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BEROEPS GEBONDEN VACCINATIES                                                
 
 

Medewerkers kunnen om verschillende redenen beroepsmatig blootgesteld worden 

aan infecties waartegen ze door vaccinatie beschermd kunnen worden. 

Steeds meer organisaties besluiten daarom om hun medewerkers de mogelijkheid te 

bieden om zich te laten vaccineren. 

Prevax kan u hierbij helpen door de vaccinaties voor uw medewerkers uit te voeren. 

Dit gebeurt op bij u op de locatie. 

 

Welke vaccinaties? 

Hepatitis A: voor medewerkers die vanwege hun werkzaamheden                              

in aanraking komen met uitwerpselen of daarmee bevuilde voorwerpen. 

 

Hepatitis B: Sinds 25 januari 2000 is de Arbobeleidsregel arbeidsomstandigheden in 

werking getreden. Volgens artikel 4.91 van deze beleidsregel worden werkgevers 

verplicht gesteld om werknemers die in (mogelijk) contact kunnen komen met bloed, 

de gelegenheid te bieden om zich te laten inenten tegen hepatitis B. (Bron: ministerie 

van sociale zaken en werkgelegenheid). 

 

 

Difterie Tetanus Polio: voor medewerkers die onder onhygiënische omstandigheden 

werken. 

 

Griep-Influenza: voor alle medewerkers  
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Er is een groot aantal beroepsgroepen in kaart gebracht 

welke in aanmerking dienen te komen voor vaccinatie. 

Deze zijn onder andere: 

Hepatitis B 

 Acupuncturisten, tatoeëerders en piercers 
 Verloskundigen en kraamverzorgers 
 Tandartsen, tandartsassistenten 

 Personeel hemodialyse dat rechtstreeks bij de patiëntenzorg, techniek van 
hemodialyse   betrokken   

 Medewerkers opvangcentra voor druggebruikers/daklozen 
 
Hepatitis A en B 

 Artsen, verpleegkundigen, paramedici en doktersassistenten 
 Verzorgers en begeleiders van fysiek en verstandelijk gehandicapten 

 Ziekenverzorgers en thuishulp 
 Pathologen-anatomen en hun medewerkers 

 Personeel van laboratoria en onderzoekscentra dat geregeld met bloed of 
bloedproducten in aanraking komt 

 Mensen die werken met afval uit de gezondheidszorg 

 
Hepatitis A en B en tetanus 

 Ambulancepersoneel en hulpverlening 
 artsen en tandartsen 

 verpleegkundigen 

 paramedici 

Sinds het Arbobesluit in januari 2000 worden ook andere beroepsgroepen 

gevaccineerd. Dit zijn onder andere: 

Hepatitis A 
 Medewerkers kinderdagverblijven, crèches en scholen 

Hepatitis B 

 Schoonheidsspecialisten 
Hepatitis A en B 

 Medewerkers in de seksindustrie 
 Schoonmaakbedrijven/wasserijen 

Hepatitis B en tetanus 
 Medewerkers in de afvalverwerking 
 Plantsoenendienst en groenvoorziening 

 Politie, brandweer, gevangenbewaarders 
Hepatitis A en B en tetanus 

 Medewerkers riolering en waterzuivering  
 Medewerkers mortuaria en uitvaart 
 Defensie- en douanemedewerkers 

 Werknemers in het buitenland 
Tetanus 

 Werknemers in dierenasiels en – opvangcentra 
 Hoveniers 
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Waarom kiezen voor Prevax? 

 Kostenbesparend door efficiënte dienstverlening op 

uw locatie  

 Professionals met ruime kennis en ervaring 

preventie en vaccinaties 

 Concurrerende prijzen 

 Registratie vaccinaties 

 Kleinschalig en klantgericht  

 Betrouwbare partner 

Kosten                                                                                                                                           

Een offerte of overeenkomst wordt opgesteld gebaseerd op uw specifieke wensen/ 

voorkeuren. Een offerte kan zijn voor een eenmalig vaccinatieproject dat beperkt is in 

tijd. Een overeenkomst is interessant indien gedurende meerdere jaren medewerkers 

van uw organisatie voor vaccinatie in aanmerking komen (bijvoorbeeld: continue 

instroom nieuwe medewerkers). 

Werkwijze 

Voor meer informatie, een vrijblijvend gesprek, een prijsopgave, het aanvragen van 

een offerte of indien u een overeenkomst wenst, kunt u per e-mail of via LinkedIn 

contact met ons opnemen. 

E-mail: info@prevax.nl.                                                                                                                                                                                              

Web   : www.prevax.nl 
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