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Deze folder is bedoeld voor een prikaccident bij een bij RHMDC aangesloten zorgverlener. Voor prikaccidenten van eigen RHMDC 

personeel (alle locaties) is geldt de procedure "Prikaccidenten, meldingsprocedure voor", documentnummer 006714. 
Deze folder beschrijft de procedure indien er sprake is van een prikaccident. We spreken van een prikaccident wanneer er bloed (of 
een andere lichaamsvloeistof) van de ene persoon via een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een injectienaald of scalpel, in het 
l ichaam van een ander terecht komt. Ter verduidelijking vindt u onderaan het document een uitleg van de terminologie.  
 

Procedure bij patiëntcontact: 

• Goed uitspoelen van de wond (bij een prikaccident) of het sli jmvlies (bij een spataccident); 

• Vraag toestemming aan de ‘bron’ voor eventueel laboratoriumonderzoek naar Hepatitis C en HIV; 

Bij toestemming, vraag aan de bron om te wachten tot er contact is geweest met de Arts-Microbioloog van het RHMDC; 

• Check de Hepatitis B-vaccinatie status van het slachtoffer; 

• Neem contact op met de Arts-Microbioloog. De Arts-Microbioloog overlegt met u een risico-inschatting en eventuele 
vervolgacties. 

 

Procedure bij materiaalcontact: 

• Goed uitspoelen van de wond (bij een prikaccident) of het sli jmvlies (bij een spataccident); 
• Check de Hepatitis B-vaccinatie status van het slachtoffer; 

• Neem contact op met de Arts-Microbioloog. De Arts-Microbioloog overlegt met u een risico-inschatting en eventuele 

vervolgacties. 
 

Contactpersoon  Telefoonnummer / bereikbaarheid 

Arts-Microbioloog 015 260 4600 
Maandag t/m vrijdag tussen 08:30 uur en 17:30 uur. Na 17:30 uur kunt u via de centrale van het 

Reinier de Graaf Gasthuis vragen om de dienstdoende microbi oloog. 

De centrale  015 260 3090 
Na 17:30 uur kunt u aan de centrale vragen om de dienstdoende microbioloog. Dit nummer is 24 

uur per dag, 7 dagen bereikbaar.  

 

Uitleg van de terminologie 

Term Uitleg 

Prikaccident Is een verzamelnaam voor prik-, snij- of spataccident met een lichaamsvloeistof en bijtongevallen. 

Voor de leesbaarheid wordt in deze procedure alleen gesproken over prikaccident. 

Bron/patiënt De persoon waarbij de venapunctie (of overig onderzoek) uitgevoerd wordt. 

Slachtoffer De persoon die in aanraking is gekomen met l ichaamsmateriaal van een ander persoon. 

Materiaalcontact Contact met afnamemateriaal waarbij de patiënt niet (meer) aanwezig is of te achterhalen valt.  

Denk hierbij aan een slachtoffer die zich prikt aan een gebruikte naald in een naaldencon tainer. 

HIV Humaan Immunodeficiëntie virus . 

HCV Hepatitis C virus. 

HBV Hepatitis B virus. 

HBsAg Hepatitis B surface antigeen. 

Nul serum Serum van het slachtoffer, dat direct na het accident wordt afgenomen.  

Dit serum blijft minimaal 1 jaar bewaard, zodat in geval van ziekteverschijnselen van infectueuze 

aard in een later stadium alsnog laboratorium bepalingen gedaan kunnen worden. 

PEP Post Expositie Profylaxe. 
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