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Waarom deze folder?
Patiënten in het nierfalentraject worden gevaccineerd ter bescherming 

tegen hepatitis B. Deze folder geeft uitleg over het hoe en waarom 

rondom deze vaccinaties en ontvangt u bij aanvang van het 

nierfalentraject.

Waarom vaccinatie tegen hepatitis B?
Hepatitis B is een bloed overdraagbare infectie. Wanneer u behandeld 

gaat worden met een nierfunctievervangende behandeling, bijvoorbeeld 

hemodialyse, loopt u een groter risico op besmetting. Ook als u voor 

peritoneale dialyse kiest kan er mogelijk een moment komen waarop u 

overgaat naar hemodialyse en dan is de periode te kort voor vaccinatie. 

Ter voorkoming van besmetting worden dan ook vooraf hygiënische 

maatregelen getroffen en een vaccinatieprogramma gevolgd.

Het personeel van het dialysecentrum is gevacineerd tegen hepatitis B.

Wanneer wordt u gevaccineerd?
De vaccinaties worden zo vroeg mogelijk in het nierfalentraject gegeven, 

omdat naarmate de nierfunctie verder achteruit gaat en u start met een 

behandeling de respons (reactie) op de vaccinaties afneemt.

Wat houdt deze vaccinatie in?
Allereerst wordt er bloed geprikt om te kijken of u in het verleden al 

eens in contact bent geweest met hepatitis B. Als u negatief bent en 

geen antistoffen (dus geen afweerreactie) hebt opgebouwd kan worden 

begonnen met de vaccinaties. U krijgt vier injecties die verspreid over 

een periode van circa 7 maanden worden toegediend (zie schema). Dit 

gebeurt op de polikliniek nierfalen, veelal gecombineerd met andere 

afspraken die u heeft in het ziekenhuis.
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Controle van de vaccinaties
Om te controleren of u voldoende afweerreactie opbouwt wordt na deze 

reeks injecties een titerbepaling gedaan. Dit is een bloedonderzoek naar 

uw antistoffen. Indien u voldoende antistoffen heeft, doen wij elk half 

jaar zo’n titerbepaling.

Als u onvoldoende antistoffen heeft, moeten we u nogmaals een aantal 

injecties toedienen. Daarna wordt u weer gecontroleerd op antistoffen. 

Als deze opnieuw niet zijn opgebouwd, bent u een ‘non-responder’. 

U reageert dan niet op de vaccinaties. U wordt dan wel tweemaal per 

jaar gecontroleerd op de aanwezigheid van hepatitis B door middel van 

bloedafname.

N.B. Een aantal patiënten is na verloop van tijd onvoldoende beschermd 

tegen hepatitis B en krijgt daarvoor een booster, een extra vaccinatie. 

Aan de hand van een bloedafname kunnen we zien of de antistoffen zijn 

afgenomen.

Schema hepatitisvaccinaties

Wat Wanneer Door middel van

Controle op aanwezigheid van 

hepatitis B of antistoffen

Maand 0 Bloedprikken

Start vaccinaties (recept) Maand 0

Maand 1

Maand 2

Maand 6

Vier injecties

Controle status antistoffen Maand 7 Bloedprikken

Indien voldoende afweer jaarlijks 

controle antistoffen

 Bloedprikken
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Indien onvoldoende afweer nieuwe 

vaccinatieronde (recept)

Maand 0

Maand 1

Twee injecties

Indien daarna voldoende afweer 

jaarlijks controle antistoffen

 Bloedprikken

Indien onvoldoende afweer dan 

stop vaccinaties > non responder

Controle op hepatitis B halfjaarlijks

 Bloedprikken

Indien bij jaarlijkse controle 

onvoldoende afweer 1 extra 

vaccinatie / booster (recept)

 Eén injectie

Controle status antistoffen  Bloedprikken

Begeleiding en uitnodigingen
Via de polikliniek wordt u uitgenodigd voor het bloedprikken vooraf 

(indien nodig), de vaccinaties en de controles na de vaccinaties. 

Zoveel mogelijk worden deze afspraken gecombineerd met uw andere 

afspraken in het ziekenhuis.

Voor sommige patiënten geldt dat zij  de vaccinatie bij de huisarts 
kunnen laten toedienen, na overleg met het nierfalenteam.

Vragen of afbellen?
Indien u nog vragen heeft of er is iets niet duidelijk, dan kunt u contact 

opnemen met de nierfalenverpleegkundige. Wanneer u een afspraak 

niet kunt nakomen, wilt u deze dan bij de nierfalenverpleegkundige of 

het secretariaat van het Dialysecentrum afzeggen. Er wordt dan een 

nieuwe afspraak met u gemaakt.

E-consult via Mijn Maasstad Ziekenhuis
In verband met de nieuwe privacywetgeving (de AVG) mogen wij geen 

infomatie meer per mail versturen. Wij vragen u om eventuele vragen 
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telefonisch of via een e-consult in het patiëntenportaal Mijn Maasstad 

Ziekenhuis aan ons te stellen. Ga voor meer informatie en om in te 

loggen naar www.maasstadziekenhuis.nl/mijn.

Contact
 − Secretariaat Dialysecentrum: (010) 291 30 60

 − Nierfalenverpleegkundige (aanspreekpunt nierfalenteam) dinsdag en 

donderdag: (010) 291 32 15

 − Maatschappelijk werk: (010) 291 34 18

 − Diëtiste Nefrologie/Dialyse: (010) 291 15 19

 − Polikliniek Nefrologie: (010) 291 22 20

Bronnen
https://www.nefro.nl

 − Hepatitis B preventie in (pre)dialysefase, 2012

https://www.wip.nl

 − Documentatie – pakketten – ziekenhuizen - hemodialyse

Maasstad protocol Dialyse: hepatitis B vaccinatie toedienen bij 

dialysepatiënten.

http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn
https://www.nefro.nl
https://www.wip.nl
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u 
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please 
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da 
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, 
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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