
Bijlage 1 Voorbeeldformulier protocol prikaccident 

 

Doel 

Aan de hand van dit protocol kan op gestructureerde wijze gehandeld worden als een 

prikaccident plaatsvindt. Doel is om een inschatting te kunnen maken of iets een 

prikaccident is. Als een prikaccident heeft plaatsgevonden of als hier twijfel over bestaat, 

moet zo spoedig mogelijk een expert worden ingeschakeld om de vervolgbehandeling te 

bepalen. 

 

Wat verstaan we onder een prikaccident? 

Bij een prik- of snijaccident komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de ene 

persoon via een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een injectienaald of scalpel, in het lichaam 

van een ander. Bij een spataccident betreft het bloed dat op slijmvliezen of niet-intacte huid 

terechtkomt. Bij een bijtaccident ten slotte komt bloed op mondslijmvlies of speeksel in een 

open wond. Via prik-, bijt-, snij- en spataccidenten kunnen hepatitis B-virus (HBV), hepatitis 

C-virus (HCV) en Humaan Immunodeficiëntie Virus (hiv) worden overgedragen. In dit 

protocol worden prik-, bijt- snij- en spataccidenten samengevat als prikaccidenten. 

 

Leidt een prikaccident tot infectie? 

Of een prikaccident tot infectie van het slachtoffer leidt is afhankelijk van: 

 De aard van het accident: Is er daadwerkelijk bloed of een andere lichaamsvloeistof 

overgedragen, en zo ja, hoeveel? 

 De serostatus van de bron: Bevat het bloed of de lichaamsvloeistof virusdeeltjes? 

 De immuunstatus van het slachtoffer: Is het slachtoffer reeds beschermd door vaccinatie 

of doorgemaakte infectie? 

 

Eerstverantwoordelijke 

De verwonde heeft zelf de keus om over te gaan tot vervolg stappen. Elk incident wordt 

gemeld in het evaluatieformulier of aan de manager. 

 

Onmiddellijke actie na een prikaccident 

 Meld direct het prikaccident bij de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost. 

 De dienstdoende huisarts neemt zo spoedig mogelijk contact op met < ……………> om 

het verdere beleid af te stemmen. 

 Laat na het accident de prik-, snij- of bijtwond goed doorbloeden en laat de verwonde 

de wond met water of fysiologisch zout uitspoelen. Vervolgens moet de wond 

gedesinfecteerd worden met een huiddesinfectans: alcohol 70% of chloorhexidine 0,5% in 

alcohol 70%. 

 Bij spataccidenten op de huid of slijmvliezen (oog, mond) wordt het oppervlak direct en 

grondig gespoeld met fysiologisch zout of eventueel water. 

 

Afhankelijk van de risico-inschatting van het incident moet binnen twee uur begonnen 

worden met medicatie die de kans op besmetting reduceert, het is dan ook van belang dat 

op zo kort mogelijke termijn overleg plaatsvindt met de deskundige om een vervolgbeleid af 

te spreken. 



 

Landelijke Richtlijn Prikaccidenten 

Dit protocol is gebaseerd op de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten, opgesteld door de 

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) in samenwerking met andere 

organisaties. De volledige richtlijn is te vinden 

op:http://rivm.nl/dsresource?type=pdf&disposition=inline&objectid=rivmp:7433&versionid

=&subobjectname 
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