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Zoals u heeft gehoord van de arts of ver-
pleegkundige is in uw bloed het hepatitis 
B virus aangetoond. In deze folder leest 
u hier meer over.

Wat is hepatitis B dragerschap?
Hepatitis B is een virus. Het virus komt 
voor in bloed, sperma, voorvocht, en 
vaginaal vocht. Bij een aantal mensen dat 
besmet raakt met het hepatitis B virus, 
verdwijnt het virus niet helemaal uit het 
lichaam. Dan draagt iemand het hepatitis 
B virus bij zich en noemen we dat hepati-
tis B dragerschap.

Hoe raak je besmet?
Hepatitis B kan tijdens de bevalling over-
gedragen worden van moeder op kind. 
Ook via onbeschermd seksueel contact 
en bloed-bloed contact, bijvoorbeeld 
via wondjes, of het delen van naalden, 
spuiten, tandenborstel en scheermesje 
kunt u het virus oplopen.

Wat zijn de klachten?
Iemand die drager is van het hepatitis 
B virus hoeft helemaal geen klachten te 
hebben. Soms kan iemand last hebben 
van algemene vermoeidheidsklachten. 
Ook kunnen spier- en gewrichtspijnen 
optreden.

Wat zijn de lichamelijke 
gevolgen?
Iemand die het hepatitis B virus in zijn 
bloed heeft, kan op de lange termijn 
problemen met de lever krijgen, zoals 
levercirrose (vervetting van de lever) 
of leverkanker. Of dit gebeurt, is van 
tevoren niet vast te stellen. Iemand kan 
jarenlang leven zonder klachten te heb-
ben. Het virus kan ineens actief worden 
en de lever ernstig beschadigen. Daarom 
is het belangrijk jaarlijks uw leverfuncties 
te laten controleren via de huisarts.

Is behandeling mogelijk?
In sommige gevallen is behandeling 
aanbevolen. Wij raden u aan dit met de 
huisarts te bespreken.

Is hepatitis B hetzelfde als hiv?
Nee, dit zijn twee verschillende virussen. 
Het hepatitis B virus is besmettelijker dan 
hiv. Ze worden wel op dezelfde manier 
overgedragen.

Lopen mijn partner(s) of  
kinderen gevaar?
Iemand die drager is van het hepatitis B 
virus kan een normaal sociaal leven lei-
den. U kunt bijvoorbeeld rustig iemand 
de hand schudden, uit hetzelfde glas 
drinken en van hetzelfde toilet gebruik-
maken. Hepatitis B is overdraagbaar via 
seksueel contact of via bloed-bloed con-
tact, bijvoorbeeld tijdens de bevalling. 
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Welke voorzorgsmaatregelen 
moet ik nemen?
•  Gebruik bij seksueel contact  

condooms.
•  Wees voorzichtig met uw bloed.  

Dek wondjes altijd goed af, deel 
geen tandenborstels, scheermesjes, 
nagelscharen en nagelvijlen etc..  
Aan deze gebruiksvoorwerpen kan 
een restje (opgedroogd) bloed zitten, 
waarin het virus voorkomt.

•  Laat uw partner(s) en kinderen testen 
en zo nodig vaccineren tegen hepati-
tis B. Na een volledige serie van drie 
vaccinaties zijn verreweg de meeste 
mensen levenslang beschermd tegen 
de ziekte. Zij kunnen de ziekte niet 
meer krijgen.

Wat doet de afdeling 
Infectieziekten?
•  De afdeling Infectieziekten bespreekt 

met u waar u mogelijk de infectie 
hebt opgelopen. 

•  We adviseren u om met uw huisarts 
te bespreken of een eventuele door-
verwijzing naar een specialist noodza-
kelijk is.

•  Uw partner(s) en kinderen worden 
onderzocht of zij het virus hebben 
opgelopen en indien nodig worden 
zij gevaccineerd tegen hepatitis B.

Voor meer informatie: 
ggd.amsterdam.nl
www.hepatitisinfo.nl 

Hoe kan ik de afdeling 
Infectieziekten bereiken? 
De afdeling Infectieziekten van de GGD 
Amsterdam bevindt zich op de Nieuwe 
Achtergracht 100, 3e verdieping. U kunt 
hier terecht op werkdagen van 10.00 tot 
11.30 uur en van 14.00 tot 15.30 uur. 
Indien u eerst telefonisch contact wilt, is 
dat uiteraard mogelijk.
Telefoon 020 555 5337.


