
PRIKACCIDENT

Wat moet je doen?

Elke werknemer die in contact komt met gebruikte naalden of ander 
scherp medisch materiaal loopt een risico. Dat kan (para)medisch- en 
laboratoriumpersoneel, maar ook onderhouds- en technisch personeel zijn.

Maatregelen om prikaccidenten te voorkomen

Je kan prikaccidenten voorkomen door:

 Een naaldcontainer te voorzien vooraleer je aan een injectie, vingerprik of bloedafname begint
  Gebruikte naalden onmiddellijk te deponeren in een naaldcontainer 
  Geen volle naaldcontainer te gebruiken (een naaldcontainer is vol als hij voor 3/4 gevuld is)
 De naaldcontainer altijd gesloten te houden 
 Altijd bedachtzaam om te gaan met insulinepennen
 De beschermhuls van de naald na gebruik niet terug over de naald te schuiven 
 Jezelf een zorgvuldige werkwijze op te leggen

Tip: Het dragen van handschoenen vormt geen echte bescherming tegen een prikaccident, maar vermin-
dert wel de ernst van de penetratie en de hoeveelheid overgedragen lichaamsvocht.

Prikaccidenten en infecties

Volgende (mogelijk levensbedreigende) infectieziekten kunnen bij een prikaccident worden overgedragen:

Infectieziekte | Kans op besmetting 
Hepatitis B virus (HBV) 30,0%

Hepatitis C virus (HCV) 3,0%

Humane immunodeficiëntievirus (HIV) 0,3%
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Voornaamste oorzaken van prikaccidenten

Je kan geprikt worden door:

  Zwerfnaalden: naalden die niet (op de juiste manier) werden opgeruimd 

  De beschermhuls van de naald na gebruik terug over de naald te schuiven 

 Onoplettend onderhuids te injecteren of insuline in te spuiten

  Naaldcontainers verkeerd te gebruiken (bv. overvolle containers) 

 Onverwachte bewegingen van de patiënt

De vaccinatie tegen hepatitis B biedt volledige bescherming 
tegen de hepatitis B infectie en is verplicht voor medisch, 
paramedisch, technisch en onderhoudspersoneel, tewerk- 
gesteld in verzorgingsinstellingen.  
Zorg er dus voor dat je gevaccineerd bent.

http://securex.eu


Wat te doen bij een prikaccident?

Stap 1 | Wondverzorging

  Laat de wonde bloeden onder stromend water

  Ontsmet met een niet-irriterend ontsmettingsmiddel

  Bij spatten op de huid: was met water en zeep

  Bij spatten op ogen en slijmvliezen: spoel met water

Stap 2 | Slachtoffer kwam in contact met een hiv-patiënt of een risicopatiënt1:

  Ga, na wondverzorging, naar een gespecialiseerd centrum voor preventieve  
therapie (binnen de 2 uur)

Slachtoffer is niet immuun voor hepatitis B: 

  Zorg voor een behandeling met hyperimmune gammaglobulines en een hepati-
tis B vaccinatie via spoedopname of huisarts (binnen de 24 uur)

Stap 3 | Vul een medisch attest in voor de aangifte van een arbeidsongeval

Stap 4 | Neem zo snel mogelijk contact met je externe dienst Securex voor prak-
tische afspraken omtrent een:

  Bloedafname (indien nog niet gebeurd via spoedopname)

  Hepatitis B vaccinatie (indien nodig en nog niet gebeurd via spoedopname)

  Follow-up van het prikaccident of verdacht contact

Vraag raad aan je Externe Dienst voor Preventie en Bescherming

  health-safety@securex.be www.securex.be

1  Mogelijke risicopatiënten: druggebruikers, homoseksuelen, prostituees, (ex-)gedetineerden, personen afkomstig uit Afrika, 
ZO-Azië, ontwikkelingslanden (hoge frequentie van HIV), personen met gekende andere seksueel overdraagbare aandoeningen 
en personen met uitgebreide tatoeages.

Verdere follow-up

Na zes weken

Als de patiënt (vermoedelijk) het hepatitis C virus heeft 
moet het slachtoffer van het prikaccident na zes weken 
getest worden op dat virus. 

Na zes maanden

Indien nodig, moet het slachtoffer na zes maanden opnieuw getest worden op HIV-antilicha-
men, anti-HCV-antilichamen en anti-HBs-antilichamen.

Belangrijk

Om een later vastgestelde besmetting te erkennen als beroepsziekte, is het essentieel dat het 
slachtoffer bewijst dat hij op het tijdstip van het accident niet besmet was met HIV. Daarom 
moet hij binnen de week na het accident bloed laten afnemen voor controle op HIV-antilicha-
men, anti-HCV-antilichamen en anti-HBV-antilichamen.

Preventie is een zaak voor iedereen!

Belang van systematische registratie

Een preventiebeleid heeft enkel kans op slagen wanneer iedereen probeert om prikaccidenten 
op de werkplek te voorkomen.

De systematische registratie van prikaccidenten is belangrijk in het preventiebeleid. Door op 
een gestandaardiseerde manier de omstandigheden en aanleidingen van het prikaccident in 
kaart te brengen, ontdek je de belangrijkste oorzaken van prikaccidenten binnen je organisatie 
en kan je je preventiemaatregelen aanpassen aan jouw situatie.
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