Rijksvaccinatieprogramma

De inenting tegen hepatitis B wordt dan gegeven met een
combinatievaccin dat ook beschermt tegen difterie, kinkhoest,
tetanus, polio en Hib-ziekten (DKTP-Hib-HepB). Na afloop van
deze serie vaccinaties wordt het bloed van uw kind getest om
te controleren of uw kind voldoende beschermd is tegen
hepatitis B.

Met het Rijksvaccinatieprogramma kunt u uw kind
beschermen tegen ernstige infectieziekten. Het wordt
door de overheid gratis aangeboden aan alle kinderen
in Nederland. Inenten is niet verplicht.

Gevaar van hepatitis B-infectie
Als de moeder drager is van het hepatitis B-virus, is de kans
groot dat zij haar baby rond de geboorte besmet. Baby’s die
tijdens of vlak na de geboorte besmet worden lopen een grote
kans op chronische hepatitis B. Dit kan op de lange termijn
leiden tot leverstoornissen en -kanker.

De infectie heeft geen invloed op uw zwangerschap of
bevalling. Als uw baby antistoffen (HBIg) heeft gekregen vlak
na de geboorte en als uw baby gevaccineerd wordt tegen
hepatitis B, dan kunt u gerust borstvoeding geven.

006318

Bevalling en borstvoeding

Dit is een publicatie van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl/rijksvaccinatieprogramma
december 2013

Hepatitis B &
Informatie en advies voor ouders

zwangerschap

Gezinsleden
Als u besmet bent, lopen andere gezinsleden ook risico op een
hepatitis B-infectie. Het is daarom belangrijk dat zij ook ingeënt
worden. Voor informatie over vaccinatie van overige gezinsleden kunt u contact opnemen met de GGD.

Rijksvaccinatieprogramma

Hepatitis B
Hepatitis B veroorzaakt een leverontsteking. Een moeder die
drager is van het hepatitis B-virus kan de infectie overdragen op
haar kind rond de geboorte.
De meeste vrouwen weten niet of zij besmet zijn met het
hepatitis B-virus. Daarom krijgen alle vrouwen in Nederland
tijdens hun zwangerschap een bloedonderzoek. De uitslag van
het bloedonderzoek bepaalt of uw kind extra beschermd moet
worden tegen hepatitis B.

Wanneer?

Wie / Waar?

Wat?

Tijdens de zwangerschap
3-4 maanden

Verloskundige

Uitslag bloedtest positief :
Moeder informeren over hepatitis B-dragerschap.

5-8 maanden

Ouder/verzorger

Haal HBIg op recept bij de apotheek.
Bewaar ampul HBIg in groentenlade van de koelkast (2-8 °C).
Bewaar de entkaarten bij de zwangerschapspapieren.

Hepatitis B en zwangerschap
Bij u is onlangs een bloedonderzoek uitgevoerd omdat u zwanger
bent. Uit dit onderzoek is gebleken dat u drager bent van het
hepatitis B-virus. Dit kan gevolgen hebben voor uw baby. De
kans is groot dat uw baby voor, tijdens of na de geboorte
geïnfecteerd raakt met het virus. Daarom raden wij u dringend
aan uw baby in te laten enten. Informatie over de inenting van
uw kind tegen hepatitis B vindt u in deze folder.
In het schema hiernaast staan alle noodzakelijke stappen op een
rij. Zo heeft u een overzicht wat er gebeurt tijdens de zwangerschap en gedurende het eerste levensjaar van uw kind.

Rondom de bevalling
Ouder/verzorger

binnen 2 uur na de geboorte

Verloskundige /
Gynaecoloog

Dien HBig toe.

Binnen 48 uur na geboorte

Verloskundige /
Gynaecoloog

Dien hepatitis B-vaccinatie toe.

Binnen 3 dagen na geboorte

Vader / andere aanwezige

Geef de geboorte zo spoedig mogelijk aan bij de gemeente

6 weken

Consultatiebureau

2e vaccinatie hepatitis B (DKTP-Hib-HepB)

3 maanden

Consultatiebureau

3e vaccinatie hepatitis B (DKTP-Hib-HepB en Pneu)

4 maanden

Consultatiebureau

4e vaccinatie hepatitis B (DKTP-Hib-HepB)

11 maanden

Consultatiebureau

5e vaccinatie hepatitis B (DKTP-Hib-HepB en Pneu)

12 maanden

Huisarts

Bloedafname kind om te kijken of het kind voldoende
beschermd is.

Hepatitis B-dragerschap
Zoals u gehoord heeft van uw verloskundige of gynaecoloog is in
uw bloed het hepatitis B-virus gevonden. Dit noemt men ook wel
hepatitis B-dragerschap. Soms blijft het virus in het lichaam
aanwezig. Dit is bij u het geval. Tijdens de bevalling kunt u
hierdoor uw baby besmetten met het hepatitis B-virus.

Bij ziekenhuisbevalling:
Neem ampul HBIg en entkaarten samen met
zwangerschapspapieren mee naar het ziekenhuis.

Voor de geboorte

Gedurende het 1e levensjaar

Bescherming tegen hepatitis B
Door de inenting is het mogelijk om infectie van uw baby bij de
bevalling te voorkomen. Direct na de bevalling (binnen 2 uur)
krijgt uw baby een injectie met antistoffen tegen het hepatitis Bvirus toegediend. Deze antistoffen heten hepatitis B-immunoglobulinen (HBIg). Ook krijgt uw kind vijf inentingen tegen
hepatitis B in het eerste levensjaar. De eerste prik wordt binnen 48
uur na de geboorte gegeven door de verloskundige of gynaecoloog. De andere inentingen krijgt uw kind op het consultatiebureau (CB) op de leeftijd van 6 weken, 3, 4 en 11 maanden.

