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Waar gaat het om? 

● Zwangeren worden via het PSIE-programma (Prenatale Screening 
op Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) opgespoord, 
ongeveer 500 kinderen per jaar 

 

● Kans op overdracht naar het kind besmettingskans is groot, met 
name tijdens de bevalling 

 

● Dragerschap na besmetting bij deze kinderen 95% 

 

● Dragerschap kan leiden tot levercirrose en leverkanker 

 

● Sinds 1989 wordt aan deze kinderen via het RVP de vaccinatie 
tegen hepatitis B aangeboden 
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Onderzoek RIVM (2005-2011) 

 

 

●  Kinderen uitgenodigd geboren vanaf 1-1-2003 tot einde onderzoek 

 

● Voldoende beschermd en geen infectie opgelopen? 

 

   WERKWIJZE 

 

● RIVM onderzoekspakket → RCP →JGZ →ouders werden uitgenodigd 
→gingen naar lab →bloed RIVM opgestuurd →RIVM deed bepaling 

en stuurde uitslag 

 

● 3311 kinderen uitgenodigd → 2864 deelgenomen 
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Resultaten onderzoek RIVM (2005-2011) 

 

● 0,6% van de kinderen bleek geïnfecteerd 

 

● 0,5% had onvoldoende antistoffen (mits tijdig gecontroleerd) 

 

● Kinderen met te lage titer kregen een versnelde versnelde reeks 
vaccinaties aangeboden (0, 1, 2 schema)en nieuwe titercontrole 

 

● Geïnfecteerde kinderen werden doorverwezen naar medisch 
specialist 

 

● Vaccineren belangrijk maar serologische  controle  ook om in belang 
van kinderen juiste maatregelen te treffen 
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Vernieuwde werkwijze 2011 

 

● 9 maanden→ RIVM-DVP stuurt informatie/ brieven→ 
stafarts/manager JGZ→ door naar jeugdarts 

 

 

● Bij laatste hepatitis B-vaccinatie→ jeugdarts/verpleegkundige 

adviseert ouders naar huisarts te gaan voor bloedonderzoek 

   (± 11 maanden)  

 

 

● Jeugdarts/verpleegkundige bewaakt uitkomst bloedonderzoek 
Bespreekt met de ouder(s) in volgende consult (± 14 maanden) 
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Evaluatie vernieuwde werkwijze najaar 2014 

●  Steekproef verdeeld over alle regio’s 

  

● 30 vragenlijsten zijn verzonden naar stafartsen/ managers 
JGZ  

 

● 181 vragenlijsten naar jeugdartsen, gekoppeld aan een kind 
van een draagstermoeder 

 

● Er is nagevraagd of men bekend is met het proces van 
“serologische evaluatie hepatitis B bij draagsterkinderen” 

 

● Er is nagevraagd of kinderen standaard worden verwezen, of 
het proces wordt bewaakt en of vervolgacties worden ingezet 
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Eerste resultaten stafartsen/managers JGZ 

 

Antwoorden Stafartsen/managers JGZ: N is 29 

 

● 28 zijn bekend met de brief en 23 vinden dat die tijdig aankomt 

 

● 19 sturen de brief direct door naar het betreffende CB 

 

●  4 registreren of er een uitslag terugkomt 

 

●  17 onderneemt geen actie bij uitblijven uitslag 

 

●  18 vinden dat het proces voldoende is ingebed 
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Resultaten jeugdartsen algemeen 

● 115 van de 118 zijn bekend met de brieven die in dit proces worden 
gebruikt 

 

●  92 vindt dat ze tijdig aankomen 

 

●  91 geven de brieven aan de ouders mee 

 

●  61 checkt bij het 14 maands consult of er een uitslag van de   
huisarts is gekomen 

 

●  49 neemt contact op met de huisarts als er geen uitslag is 

 

●  65 voert vervolgstappen uit indien nodig 
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Resultaten onderzoek specifieke kinderen 

 

● 99 van 118 hebben informatie voor desbetreffend kind ontvangen 

 

● 5 van 15 (die op de hoogte waren) hebben ouders toch 
geïnformeerd, indien geen info 

 

● 94 van 99 hebben de brieven meegegeven aan ouders                 
(5 maal geen contact meer) 
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Eerste resultaten onderzoek specifieke kinderen 

 

 

● 23 van 104 kopie uitslag ontvangen huisarts (!) 

 

● 16 van 81 contact gezocht met HA indien géén informatie (!) 

 

● 30 van 65 aan ouders info gevraagd indien geen uitslag ontvangen 

 

● Bij 40 van 63 kinderen met bekende uitslag is zowel HBsAg als anti-
HB-s bepaald 
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Eerste conclusie 

 

 

 

● 63 (53%) van de 118 kinderen zijn maar (aangetoond)onderzocht! 

 

● Bij 40 van de 63 kinderen is een concrete uitslag bekend! 
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Tips uit het veld 
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Tip Laat de aanvraag hepatitis B-serologie door 
jeugdarts doen in plaats van de huisarts 
 
Tip Via DD-JGZ digitalisering van proces, een pop up 
realiseren bij kind van hepatitis B-draagster (11 
mnd/14mnd) 
 
Tip Regie door 1 persoon laten doen: casemanager 
(arts of verpleegkundige) 
 
Voor aantal jeugdartsen/verpleegkundigen zijn 
vragenlijsten aanleiding om proces te verbeteren en 
beter te gaan registreren 
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Nadere informatie over dit onderzoek is 
binnenkort te vinden in een schrijven in het 
Infectieziektenbulletin 
 
 
Of neem gerust contact op met 
francoise.van.heiningen@rivm.nl 


