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Hepatitis B-vaccinatie programma 
voor risicogroepen 
Onderstaande informatie is bedoeld voor GC A-zorgverleners en COA-
medewerkers  

De GGD biedt aan doelgroepen met hoog seksueel risicogedrag gratis een Hepatitis 
B-vaccinatie aan. In Nederland zijn dat: 

• mannen die seks hebben met mannen (MSM); 
• sekswerkers.  

Mogelijk hebben enkele asielzoekers die tot de doelgroep behoren al informatie 
gehad over het HBV-programma of een gratis eerste HBV-vaccinatie ontvangen bij 
de GGD in een andere regio en melden zij zich bij een GC A-zorgverlener voor een 
(vervolg)vaccinatie. Wanneer een persoon zich bij u meldt met deze vraag dan kunt 
u contact op nemen met de GGD in uw regio voor een gratis 1e of 
vervolgvaccinatie.  

Wat is het HBV-programma?  
Het HBV-programma is bedoeld om transmissie van hepatitis B onder 
hoogrisicogroepen te verminderen. Mannen die seks hebben met mannen 
(MSM) en sekswerkers krijgen gratis door de GGD in de regio een HBV-
vaccinatie (HBVaxPro of Twinrix) aangeboden. Hiervoor kan een afspraak gemaakt 
worden, maar de GGD kan ook op locatie komen om een vaccinatie te geven. 
Binnen het HBV-programma is het mogelijk om de vaccinaties te ontvangen op 
verschillende locaties. Zo kan een MSM een eerste vaccinatie tijdens het bezoek 
aan een uitgaansgelegenheid in de ene GGD-regio ontvangen en de tweede 
vaccinatie bij een bezoek aan de soa-polikliniek in een andere GGD-regio. 
Vaccinaties worden door de GGD geregistreerd in een online registratiesysteem 
waar elke GGD-regio toegang toe heeft. Zo is het inzichtelijk waar en wanneer 
iemand zijn vaccinatie heeft ontvangen. 

Vaccineren tegen hepatitis B  
Het vaccin wordt drie keer gegeven: tijdens het eerste consult, 1 maand later en 
minimaal 5 maanden na de 2e vaccinatie.  
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Tijdens het eerste consult (waar de 1e vaccinatie wordt gegeven), wordt bloed 
afgenomen. Dit bloed wordt getest op anti-HBc en HBsAg om een al bestaande 
infectie uit te sluiten.  

Bij het tweede consult krijgt men een advies op basis van de uitslag van het 
bloedonderzoek:  

• Verreweg de meeste mensen krijgen het advies de volgende twee prikken te 
halen voor bescherming tegen hepatitis B.  

• Een deel van de mensen hoeft niet verder gevaccineerd te worden. Zij hebben 
al hepatitis B doorgemaakt.  

• Een klein deel van de mensen krijgt een gesprek met de arts of sociaal 
verpleegkundige omdat er een chronische hepatitis B-infectie bestaat. Mensen 
met een chronische infectie zijn besmettelijk voor anderen en kunnen op de 
lange duur ernstige leverafwijkingen krijgen. Zij krijgen in dat gesprek 
informatie en het advies om naar een arts te gaan voor verder onderzoek en 
eventuele behandeling.  

HBV-programma binnen opvanglocaties asielzoekers 
Wanneer personen verblijven in een opvanglocatie en tot de doelgroep behoren kan 
hen een gratis HBV-vaccinatieserie worden aangeboden. Het is belangrijk dat deze 
persoon er bewust van wordt gemaakt dat er drie vaccinaties nodig zijn om een 
serie af te maken. Het afronden van een serie duurt minimaal een half jaar 
(vaccinatie op maand 0, 1, 6). Mocht u in uw AZC mensen hebben die mogelijk tot 
de doelgroep behoren, neemt u dan contact op met de soa-polikliniek of afdeling 
Infectieziekten van de GGD in uw regio (zie voor dichtstbijzijnde locatie 
www.ggd.nl), zij kunnen met u afstemmen hoe het HBV-programma het beste 
uitgevoerd kan worden binnen uw opvanglocatie. 
 
Voor meer informatie zie: 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hepatitis_B_risicogroepen/Professionals/Beleid 

http://rivmtoolkit.nl/Onderwerpen/Hepatitis_B  

www.mantotman.nl 
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