
Regelgeving betreffende Hepatitis B  

In de aanmeldingsprocedure (zie www.verloskunde-academie.nl) staat duidelijk beschreven onder 
welke voorwaarde een kandidaat toegelaten wordt tot de Verloskunde Academie Amsterdam of 
Groningen.  
In deze bijlage vind je de regelgeving betreffende Hepatitis B en de procedure rond de toelating tot 
de verloskunde opleiding.  

I  REGELGEVING  
 
Bij acceptatie van de geboden opleidingsplaats  
Bij de officiële documenten die na selectie en voor toelating aan de opleiding moeten worden 
verzonden dient aanwezig te zijn:  

1. In geval van een voltooide vaccinatieronde: de vaccinatiedata en de uiteindelijke 
titerbepaling, waarbij een titer groter of gelijk aan 100 IE/l voldoende is.  

2. Indien je nog niet gevaccineerd bent: een verklaring van een arts / GGD dat je geen Hepatitis 
B drager bent.  

3. In geval van weigering van de vaccinatie: een bezwaarschrift betreffende het 
vaccinatietraject waarbij je toezegt gedurende de opleiding iedere drie maanden een 
bepaling te laten uitvoeren om hepatitis B dragerschap uit te sluiten, en tevens een 
verklaring van een arts / GGD dat je geen hepatitis B drager bent.  

 
In alle andere gevallen verzoeken wij je om contact op te nemen met de opleiding, bijvoorbeeld 
indien je reeds gedeeltelijk bent gevaccineerd.  
 
Ad 1:  Je hebt reeds een volledige vaccinatie ronde doorlopen met voldoende immuunrespons. Het 

schriftelijke bewijs hiervan moet voor aanvang van het collegejaar (uiterlijk op 1 augustus) in 
ons bezit zijn. Je wordt dan zonder voorbehoud tot de opleiding toegelaten.  

Ad 2.  Je hebt nog nooit een vaccinatie met betrekking tot Hepatitis B gekregen, en laat een 
bepaling doen bij eigen huisarts of lokale GGD om dragerschap van HBV uit te sluiten. Een 
bewijs van “geen drager” kan verkregen worden door bepaling van het HBsAg in je bloed. 
Het schriftelijke bewijs hiervan moet voor aanvang van het collegejaar (uiterlijk op 1 
augustus) in ons bezit zijn. Je wordt onder voorbehoud tot de opleiding toegelaten en zal dan 
via de opleiding het vaccinatietraject volgen.  

Ad 3:  Indien je om religieuze, filosofische of andere redenen geen vaccinatie wenst, is er een plicht 
om driemaandelijks (op eigen kosten) een bepaling te laten uitvoeren om HBV-dragerschap 
uit te sluiten. Dit geldt gedurende de hele opleidingsperiode EN gedurende de latere 
beroeps-uitoefening. Je wordt onder voorbehoud tot de opleiding toegelaten.  
Je bezwaarschrift dient voor aanvang van het collegejaar (uiterlijk op 1 augustus) in ons bezit 
te zijn.  
 

Niet toelaatbaar tot de opleiding voor verloskundige zijn dragers van HBV.  
 
Kandidaten die geen immuunrespons opgebouwd hebben na een volledige vaccinatieronde en 
mogelijke aanvullende vaccinatie, én geen drager zijn van het HBV wordt ontraden de opleiding te 
vervolgen omdat zij tijdens de opleiding en verdere loopbaan als verloskundige kans lopen 
geïnfecteerd te raken met HBV en vervolgens daarmee risicovormer worden voor de cliënten.  
  



II  PROCEDURE PLAATSING OP DE VERLOSKUNDE OPLEIDING 
IN AMSTERDAM (VAA) EN GRONINGEN (VAG)  

 

Bij acceptatie van de aangeboden opleidingsplaats moet je vóór 1 augustus, voor aanvang van het 
collegejaar, de volgende zaken aan de opleiding toezenden:  
 

A. Het bewijs dat je recent (maximaal 3 maanden oud vanaf start studiejaar) HBV negatief 
geen drager Hepatitis-B) bent bevonden, d.m.v. de bepaling van het HBsAg in je bloed.  
of 

B. Kopieën van eerder afgeronde vaccinaties betreffende HBV (vaccinatiedata, titer en 
datum van titerbepaling).  
of 

C. Een verklaring dat je om persoonlijke reden geen vaccinaties toestaat, en dat je vrijwillig 
iedere drie maanden gedurende de opleidingsperiode een HBV-bepaling op dragerschap 
zal laten uitvoeren, naast een verklaring dat je HBV negatief bent (maximaal 3 maanden 
oud).  

 
Voor titerbepalingen voorafgaand aan “toelating onder voorbehoud tot de opleiding tot 
verloskundige” kun je contact opnemen met je eigen huisarts of de GGD. Als bewijs van “geen 
drager” wordt alleen de bepaling van het HBsAg in je bloed geaccepteerd. De kosten van de bepaling 
(HBV-dragerschapstest) zijn voor de kandidaat.  
Je bent zelf verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van het onderzoek op dragerschap. Indien dit 
niet vóór 1 augustus, voor aanvang van het collegejaar, wordt overlegd, kun je niet worden 
toegelaten tot de opleiding.  
 
Vaccinaties HBV  
Voor iedereen die nog niet gevaccineerd is, zal in de eerste week van het opleidingsjaar  
binnen de opleiding worden gestart met het HBV-vaccinatietraject. Dit bestaat in totaal uit minimaal 
3 vaccinaties (vaccinaties in: augustus, september en april, titerbepaling in mei). De vaccinaties in 
Amsterdam vinden plaats op de opleiding en worden uitgevoerd door een vaccinatrice en een arts 
van de Travel Clinic. De vaccinaties in Groningen vinden plaats bij de dienst Arbeid & Gezondheid van 

het UMCG. 
De kosten voor het vaccin en de titerbepaling zijn voor de opleiding en niet voor de studenten. De 
Travel Clinic zal de factuur voor het vaccin en de titerbepaling naar de opleiding sturen.  
Het is dan ook wenselijk dat de studenten die niet gevaccineerd zijn hier gebruik van zullen maken en 
niet zelf een ander vaccinatietraject ingaan. 
 
 


