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Onmiddellijke actie na een prikaccident 

 

Stap 0

•Stap 0: Eerste hulp; Laat na het accident de wond 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%.

Stap 1

•Stap 1: Beoordelen van de aard van het accident

•De Regiearts / MD en de betrokken zorgverlener bepalen samen o.b.v. de aard van het accident 
het risico. 

•Indien er bij een accident geen risico is op virusoverdracht hoeft het stappenplan niet verder 
doorlopen te worden.

•Bij een hoogrisicoaccident zijn maatregelen nodig tegen HBV, HCV en hiv.

•Bij een laagrisicoaccident zijn alléén maatregelen nodig tegen HBV.

•In alle gevallen worden Medisch Directeur en/of teamleider per mail op de hoogte gesteld.

Stap 2

•Stap 2: Beoordelen Hepatitis immuunstatus verwonde

•Ga na of de verwonde gevaccineerd is tegen hepatitis B en of de vaccinatie tot een adequate 
anti-HBs-respons heeft geleid (titer anti-HBs ooit >10 IE / l). Bepaal zo nodig cito anti-HBs bij de 
verwonde.

Stap 3

•Stap 3: Achterhalen van de serostatus van de bron

•Vanwege de consequenties voor het verdere beleid bij het slachtoffer is het van belang om 
duidelijkheid te hebben over de serostatus van de bron. Stel daarom al het mogelijke in het 
werk om de bron te achterhalen. Informeer de bron waarom bloedonderzoek noodzakelijk is en 
dat de uitslag bekend zal worden aan de verwonde. 

•Nader onderzoek bij de bron vereist informed consent (zie bijlage voor een informed consent 
verklaring).

Stap 4;5;6

•Stap 4. Maatregelen ten aanzien van hepatitis B (zie tabel 3)

•Stap 5. Maatregelen ten aanzien van hepatitis C (zie tabel 4)

•Stap 6. Maatregelen ten aanzien van hiv (zie tabel 5)

https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2017-06/Samenvatting_prikaccidenten.pdf
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Stap 7

•Stap 7. Afname nulserum bij verwonde

•Indien er bij de verwonde virologische nacontrole plaatsvindt wordt direct na 
het accident ook een nulserum afgenomen.

Stap 8

•Stap 8. Voorlichting en preventie van verdere verspreiding

Stap 9

•Stap 9. VIM melding na prikaccident is verplicht

•Elk incident moet worden gemeld in Corpio (middels VIM-melding).


