteking en verdwijnen
de klachten. Dat gebeurt bij volwassenen in negen van de tien gevallen. Soms blijft de lever
ontstoken en blijven de klachten, vaak met tussenperioden, terugkeren. Dit wordt een
chronische hepatitis B genoemd. Een chronische hepatitis B infectie kan blijvende gevolgen
hebben. Alle hepatitis B dragers lopen risico op een slecht werkende lever, levercirrose
(littekens op de lever) en leverkanker.
In 5-10% van de gevallen blijft het virus nog vele jaren, soms levenslang, in het lichaam
aanwezig. Het lichaam maakt dan geen antistoffen die het virus onschadelijk kunnen maken.
Iemand die het virus bij zich blijft dragen, noemen we een drager van het hepatitis B virus.
Dragers kunnen zonder lichamelijke klachten, door het leven gaan. Maar ze blijven wel
besmettelijk en kunnen het virus dus doorgeven aan anderen.
Bron:
- Landelijke Richtlijn Prikaccidenten
- https://www.rivm.nl/hepatitis-b
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