
 

 

Beste collega, 

Liberein biedt alle medewerkers die 

werkzaam zijn in een tot risico behorende 

functie een Hepatitis B vaccinatie aan. 

Liberein wil dat medewerkers zich optimaal 

kunnen beschermen tegen dit zeer 

besmettelijke virus. 

 

Tot de risicogroep behoren de volgende 

functies: 

 Assistent Welzijn & Zorg 

 Verzorgende niveau 3 en 3 IG 

 Verpleegkundige  

 Arts 

 Medewerker laboratorium 

 Leerlingen, stagiaires, 

weekendhulpen en invalkrachten van 

hierboven genoemde functies. 

Liberein werkt samen met de Travel Health 

Clinic (THC) om medewerkers te vaccineren 

tegen Hepatitis B. Liberein betaalt de kosten 

voor deze vaccinatie. Meer informatie is te 

vinden in het vaccinatiebeleid.  

(Intranet  Weten en Regelen  Arbo  

Vaccinatiebeleid) 

 

Wanneer je van plan bent om van het 

aanbod gebruik te maken ga je in InSite 

naar Mijn Insite  MIJN ACTIES  

Vaccinatie Hepatitis B. Na aanmelding 

ontvang je een e-mail met de 

contactgegevens van de THC. Die e-mail 

neem je mee naar de THC, zodat Liberein de 

kosten voor jou kan betalen. 

Als je besluit dat je je niet laat vaccineren 

accepteer je daarmee het risico op 

besmetting en kan Liberein in geen enkel 

geval aansprakelijk worden gesteld.  

 

Hepatitis B 

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die 

ontstaat door besmetting met het hepatitis B-

virus. Het kan leiden tot levercirrose en 

leverkanker. Wanneer er geen symptomen zijn, 

kan een drager alsnog hepatitis B overdragen op 

anderen.  

Overdracht 

Het wordt overgedragen door contact met 

menselijk bloed of andere lichaamsvloeistoffen. 

Dit kan gebeuren bij bijvoorbeeld prik-, snij-, 

bijt-, spat- of krab-accidenten bij werk-

zaamheden. Door het gebruik van veilige 

naaldsystemen wordt het risico op prikincidenten 

verlaagd, echter blijft er een risico op 

besmetting bestaan.  

Traject 

Er worden 3 injecties gegeven om volledig 

gevaccineerd te zijn. Dit wordt gedaan aan de 

hand van een vast schema.  

 Eerste injectie 

 Tweede: 1 maand na 1e injectie 

 Derde: 6 maand na 1e injectie 

Ongeveer 4 weken na de laatste vaccinatie volgt 

er een bloedcontrole, waarbij de bloed-

titerwaarde wordt bepaald. Er wordt gekeken of 

het lichaam genoeg antistoffen tegen het virus 

heeft aangemaakt. Als dit niet het geval blijkt te 

zijn en je na een herhaling van vaccinaties 

alsnog te weinig antistoffen hebt aangemaakt 

dan wordt je als non-responder beschouwd en is 

bescherming niet aantoonbaar. Maak in dat 

geval een afspraak de bedrijfsarts om  de risico’s 

van het uitvoeren van je werkzaamheden te 

bespreken. 

 

 

 

 

 

 

 

Beschermd of niet?  

Of je nu gebruik maakt van de vaccinaties 

aangeboden door Liberein, of dat je reeds 

bent gevaccineerd, in alle gevallen dien je 

zélf je eigen titerwaarde te weten. In 

het kader van de AVG (privacywetgeving) 

mag Liberein deze gegevens niet meer 

bewaren. In geval van een incident wordt 

er altijd naar je titerwaarde gevraagd. 


