Hepatitis B
Bloedonderzoek
na vaccinatie
Informatie voor ouders/verzorgers
De arts van uw consultatiebureau verwijst uw kind
naar uw huisarts. In de verwijsbrief wordt uw huisarts
gevraagd om het bloed van uw kind te laten onderzoeken
op hepatitis B.

Wat moet ik doen?

Waarom pas over een maand naar de huisarts?

Het immuunsysteem van uw kind heeft tijd nodig om
voldoende bescherming op te bouwen. Het bloedonderzoek
geeft 4-6 weken ná de laatste hepatitis B-vaccinatie
betrouwbare informatie.

Een maand na de laatste hepatitis B-vaccinatie van uw kind
maakt u een afspraak bij uw huisarts. Neem de verwijsbrief
mee. Uw huisarts zal een beetje bloed laten onderzoeken
in het laboratorium. Dat duurt ongeveer een week.
De huisarts informeert u over de uitslag en geeft de uitslag
ook door aan het consultatiebureau.

Kan mijn kind een hepatitis B-infectie hebben?

Waarom heeft mijn kind bloedonderzoek nodig?

Als uit het bloedonderzoek blijkt dat uw kind nog onvoldoende
beschermd is, zal uw huisarts dit doorgeven aan het
consultatiebureau.
Zij zorgen ervoor dat u per post een uitnodiging voor
extra vaccinaties ontvangt.

Tijdens de zwangerschap bleek dat de moeder hepatitis B
had. Hepatitis B is een ernstige vorm van leverontsteking.
De ontsteking kan chronisch worden en besmettelijk
blijven. Als een moeder besmettelijk is, loopt haar kind
risico om ook hepatitis B te krijgen. Bijvoorbeeld tijdens de
zwangerschap of tijdens de bevalling. Het bloedonderzoek
laat zien of de vaccinaties die uw kind heeft gehad uw kind
goed beschermen tegen hepatitis B.

Als uw kind de immunisatie prik (direct na de geboorte)
én alle vaccinaties tegen hepatitis B heeft gehad, is de kans
hierop heel klein.

Wat gebeurt er als mijn kind nog onvoldoende
beschermd is?

Heeft u nog vragen? Stel ze aan de arts van uw consultatiebureau of aan uw huisarts.
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