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    Schematisch overzicht Vaccinatie- en controlebeleid Hepatitis-B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anti-HBs-titer > 100 De aios is voldoende beschermd. 

Anti-HBs-titer  
> 10 < 100 

De aios dient te verklaren dat 
dragerschap is uitgesloten.  

De aios kan/wil niet 
verklaren dat dragerschap 
is uitgesloten. 

Anti-HBs-titer <10 De aios dient te verklaren dat 
dragerschap is uitgesloten.  

De aios wil zich niet wil laten revaccineren 

De SBOH adviseert de aios een 
boosterinjectie en een antistoftiter-
bepaling 5 jaar na de vaccinatie. 

SBOH bewaakt dat de aios zich re-
vaccineert (in totaal zes vaccinaties) 

Anti-HBs-titer > 100 

Uiteindelijke titerwaarden 

De aios is voldoende beschermd 

Anti-HBs-titer  
> 10 < 100 

De SBOH adviseert de aios een 
boosterinjectie en een antistoftiter-
bepaling 5 jaar na de vaccinatie. 

Anti-HBs-titer <10 De aios wordt als onbeschermd beschouwd. 

Door de SBOH wordt er in eerste instantie geen 
arbeidsovereenkomst met de aios aangegaan. In een 
dergelijke situatie neemt de SBOH contact op met het 
opleidingsinstituut. Indien uit het overleg met het 
opleidingsinstituut komt vast te staan dat (een 
mogelijk) dragerschap geen belemmering vormt om 
de opleiding te voltooien, wordt een arbeids-
overeenkomst met de aios gesloten.  De SBOH wijst  
de aios op het protocol voor prikaccidenten en wordt 
door de SBOH geïnformeerd dat hij/zij 
risicovormende handelingen moet vermijden.   

 
Als er sprake is van dragerschap   

De aios weigert verklaring te overleggen 

De SBOH wijst de aios op het protocol voor 
prikaccidenten.  

De aios wordt als onbeschermd beschouwd.  

De aios dient voorafgaand aan de 
spoedeisende hulp stage de virus load te 
testen. Bij een viral load onder de grens van 
10-5 mogen alle handelingen worden 
uitgevoerd, mits de hygiëne voorschriften in  
acht worden genomen. Bij een viral load van 
10-5 of meer dient de aios de SBOH te 
informeren. De SBOH neemt dan contact op 
met het opleidingsinstituut en de 
Commissie Preventie Iatrogene 
Transmissie van HBV, HCT en HIV.


