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Prikaccidenten 

• Verzamelnaam voor prik-, snij-, bijt- en 
spatongelukken met menselijk bloed of andere 
lichaamsvloeistoffen 

• Vormen mogelijk gevaar voor overdracht van 
chronische bloedoverdraagbare infecties zoals 
hepatitis B, C en hiv 



Risico’s 
•hepatitis B  7-30% 
•hepatitis C  1,8-5% 
•hiv    0,3-0,5% 
 

•Ook overdracht van andere m.o. mogelijk 
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2000 Feb;30(2):255; discussion 380-1. 
 
Needlestick malaria with tragic consequences. 
Commun Dis Rep CDR Wkly. 1997 Jul 11;7(28):247. 



HBV 

• Risico op overdracht bij 
positieve bron 7-30% 

• 5- 10 % resulteert in 
dragerschap (meer na 
neonatale infectie (90%), bij 
M. Down en bij dialyse) 

• complicatie levercirrhose, 
levercarcinoom 

• Dragers in NL < 2% 
• Vaccinatie 
• Risicolopers/vormers 



HCV 
• Incubatietijd 2 wk - 6 mnd 

• wisselende leverfunctiestoornissen 
(10% icterus) 

• 20-30% klachten: misselijkheid 
etc 

Diagnostiek 

• IgG en immunoblott (is of was 
infectie) 

• PCR (aantonen actieve infectie) 

• verschillende genotypen 

• geen beschermende antistoffen, 
geen profylaxe 



Risico op HIV transmissie per 
accident of contact met een 

HIV positieve bron 

Bloedtransfusie, bloedproducten    85-100% 
Percutaan accident            0.3-0.5% 
Slijmvlies-accident    0.09% 
 
Receptief anaal contact   0.8-3.2% 
Insertief anaal contact   0.03% 
Receptief vaginaal contact   0.05-0.15% 
Insertief vaginaal contact   0.03-0.09% 
Delen van een naald 
met i. v. drugsgebruiker     0.4-3.0% 

CBO richtlijn Antiretrovirale behandeling 2006 



Prikaccidenten in 
Nederland 

NHC extrapolatie: 
• 13-16.000 per jaar (totaal) 
• 15 (9,9 – 17,6 ) per 100 bedden (zkh) 
 
Noordoost Brabant:  
• 10.6 / 100 fte (ziekenhuizen) 
• 1,7 in verpleeghuizen 
• 1,0 politie en pi 

 
• www.hepatitis.nl 
• van Wijk er al. Differences between hospital- and community-acquired blood exposure 

incidents revealed by a regional expert counseling center. Infection 2006;34(1):17-21. 

http://www.hepatitis.nl/�


Analyse: 
 belangrijkste categorieën: 

• tijdens een procedure   25 %  
 IV-lijn, bloedspatten, onrustige patient 
 aangeven materiaal   

• na de procedure,    50 % 
  

 aanstoten,     
 bij het opruimen,terugstoppen in de huls    

• na het opruimen     25 %  
 losliggende naald 
  

 
 



Nieuw protocol in Nederland 
mei 2007 

 
- Duidelijke opzet 
- Soort accidenten beschreven 
- HBV vaccinatie als basis 
- Risico inschatting duidelijk omschreven 

 
- Ervaren beoordelaar nodig! 
– Niets over preventie 
www.rivm.nl/infectieziekten  

http://www.rivm.nl/infectieziekten�


Risico-inschatting en 
afhandeling 

Indeling in drie risico-categorieën 
• Geen risico 
• Laag risico (alleen HBV preventie) 
• Hoog risico (HBV, HCV en hiv preventie) 

 
Voordeel 
• uniform en toetsbaar 
• Duidelijk in communicatie 
• Uniforme registratie mogelijk 



Beoordelaars schatten risico’s 
verschillend in  

 Medische achtergrond van beoordelaar beïnvloed de 
risico-inschatting 

• Verschil in zorg/behandeling voor de patiënt 
• Gevolgen voor de kosten van de behandeling 
• Eenduidig protocol noodzakelijk 

van Wijk, P.T., Pelk-Jongen, M., Wijkmans, C., Voss, A., Timen, A. & Schneeberger, P.M. Variation in 
interpretation and counselling of blood exposure incidents by different medical practitioners. Am J 
Infect Control 2008, 36(2), 123-128. 



Goede afhandeling niet overal 
gegarandeerd  

• ¼ van ziekenhuizen en GGD’en handelen géén 
prikaccidenten af (2007) 

• Noodzakelijke laboratoriumtesten niet altijd aanwezig óf 
kunnen niet meteen uitgevoerd worden.  

• Benodigde medicatie is niet altijd aanwezig.  
• Verschillende kijk op samenwerking 

van Wijk, P.T., Boland, G.J., van Leeuwen-Gilbert, P. & Schneeberger, P.M. [Inadequate 
infrastructure for follow-up after needle-stick injuries in the Netherlands]. Ned Tijdschr 
Geneeskd 2008, 152(36), 1981-1985. 



Uitvoering  
spoed 

laboratorium 
bepalingen 

Directe 
beschikbaarheid  

van 
medicatie 



Veiligheidssystemen   
• Instrument wat door ontwerp een prikaccident kan 

voorkomen 
• Gebruiker kan zich niet verwonden aan gebruikt 

instrument 
• Veilig op te ruimen 

 
• Passieve en actieve systemen 

 
• Kans op prikaccident wordt aanzienlijk verkleind 



Wat is een 
Veiligheidssysteem?   

Actieve en passieve systemen 



Wat is een 
Veiligheidssysteem?   



Onderzoek NHC 

In kaart brengen: 
 
• Nut van veiligheidssystemen 
• Kosten-baten 
• Effectiviteit van veiligheidssystemen 
• Geen wetenschappelijk onderzoek! 
• Wat is de stand van zaken? 



Methode 

• Literatuuronderzoek  
• Overzicht prikaccidenten in arbeidssectoren  
• Kosten afhandeling prikaccidenten  
• Overzicht bestaande systemen 
• Kosten vervanging materialen 



Resultaten literatuur 

• Nut wordt aangetoond  
(daling aantal accidenten tot 90%) 
• Kosteneffectief m.n. bij hoog risico-accidenten 

(infuuspoort, bloedafname) 
• Veiligheid medewerker vergroot 
• Waardering 
• Training en introductie nodig 



Arbeidssectoren 

• Hoog-risico accidenten vooral in ziekenhuizen 
• Andere sectoren vaak laag-risico 
Maar ook: 
• In hectische situaties (ambulance, GGZ, enz.) 

 
• NB. Veilige materialen kunnen i.p. overal ingezet 

worden 



Kosten afhandeling  
prikaccidenten 

Medische kosten*: 
• Laag risico gevaccineerden   € 65,-  
• Laag risico ongevaccineerden   € 216,30  
• Hoog risico gevaccineerden  € 353,90  
• Hoog risico ongevaccineerden  € 505,20  

 

• Kosten arbeidstijdverlies   € 50 - € 850   
 
 

* Kosten per accident en infectierisico doorgerekend 



Kosten vervanging 

• Aanschafkosten zijn hoger dan conventionele 
systemen (gem. 1,5x) 

• Prijsafspraken maken met leveranciers 
• Pakketinkoop 

 
 

• Ook meerkosten door instructie en scholing 



Baten 
veiligheidsystemen (€) 

• Reductie prikaccidenten (75-90%) 
• Indirecte kosten worden voorkomen 

(labstructuur etc.) 
• Bij effectieve invoering weegt  kostenbesparing 

op t.o.v. meerkosten aanschaf   



Bijkomende voordelen 

Extra veiligheidsaspecten  
 
• Sectoren met veel hectische en potentieel gevaarlijke 

werksituaties 
 
• Waardering van medewerkers (veiligheidsgevoel) 

 
• Uitstraling op werkgevers 
  gebruik van veiligheidssystemen >  

veiligheidscultuur > positieve uitstraling op werkgever 



Bijkomende voordelen 

• Voorkomen personeelsuitval  
  onrust op werkvloer en ziekteverzuim 
  door prikaccident en onveilig gevoel 
 
• Arbobesluit 4.87  verplicht nemen van maatregelen om 

blootsteling te voorkomen 



Arbowet (NL) 

• Werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige 
werkomgeving 

• Waar mogelijk veilige materialen gebruiken 
• Kostenaspect mag geen rol spelen 

 
 

• Veiligheidssystemen verplicht 
• Opleiding, procedures etc 

 

Raad van Europa 



Conclusie 

• Duurder in aanschaf 
• Reductie van kosten door vermindering 

prikaccidenten 
• Ook niet-kosten gebonden voordelen 
• Instructie en scholing essentieel 



Aanbevelingen 
• Maak een totaalplan wat bestaat uit scholing, 

instructie en controle op veilig handelen 
• Gebruik beschikbare veiligheidssystemen waar 

mogelijk.  
• Zorg voor een goede opvang na prikaccidenten 
• Kijk kritisch naar de veiligheid van de 

medewerker. ( taak voor de werkgevers, Arbo-
diensten, adviesraden én werknemers) 
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