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10 BIJLAGE  
BIJ ARTIKEL 22: PROTOCOL PRIKACCIDENTEN

INLEIDING

Prikaccident of -incident is een verzamelnaam voor prik-, snij- bijt- of spat onge-
val  len waarbij iemand in contact komt met het bloed van een ander. Hierdoor 
ont staat er risico op besmetting met hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C of HIV. 
Een risico voor de drager, maar ook voor degenen die onder zijn zorg vallen. 
Razendsnel handelen nadat zich een prikaccident heeft voorgedaan is dus 
belangrijk.

In de apotheek worden regelmatig naalden gebruikt (bijvoorbeeld bij bloed-
testen) of verstrekt (aan patiënten). Ook komen patiënten naalden inleveren bij 
de apotheek. Hierbij doen zich soms prikincidenten voor wanneer werknemers 
zich prikken aan gebruikte naalden. Omdat dit een groot gevaar met zich 
meebrengt is het zeer belangrijk om afspraken te maken over het gebruik en 
inzamelen van injectienaalden. 

Doelgroep
Werknemers aan de balie, werknemers die patiënten prikken voor een bepaalde 
test en bezorgers die naalden van patiënten mee krijgen, lopen het grootste 
risico. Alle werknemers in de apotheek kunnen zich prikken aan gebruikte 
naalden wan neer deze doorgegeven worden en niet meteen onschadelijk 
gemaakt worden.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Voorkomen prikincidenten
Belangrijk is om prikincidenten te voorkomen. Dat kan men bereiken door zelf 
geen onverpakte naalden aan te nemen. Gebruik daarvoor altijd een container 
in de apotheek waar cliënten zelf hun naalden in kunnen deponeren. Tijdens de 
bezorging van medicijnen moet de bezorger ook een container bij zich hebben 
waar naalden die de patiënt inlevert in gedaan kunnen worden. Wanneer er 
testen gedaan worden in de apotheek, dienen deze door gecertificeerde deskun-
digen uitgevoerd te worden. Ook hier moeten de gebruikte naalden direct in een 
daarvoor bestemde container verzameld worden.
Wanneer de apotheek geen container en een ophaalservice geregeld heeft, dan 
wordt geadviseerd om patiënten voor het inleveren van hun injectienaalden te 
verwijzen naar huisarts, ziekenhuis of (diabetes)verpleegkundige. 

Inenting
De werkgever kan de medewerkers die een risico lopen de mogelijkheid aan-
bieden om inentingen te krijgen voor hepatitis B. Dit dient nauwkeurig geregis-
treerd te worden door de werkgever. 
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MAATREGELEN BIJ BESMETTING

Curatief
Als iemand zich toch prikt aan een gebruikte naald, dan dient men de wond goed 
te laten doorbloeden en uit te spoelen met stromend water. Vervolgens moet de 
wond gedesinfecteerd worden met Betadine jodium of alcohol 70%. Indien men 
bloed op de beschadigde huid krijgt: wassen met water en zeep en op dezelfde 
wijze desinfecteren. Wanneer een werknemer bloed op de slijmvliezen krijgt, 
moet zij deze goed uitspoelen. De geprikte werknemer dient zo spoedig mogelijk 
contact op te nemen met de daarvoor aangestelde arts voor het vaststellen van 
het besmettingsrisico. Wanneer er geen wond (huidbeschadiging) is, volstaat 
men met het wegwassen van het bloed met water en desinfecterende zeep.

Volgende actie
De werkgever dient afspraken te maken met samenwerkende artsen of zieken-
huis over de handelingswijze bij een prikaccident. In de afspraken moeten de 
volgende zaken opgenomen zijn: vaste contactpersoon en telefoonnummer, 
doorverwijsopties en vervolgstappen.
De werkgever kan de afhandeling van prikaccidenten ook uitbesteden. Voor de 
branche openbare apotheken zijn hiervoor afspraken gemaakt met ArboNed als 
onderdeel van het Brancheloket Apotheken.

Brancheafspraken ArboNed
Voor de registratie, opvang en financiële afhandeling van prikaccidenten heeft 
de SBA afspraken met ArboNed gemaakt voor een prikaccidentenverzekering. 
Werkgevers kunnen voor een gereduceerd tarief een prikaccidentenverzekering 
afsluiten bij ArboNed.
Wanneer de werkgever een prikaccidentenverzekering heeft afgesloten kan men 
gratis gebruikmaken van het PrikPunt.

Procedure PrikPunt van ArboNed
Wanneer iemand zich prikt, neemt deze persoon contact op met een landelijk 
meld- en adviespunt. Een arbeidshygiënist doet aan de hand van een protocol 
een risico-inschatting. De uitkomst is een inschatting van het risico in drie 
mogelijke gradaties: geen, laag of hoog risico. Dit is belangrijk omdat je soms 
onder tijdsdruk moet handelen (soms binnen 2 uur een inschatting gemaakt 
moet hebben).
Bij elk soort risico hoort een bepaalde actie.
- Geen risico: geen actie;
- Laag risico: er vindt een vaccinatie binnen 24 uur plaats op een vestiging van 

ArboNed;
- Hoog risico: er moet bloed afgenomen en onderzocht worden en ook juiste 

medicatie toegediend worden in een ziekenhuis. Men heeft in elke regio 
afspraken gemaakt met bepaalde ziekenhuizen. PrikPunt verzorgt de inplan-
ning, administratie en follow-up. Bij een hoog risico vindt in ieder geval altijd 
overleg plaats met een artsmicrobioloog.

Meerwaarde van deze service voor de apotheekbranche
- Goedkoper dan wanneer men het normale circuit ingaat
- Goede risico-inschatting
- Experts kunnen een betere prioritering maken
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- Volledigheid van aanpak (inclusief regie maar ook besmettingsbronbepaling)

PrikPunt
Medewerkers kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week, terecht bij een landelijk 
meld- en adviespunt. Deze telefonische helpdesk is bereikbaar op 0800-7745463 
en wordt bemand door arbeidshygiënisten. Aan de hand van een protocol bepa-
len zij, eventueel in overleg met artsmicrobioloog of aidsbehandelaar hoeveel 
risico de werknemer loopt op besmetting met een ernstige ziekte. 


