Vraag en antwoord
Is er een behandeling voor hepatitis B?
Ja, er is een behandeling mogelijk voor dragers
van het hepatitis B virus bij wie het virus actief is.
De internist of MaagDarmLever-arts bepaalt of u
voor behandeling in aanmerking komt.

Hoe kan ik de GGD, afdeling
Infectieziekten bereiken?
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag
telefonisch bereikbaar tussen
8.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur.
Telefoonnummer: 0800-8446000

Wat doet de lever?
De lever zorgt ervoor dat het menselijk lichaam
niet vol raakt met giftige stoffen. Hij zet giftige
stoffen om naar niet-giftige stoffen. Deze verlaten
vervolgens het lichaam via de urine of ontlasting.

Vraag naar: Meldpunt Infectieziekten.

Is HIV en Hepatitis B virus hetzelfde?

Websites:

Nee, het zijn verschillende virussen. HIV en
Hepatitis B kunnen wel op dezelfde manier
worden overgedragen (seksueel contact, van
moeder op kind, bloed-bloed contact). Ze zorgen
voor andere ziekteverschijnselen en hebben een
andere behandeling.

E-mail: infectieziekten@vggm.nl
www.hepatitisinfo.nl
www.hepatitis.nl

Wat als ik nu zwanger word?
Sinds 1993 worden zwangere vrouwen in
Nederland getest op hepatitis B. Als de moeder
hepatitis B heeft, krijgt de baby direct na de
bevalling een injectie tegen het hepatitis B virus.
Daarna volgen inentingen op 2, 3, 4 en 11
maanden. Zo kan voorkomen worden dat de baby
besmet wordt.
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HEPATITIS B
DRAGERSCHAP

Wat is hepatitis B?

Wat is het beloop?

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die
wordt veroorzaakt door het hepatitis B virus.
De lever zit rechts bovenin de buik, gedeeltelijk
onder de ribben.

Bij dragerschap van het hepatitis B virus wordt
ervan uitgegaan dat het virus de rest van uw leven
in het lichaam aanwezig blijft.

Hoe ben ik geïnfecteerd geraakt?
Soms is niet precies duidelijk hoe en wanneer
iemand besmet is geraakt met het hepatitis B virus.
Er zijn drie manieren hoe dit virus overgedragen kan
worden: via onveilig seksueel contact, van moeder
op kind bij de geboorte en via bloed-bloed contact.

Als iemand besmet raakt, verdwijnt het virus
meestal binnen een half jaar. Een klein deel van
de mensen behoudt echter het virus. Zij worden
een drager van het virus genoemd.
Dragerschap betekent dat het virus in het lichaam
aanwezig blijft. In de meeste gevallen is er geen
sprake van lichamelijke klachten. Hepatitis B is
een besmettelijke ziekte, dat betekent dat je het
virus kunt overbrengen op anderen.

Wat zijn de klachten?
Iemand die drager is van het hepatitis B virus,
hoeft geen klachten te hebben. Wanneer het virus
actief wordt, kunnen klachten optreden als extreme
vermoeidheid, lusteloosheid, misselijkheid en
buikpijn ter hoogte van de lever, soms gevolgd
door geelzucht en donkergele urine.

Een heel kleine hoeveelheid besmet bloed in een
wondje is al voldoende om een besmetting te
veroorzaken. Het virus kan, bij gezamenlijk gebruik
van voorwerpen, via een klein wondje in het lichaam
komen. Het kan dan zijn dat je bent besmet door
hele gewone dingen, zoals het gemeenschappelijk
gebruik van tandenborstels, scheermesjes of
scheerapparaten van een besmet persoon.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik
niemand besmet?

Verder kan overdracht plaatsvinden door:

Het toegediend krijgen van bloedproducten
(transfusie)

Het gebruik van niet-steriele naalden

Door het spuiten van drugs

Bij piercing, tatoeage en acupunctuur.









Laat uw partner en kinderen inenten tegen
hepatitis B.
Gebruik bij seksueel contact condooms
zodat uw partner niet besmet raakt met het
virus.
Wees voorzichtig met bloed; dek wondjes
goed af, deel geen tandenborstels,
scheermesjes, nagelscharen en nagelvijlen.
Maak gemorst bloed schoon met
alcohol 70%
Bij drugsgebruik, piercen, tatoeëren en
acupunctuur schone en steriele, niet door
anderen gebruikte spelden, naalden en
attributen (laten) gebruiken.

Hepatitis B kan NIET overgedragen
worden door:








Hoesten of niezen
Zoenen of knuffelen
Borstvoeding; kan gewoon worden
gegeven als de baby direct na de geboorte
een injectie heeft gekregen en er gestart is
met vaccinatie.
Eten of drinken
Delen van keukengerei of drinkglazen
Normaal dagelijks contact

