
Multidisciplinaire Richtlijn Prikaccidenten 

In 2019 verscheen de herziene Landelijke Richtlijn Prikaccidenten. In de richtlijn participeerden onder 
andere de NVAB en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. De richtlijn is gepubliceerd op de 
website van het RIVM. U kunt hem hier downloaden. De link staat ook op de website van de NVAB 
onder ‘Kennis en Richtlijnen’. 

 

De inhoud van de richtlijn  

De richtlijn is opgebouwd als een stappenplan, dat hier in het kort wordt weergegeven.  

Stap 0   Onmiddellijke actie na het ongeval, de EHBO-handelingen. 

Stap 1   Beoordeling van de aard van het accident. Hier staat een tabel waar per soort accident een 
globale risico inschatting staat vermeld, alsmede een uitsplitsing naar de risico’s per virus: Hepatitis 
B, C en/of HIV. 

Stap 2   Beoordeling hepatitis B immuunstatus van de verwonde.  

Stap 3   Achterhalen van de serostatus van de bron. 

Stap 4   Maatregelen ten aanzien van hepatitis B. 

Stap 5   Maatregelen ten aanzien van hepatitis C. 

Stap 6   Maatregelen ten aanzien van HIV. 

Stap 7   Afname nulserum bij de verwonde. 

Stap 8   Voorlichting en preventie van verdere verspreiding.  

Daarna volgt een deel met toelichting en verantwoording per stap.  

 

Bespreking  

De richtlijn is van belang voor bedrijfsartsen die werken voor zorginstellingen (denk ook aan 
instellingen voor verstandelijk gehandicapten), maar ook voor bedrijfsartsen die werken in 
bijvoorbeeld openbare orde en veiligheid (politie, gevangeniswezen, douane). Het gaat niet alleen 
om prikaccidenten in engere zin maar om incidenten met bloed-bloedcontact, dus ook bijt-  en 
snijwonden. Deze risico’s zouden in de RI&E vermeld moeten zijn. 

Deze richtlijn dient voor een aantal bedrijfsartsen snel te raadplegen te zijn. Het gaat om snelle actie. 
De bedrijfsarts dient voor de uitvoering van de richtlijn nauw samen te werken met bijvoorbeeld een 
ziekenhuis of een GGD. De afspraken daarover moeten al zijn gemaakt voordat zich een geval 
voordoet. Het is ook van groot belang dat de werknemers die risico lopen, goed geïnformeerd zijn, 
zodat ze snel hulp vragen in het geval van een accident. De bedrijfsarts speelt hier een belangrijke rol 
in eerste hulp, uitvoering van het stappenplan, maar ook nadrukkelijk bij voorlichting en preventie. 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/prikaccidenten

