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beleid na PRIKACCIDENTEN m.b.t. hepatitis B 

 

Inleiding 
Bij een prik- of snij-accident komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de ene 
persoon via een scherp voorwerp zoals een injectienaald, in het lichaam van een 
ander.  
Bij een spatincident betreft het bloed dat op slijmvliezen of niet-intacte huid terecht 
komt. 
Bij een bijtincident komt bloed op mondslijmvlies of speeksel in een open wond. 
Via prik-, bijt-, en spataccidenten (verder prikaccidenten te noemen) kan oa het he-
patitis B virus worden overgedragen. Het risico op besmetting met hepatitis C en HIV 
is zo klein dat we dat in dit stuk buiten beschouwing laten. 
De organisatie maakt een koppeling naar V 2.11 (veilige en gezonde werkomgeving) 
binnen PREZO. 
 

Verantwoordelijkheden 
De organisatie is er verantwoordelijk voor dat medewerkers hun werk op een veilige 
en gezonde manier kunnen uitvoeren. 
Als er toch iets misgaat is het aan de medewerker/het slachtoffer om zelf direct actie 
te ondernemen. Zie hieronder het stappenplan. 
De organisatie zorgt indien nodig voor nazorg voor de medewerker. 
Verder worden medewerkers in de gelegenheid gesteld zich in te laten enten voor 
hepatitis B. 
 

Werkwijze 
De landelijke richtlijn Prikaccidenten biedt de mogelijkheid een inschatting te maken 
van het risico op infectie ten gevolge van het accident. Afhankelijk van het risico 
worden al dan niet maatregelen geadviseerd om het slachtoffer tegen infectie te be-
schermen/infectie vroegtijdig te onderkennen. Het is in eerste instantie aan het 
slachtoffer zelf om actie te ondernemen volgens onderstaand stappenplan. 
 
Stap 0: 

- goed laten bloeden 
- uitspoelen met water of fysiologisch zout 
- desinfecteren met alcohol 70% of 0,5 % chloorhexidine in 70% alcohol 

Stap 1: 
- beoordeel op grond van de hoeveelheid overgedragen bloed hoe groot de 

kans op overdracht is. Zie hiervoor de landelijke richtlijn Prikaccidenten (zo in 
te toetsen op google). 

Stap 2 
- indien risico aanwezig en geen bescherming via vaccinatie, neem contact op 

met de eigen huisarts en met de teamleider (mic/mom melding) 
Stap 3 en volgende worden bepaald door de eigen huisarts. 
 
Het protocol Prikaccidenten is in werking getreden op 12 oktober 2004. Bij evaluatie in maart 2015 zijn 
er geen wijzigingen aangebracht. Het voorliggende protocol Prikaccidenten is per 20 maart 2015 
kracht. In december 2016 is het protocol vereenvoudigd naar een kort stappenplan en alleen 
tekstueel aangepast. 


