5.11 Wat is het beleid bij patiënten die bekend positief zijn met
HBV, HCV of hiv?
Op dit moment is het beleid bij patiënten met een (eventueel gecombineerde) hepatitis B,
hepatitis C of een hiv- infectie niet helder. Dit hoofdstuk heeft als doel hier duidelijkheid in te
verschaffen.
Er is gezocht naar relevante, aan de mondzorg gerelateerde literatuur met betrekking tot
infectiepreventie. Zie voor de werkwijze Hoofdstuk 2: Methodiek richtlijnontwikkeling.
Het aantal bekend hiv-geïnfecteerde personen in Nederland is ongeveer 21.000 (2012: 1260
nieuwe gevallen), het aantal nieuw geïnfecteerde personen met HBV in Nederland is jaarlijks
ongeveer 1400 (2011 - 2012) en het aantal nieuw geïnfecteerde personen met HBC in
Nederland is ongeveer 65 per jaar (2011 – 2012). Niet alle patiënten zijn zich bewust van een
bestaande HBV/HCV/hiv infectie. Ook is het goed mogelijk dat patiënten een bestaande
infectie niet aan de zorgverlener melden. Daarom moet iedere patiënt behandeld worden als
zijnde een ‘geïnfecteerde’ patiënt. Als alle voorzorgmaatregelen betreffende infectiepreventie
zoals genoemd in deze richtlijn toegepast worden, is het risico op overdracht verwaarloosbaar
klein.
Vanaf 2011 is vaccinatie tegen hepatitis B opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

• er is geen reden om HBV, HCV of hiv-positieve patiënten voor
behandelingen in de
mondzorgpraktijk te weigeren;
• pas de algemene voorzorgmaatregelen betreffende infectiepreventie toe.
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