
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. 
In deze bijlage vind je de regelgeving betreffende Hepatitis B en de procedure rond de toelating tot de 
verloskunde opleiding Groningen 
 

I  REGELGEVING  
 
Bij acceptatie van de geboden opleidingsplaats 

Bij de officiële documenten die na selectie en 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. 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.  

 
Ad 1:  Je hebt reeds een volledige vaccinatieronde doorlopen met voldoende immuunrespons. Het schriftelijke 

bewijs hiervan moet uiterlijk op 1 augustus 2017 aan de opleiding zijn verzonden. Je wordt dan zonder 
voorbehoud tot de opleiding toegelaten. 

Ad 2:  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 uiterlijk op 1 augustus 2017 in ons bezit te zijn. 
 

Ben je gedeeltelijk gevaccineerd dan moet het bewijs hiervan uiterlijk 1 augustus 2017 bij de opleiding 
aanwezig zijn. 

 
Niet toelaatbaar tot de opleiding voor verloskundige zijn dragers van HBV.    
        

II  PROCEDURE PLAATSING IN GRONINGEN 
 
Bij acceptatie van de aangeboden opleidingsplaats moet je vóór 1 augustus 2017 de volgende zaken aan de 

opleiding toezenden: 
 

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

 of 

B. 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). 

 
 
Kort samengevat: 

 

-  Voor iedereen die nog niet gevaccineerd is zal in de eerste week van het opleidingsjaar 
2017-2018 binnen de opleiding worden gestart met het HBV-vaccinatietraject.  
Dit bestaat in totaal uit minimaal 3 vaccinaties (vaccinaties in: augustus, oktober en maart, titerbepaling 
in mei). De vaccinaties vinden plaats bij de dienst Arbeid & Gezondheid van het UMCG. De kosten 
hiervan worden betaald door de opleiding. Het vaccinatietraject dat via de huisarts wordt doorlopen, 
wordt niet door de opleiding vergoed.  

 
- In de eerste week van de opleiding word je getest op niet-dragerschap Hepatitus B en wordt je rubella-

titer (rode hond) bepaald. Deze bewijzen hoef je dus niet zelf aan te leveren. (Ook als je geheel of 
gedeeltelijk bent gevaccineerd wordt je verwacht in het UMCG voor de titerbepalingen.) 

 
-  Ben je al gevaccineerd tegen HBV, stuur dan dit bewijs vóór 1 augustus naar de opleiding. 
 
- Ben je gedeeltelijk gevaccineerd, dan ontvangen wij dit bewijs ook graag vóór 1 augustus. 
 

 

http://www.verloskunde-academie.nl/

