
Bescherming van werknemers in de gezondheidszorg tegen door 
bloed overgedragen infecties als gevolg van prikaccidenten. 

Een prikaccident bij een gezondheidswerker doet zich voor wanneer de huid per ongeluk 
wordt aangeprikt met een naald die mogelijkerwijs is besmet met bloed van een patiënt. 
Via besmette naalden kunnen meer dan 20 gevaarlijke, door bloed overgebrachte 
ziekteverwekkers worden overgedragen, waaronder hepatitis B, hepatitis C en HIV. Tot de 
ergst getroffen categorieën behoren doorgaans verplegers en verpleegsters, evenals artsen 
en ander medisch personeel. Ook niet-medisch personeel zoals schoonmakers en 
wasserijpersoneel en andere, indirect betrokken medewerkers lopen gevaar. 

Nagenoeg 10% van de werknemers in de EU zijn werkzaam in de gezondheidszorg en de 
welzijnssector, en een belangrijk deel daarvan werkt in ziekenhuizen. De gezondheidszorg 
behoort dan ook tot de grootste werkverschaffers in Europa. Het percentage 
arbeidsongevallen in de sectoren gezondheidszorg en sociale dienstverlening is 30% hoger 
dan het EU-gemiddelde(1). Op de lijst van risicofactoren neemt blootstelling aan 
biologische agentia zoals met name HIV en het hepatitis B- en C-virus een prominente 
plaats in. Dergelijke infecties doen zich veel vaker voor bij mensen in de gezondheidszorg 
dan onder de bevolking in het algemeen(2) . 

De voornaamste weg waarlangs gezondheidswerkers beroepsmatig worden blootgesteld aan 
door bloed overgedragen en potentieel dodelijke ziekten is via percutane inoculatie door 
holle, scherpe instrumenten waarin zich bloed bevindt. Naar schatting doen er zich in 
Europa jaarlijks 1 miljoen prikaccidenten voor(3).  

Tot de meest riskante handelingen moeten worden gerekend: bloedafnames, intraveneuze 
infusen en percutane injecties. Zelfs kleine hoeveelheden bloed kunnen al leiden tot 
potentieel levensbedreigende infecties. Het risico voor infectie wordt door diverse 
factoren bepaald, zoals het infectiestadium en de virale belasting van de patiënt, de 
immuunstatus van het betrokken personeelslid, de diepte van de wond, de hoeveelheid 
overgedragen bloed, de tijd die verstreken is tussen de verwonding en het desinfecteren 
van de wond, alsook de beschikbaarheid en het gebruik van profylaxe na blootstelling. 

Het risico voor besmetting met hepatitis B kan worden teruggebracht door middel van 
vaccinatie, en wanneer de patiënt kort na blootstelling aan het hiv-virus profylactisch 
wordt behandeld, kan dit het besmettingsrisico verlagen. Voor hepatitis C zijn dergelijke 
maatregelen echter niet effectief. 

Uit onderzoek is gebleken dat de invoering van veiligere instrumenten het aantal 
prikaccidenten beduidend kan doen verminderen; los daarvan kunnen echter ook 
regelmatige cursussen en organisatorische maatregelen het aantal prikaccidenten duidelijk 
doen teruglopen; daarom moet naast de toepassing van beveiligde apparatuur ook de 
nadruk liggen op organisatorische maatregelen zoals vaste protocollen, training en 
opleiding van personeel en bewustmaking voor handelingen waaraan een hoog risico is 
verbonden(4) . 

1. De situatie in België 

Recentelijk (2007) werd door het Belgische kamerlid mevrouw Maggie De Block een 
resolutie over de preventie van prikongevallen in de kamer ingediend. Het probleem is 
immers onvoldoende gekend bij de beleidsmakers. Op die manier wil ze het item in België 
op de politieke agenda zetten. In Europa daarentegen is er heel wat meer aandacht voor 
dit probleem. Zo is er onder meer een Europese richtlijn (2000/54/EC) die aan deze 



problematiek is gewijd en die door de lidstaten in hun wetgeving dient geïmplementeerd 
te worden.   

Een over meerdere jaren lopende studie door het Wetenschappelijk Instituut voor 
Volksgezondheid bij 35 Belgische ziekenhuizen toont aan dat er zich in België in de 
ziekenhuizen jaarlijks gemiddeld 11 prikongevallen per 100 bedden voordoen.  
Extrapoleert men dit cijfer, dan komt dit overeen met ruim 20.000 gevallen per jaar.  
Verder blijkt dat verpleegkundigen het frequentst rapporteren, artsen daarentegen veel 
minder. Opvallend is ook dat ongeveer 10 % van de prikongevallen gebeurt bij personeel 
van de ondersteunende diensten, met name het onderhoudspersoneel. 

Een prikongeval met besmetting tot gevolg is in de eerste plaats een drama voor het 
slachtoffer. Zo zijn medische onderzoeken, werkonbekwaamheid, inkomstenverlies, angst, 
onzekerheid, familiale druk en therapie slechts enkele van de rechtstreekse gevolgen van 
een ongeval voor de betrokkenen. Naast deze persoonlijke gevolgen zijn er ook de kosten 
van het ongeval voor de werkgever en de zorgverzekering. Deze omhelzen labokosten, 
profylactische behandelingen en de kost van afwezigheid van de betrokken werknemer 
tijdens onderzoeken en ziekteverlof. 

De gevolgen van prikongevallen zijn niet min. Bijvoorbeeld, als iemand mogelijk besmet is 
met Hepatitis C, wordt er over een periode van zes maanden getest, tot zeker is dat hij 
clean is. Onnodig te zeggen dat deze lange onzekerheid enorm stresserend is, niet alleen 
voor de betrokkene maar ook voor zijn of haar gezin. Men is immers verplicht voorzorgen 
te nemen tegenover de partner. 

De meeste ABC’s (Accidentele Bloedcontacten) in ziekenhuizen gebeuren in de kamer van 
de patiënt (38 %).  Verklaring hiervoor is dat de meeste patiëntenzorg ook daar gebeurt.  
In de operatiezaal gebeurde 18 % van alle ABC’s.  12 % van de prikongevallen kwam voor 
buiten de patiëntenkamer (gang, verpleegpost e.d.). Het onvoorspelbare karakter en de 
snelheid van zorgen kunnen de 8 % ABC’s op spoed verklaren. De overige ongevallen 
gebeurden in Intensieve Zorg (3%), Labo (3 %), consultatieruimte (3 %), wasserij en 
schoonmaakdiensten (2 %), ruimten voor functiemetingen (2 %), dialyseafdeling (2 %), 
bevallingskamer (2 %) en psychiatrie (1 %). 

Meer dan een derde van de ABC’s bij verpleegkundigen komt voor bij het gebruik van 
materiaal voor het toedienen van een vloeistof – een routineklus. Gedetailleerde analyse 
toont aan dat het meest voorkomende scenario van een prikongeval bij verpleegkundigen 
voorkomt na een injectie met een IV-, IM-, SC-, ID-naald in de kamer van de patiënt: 44 % 
bij het verwijderen van de injectienaald en 24 % tijdens het opruimen.  

Het feit dat bijna 40 % van de ongevallen gebeurt door een voorwerp waarvan het 
slachtoffer niet de originele gebruiker is en 27 % van de prikongevallen gebeurt tijdens het 
opruimen, stemt tot nadenken. Drie vierde van de prikongevallen bij het niet-verzorgend 
personeel (voornamelijk schoonmaakpersoneel) gebeurde tijdens het opruimen. 36 % van 
de gevallen werden veroorzaakt door zwerfnaalden.   

Een aantal ABC’s kunnen vermeden worden door gebruik te maken van naaldloos materiaal 
(toedienen van een vloeistof of afname van bloed via een intraveneuze toegang). Niet alle 
naalden kunnen echter vermeden worden. Zo is het gebruik van naalden soms noodzakelijk 
voor het doorboren van huid of weefsel. ABC’s die voorkomen na gebruik of tussen de 
verschillende stappen van een handeling met een noodzakelijke naald, zijn te vermijden 
door veiligheidsnaalden te gebruiken waarbij de naald in de houder kan worden 
teruggeschoten en veilig worden opgeborgen zonder enig verder risico voor prikken.  
Verwezen wordt hier naar ons product _________________. 



In dit verband vond op 12 maart 2009 het Symposium “Preventie van Accidentele 
Bloedcontacten” in Brussel plaats, georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid. Meer informatie vindt u via deze link: 
http://www.iph.fgov.be/nsih/surv_prik/inl_nl.asp 

2. De situatie in Nederland 

We verwijzen graag naar het “Manifest Stop Prikaccidenten” dat u hieronder kunt lezen, 
ook te vinden op www.prikveilig.nl.  

“Organisaties in de gezondheidszorg roepen op tot actie voor betere bescherming en 
veiligheid van werknemers in de zorg. 

Beroepsorganisaties van werknemers in de gezondheidszorg, gesteund door de medische 
industrie voor veiligheidsproducten en medische technologie, stellen dat de veiligheid van 
de patiënt is gebaat bij een vastgelegd, uitvoerbaar, transparant en afdwingbaar beleid ter 
voorkoming van prikaccidenten. Werknemers in de gezondheidszorg moeten worden 
betrokken in het maken van zo’n beleid. 

 
        

 

 

 

 

Wij doen een dringend beroep op directies (werkgevers) en arbo-/veiligheidsdiensten van  
zorginstellingen, de Ministeries van VWS en SZW , de Tweede Kamer, zorgverzekeraars en 
koepelorganisaties in de zorg om op korte termijn actief werk te maken van een 
veiligheidsbeleid voor patiënt én werknemer. 

Waarom oproep tot actie? 

Het aanvaarden van prikaccidenten als beroepsrisico, de onderbelichting van risico’s voor 
de medewerkers zelf en voor de patiënten in het bijzonder en het onvoldoende melden en 
registreren van prikaccidenten vragen om de actieve medewerking van de vele 
belanghebbenden om de veiligheidssituatie voor patiënt en medewerkers in de zorg te 
verbeteren.  

Kans op besmetting. 

Bloedcontacten door prikaccidenten kunnen leiden tot besmetting met hepatitis B en C en 
HIV. De kans op besmetting varieert. Bij een incident met een besmette naald bijvoorbeeld 
is de kans op overdracht van infectie als volgt: 
             * Voor Hepatitis B (HBV): 1 op 3 medewerkers 
             * Voor Hepatitis C (HCV): 1 op 30 medewerkers 
             * Voor HIV: 1 op 300 medewerkers 

Directe actie is nodig om: 

1) De bewustwording van de risico’s van prikaccidenten te vergroten 

2) Een veiliger werkomgeving te creëren door adequate training en opleiding  

3) Het gebruik van medische veiligheidsproducten.  

4) Het besef van het belang van het melden van prikaccidenten te vergroten en 
meldingsprocedures te vergemakkelijken. 

5) Goede registratie van ongevallen te bewerkstelligen voor beter inzicht in 
risicosituaties en het ondernemen van verbeteracties. 



De kans op besmetting met HBV blijkt in de praktijk het kleinst omdat men zich hiertegen 
kan vaccineren. Cijfermatig is het risico op daadwerkelijke besmetting met HCV het 
grootst. Preventief vaccineren hiertegen is niet mogelijk.  

Internationaal onderzoek geeft aan dat een groot deel van de accidenten niet wordt 
gemeld. Het onvoldoende melden van accidenten leidt tot risico’s voor de veiligheid van 
patiënten. Want een besmette medewerker kan de infectie overbrengen op een patiënt. 
Redenen voor deze onderrapportage zijn dat medewerkers risico’s nog steeds 
onderschatten, dat prikken of snijden wordt beschouwd als beroepsrisico en dat de 
procedures veel tijd vergen.  

Hoewel duidelijke, nationale data over de incidentie van prikaccidenten ontbreken, zijn er 
locale en regionale registraties die bevestigen dat prikincidenten helaas veelvuldig 
voorkomen. Uit analyse van gegevens van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam 
blijkt dat er zich jaarlijks 170 geregistreerde prikaccidenten voordoen waarbij 10% van het 
bronmateriaal besmet blijkt te zijn met HBV, HCV of HIV. Gegevens van het regionaal 
meldpunt prikongevallen Noord-Brabant beschrijven bijvoorbeeld 10 tot 15 gevallen per 
100 fte’s (fulltimerequivalenten) voor ziekenhuispersoneel. 

Van reactief naar pro-actief beleid. 

De huidige regelgeving in het kader van arbeidsomstandigheden stelt een aantal eisen aan 
werkgevers om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te waarborgen. Wij 
constateren dat werkgevers in de zorg hieraan onvoldoende prioriteit geven en vaak 
slechts reageren op incidenten. Een goed veiligheidsbeleid heeft een positief effect op de 
productiviteit en inzetbaarheid van medewerkers, onder andere door vermindering van het 
ziekteverzuim. Daarnaast zorgt een goed veiligheidsbeleid voor een groter gevoel van 
welbevinden van medewerkers.  

Internationale ontwikkelingen.  

De Europese richtlijn 2000/54/EC over bescherming van medewerkers tegen blootstelling 
aan biologische agentia is in EU-landen veelal de basis voor nadere regelgeving. In 
Nederland is deze geïmplementeerd in het arbeidsbesluit artikel 4.84 en volgende. Ook 
andere EU-landen hebben regelgeving geïmplementeerd of zijn hier mee bezig. In de 
Verenigde Staten is sinds 2000 de Needle Stick Safety and Prevention Act van kracht 
waarmee het gebruik van veiligheidsproducten een wettelijk kader heeft gekregen. 

Veiligheid behoeft aandacht. 

De rapportage over veiligheid in de zorg van november 2004 in het kader van het project 
“Sneller Beter” in opdracht van het ministerie van VWS bevestigt de noodzaak tot 
verbetering van het veiligheidsbeleid in de Nederlandse ziekenhuizen. Gewezen wordt 
onder andere op een gebrekkige incidentenregistratie, onvoldoende aandacht voor 
veiligheid vanuit de ziekenhuisdirecties maar ook op de rol van zorgverzekeraars om 
veiligheid als gespreksonderwerp te agenderen in contractbesprekingen. Daarmee wordt 
het aspect veiligheid een duidelijke prestatie-indicator in de beoordeling van en 
vergelijking tussen ziekenhuizen. 

Het manifest wordt gesteund door de volgende organisaties: 

• Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden  (V&VN) 
• Nederlandse Vereniging van Arbeid- en Bedrijfsgeneeskunde, i.c. de 



• Werkgroep Bedrijfsartsen in de Zorg (NVAB / BAZ) 
• Landelijke Hoofden Intensive Care (LHIC) 
• Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers (NVAM) 
• Nederlandse Vereniging voor Biomedische Laboratorium Medewerkers (NVLM) 
• Vereniging Infuus Technologie (VIT) 
• Vereniging van Veiligheidsdeskundigen in de Gezondheidszorg 
• Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) 
• Nederlandse Federatie van producenten, importeurs en handelaren van medische 

producten (NEFEMED)” 

 


