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Inleiding
Deze procedure beschrijft het beleid na prik-, bijt-, snij- en spataccidenten met bloed en
andere lichaamsvloeistoffen.
Bij een prik- of snij accident komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de ene
persoon via een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een injectienaald of scalpel, in het
lichaam van een ander. Bij een spataccident betreft het bloed dat op slijmvliezen of nietintacte huid terechtkomt. Bij een bijtaccident tenslotte komt bloed op mondslijmvlies of
speeksel in een open wond. Via prik-, bijt-, snij- en spataccidenten kunnen hepatitis Bvirus (HBV), hepatitis C-virus (HCV) en Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV/AIDSvirus) worden overgedragen. In het vervolg van deze procedure worden prik-, bijt- snijen spataccidenten samengevat als prikaccidenten.
2.
Procedure
Directe acties na een accident:





Wondbehandeling:
o Laat een wondje zo lang mogelijk doorbloeden.
o Spoel het minimaal 1 minuut zorgvuldig uit onder lauwwarm stromend water en
was het ruim met water en zeep.
o Desinfecteer vervolgens het wondje met alcohol 70%, Betadine of Sterilon.
o In voorkomend geval de ogen uitspoelen met stromend (lauwwarm) water.
Probeer altijd te achterhalen wie de bron is van het accident. Noteer de
persoonsgegevens van de bron (naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer).
Neem direct contact op met het:
meldpunt Prikpunt: telefoonnummer 0800-7745463. Dit meldpunt is 24/7
bemand en handelt het accident af volgens het Landelijk Protocol
Besmettingsaccidenten. Het meldpunt Prikpunt is onderdeel van VaccinatieZorg BV
en werkt samen met Ease (hepatitis B vaccinatie).

Vervolgacties:
De medewerker meldt het accident en de ondernomen acties bij de leidinggevende.
De leidinggevende informeert zo nodig de andere medewerkers.
 Indien een cliënt besmettingsbron is, geeft de leidinggevende uitleg aan de cliënt
waarom bloedafname is gewenst en vraagt aan de cliënt of deze zijn/haar
medewerking wil verlenen aan het nadere bloedonderzoek door het Meldpunt
Prikpunt. Indien de cliënt daarvoor toestemming verleent, wordt
dit schriftelijk vastgelegd op een toestemmingsverklaring en toegevoegd aan het
zorgdossier. Bespreek onder andere ook dat de uitslagen van het onderzoek bekend
worden gemaakt aan de verwonde.
 Indien een cliënt geen toestemming verleent, wordt de situatie gelijkgesteld aan een
besmetting en wordt gestart met het daarbij behorende behandelplan conform het
Landelijk Protocol Besmettingsaccidenten. Het Meldpunt Prikpunt onderneemt hiertoe
actie.


Paginanummer:

1 van 2

Procedure:

PRIKACCIDENTEN



De leidinggevende meldt het accident bij de afdeling HRM (backoffice) met behulp
van het prikaccidenten meldingsformulier (bijlage). Het secretariaat verzorgt een
jaaroverzicht van de prikaccidenten ten behoeve van de Arbo-stuurgroep.



De Arbo-stuurgroep bespreekt en analyseert de meldingen en doet indien van
toepassing verbetervoorstellen aan de Raad van Bestuur.
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PRIKACCIDENTEN MELDINGSFORMULIER

Prikaccident
Datum accident:
Locatie SGL:
Naam betrokken medewerker:
Naam betrokken cliënt:

Omschrijving prikaccident:

Ingevuld door (naam
leidinggevende):
Datum ingevuld:
N.B. stuur het ingevulde formulier naar het secretariaat van de afdeling P&O.
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