Besmettingsrisico Hepatitis B
Vrijwilligers van de Reddingsbrigade verlenen regelmatig EHBO. Hierbij kunnen zij in contact komen
met slachtoffers die een bloedende wond hebben. Aan de Medische Advies Raad (MAR) is gevraagd
uitspraak te doen over het besmettingsrisico dat deze vrijwilligers lopen.
Hepatitis B wordt verzaakt door het Hepatitis B virus. Dit virus kan worden overgedragen van een
besmette naar niet besmette persoon. Besmetting kan plaatsvinden bij seksueel contact en bij bloedbloed contact. Ook indirect bloed-bloed contact, via bijvoorbeeld injectienaalden of tatoeageapparatuur, kan het virus overdragen.1
Het risico op besmetting met Hepatitis B tijdens het verlenen van EHBO is zeer gering. Vaccinatie is
derhalve niet noodzakelijk.
Ten eerste is het risico op besmetting zeer klein omdat hepatitis B zeldzaam is. In Nederland heeft
ongeveer 1 op de 425 mensen deze ziekte.² Per jaar raakt ongeveer 1 op de 150.000 mensen besmet.
Dit zijn vaak mensen uit een risicogroep; drugsgebruikers, sekswerkers of patiënten die in het
buitenland zijn geopereerd. Omdat sinds 2011 hepatitis B in het rijksvaccinatieprogramma zit wordt
verwacht dat nieuwe besmettingen in de toekomst nog zeldzamer zullen worden.3
Maar belangrijkste reden voor een zeer klein besmettingsrisico is de afwezigheid van bloed-bloed
contact bij EHBO. Als een persoon met hepatitis B een bloedende wond heeft vormt dit een
mogelijke bron van besmetting. Besmetting zal echter alleen plaatsvinden als de virusdeeltjes uit het
bloed van het slachtoffer het lichaam van de hulpverlener binnentreden. Omdat de virusdeeltjes niet
door de huid heen gaan moet ook de huid van de hulpverlener beschadigd zijn voordat er besmetting
optreed.1 Deze kans is zeer klein omdat er bij een bloedende wond altijd handschoenen gedragen
worden door de hulpverlener. Daarnaast vormen fouten met injectienaalden een mogelijk gevaar,
maar deze worden niet gebruikt door hulpverleners van de Reddingsbrigade.
Besmetting met hepatitis B kan theoretisch ook plaatsvinden als er virusdeeltjes in contact komen
met je slijmvlies; in je mond of in je ogen. Dit is echter zeer uitzonderlijk.4,5 Besmetting met hepatitis
B vindt niet plaats als je uit dezelfde mok drinkt of iemand met hepatitis B een hand geeft.2
Mocht er toch bloed in contact zijn gekomen met een open huid of slijmvliezen spoel dit dan
uitvoerig na met water en neem contact op met een arts.6
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