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Accidenteel bloedcontact en prikaccident 
 

1. Introductie  

Bloed, met bloed verontreinigde lichaamsvochten en in mindere mate andere 

lichaamsvochten, zoals speeksel of sperma kunnen infecties overbrengen van mens op 

mens. In veel gevallen is de kans op overdracht klein. Maar er is een aantal ernstige 

infecties, zoals een besmetting met Hepatitis B-virus (HBV), Hepatitis C-virus (HCV) of 

Humaan Immunodeficiëntie-virus (hiv). Bij bloed overdraagbare aandoeningen komt het 

voor dat iemand het virus bij zich kan hebben zonder echt ziek te zijn1. 

 

Onder accidenteel bloedcontact wordt verstaan: een prik-, snij-, bijt-, krab- of 

spatincident, waarbij bloed of een andere mogelijk met bloed vermengde 

lichaamsvloeistof van iemand in contact komt met het bloed of slijmvlies van een ander. 

Bij een prik-, snij- of bijtincident gebeurt dit door een scherp voorwerp, bij een 

spatincident komt bloed (of een andere mogelijk met bloed vermengde 

lichaamsvloeistof) terecht op het slijmvlies van een ander, zoals het oog of op niet-

intacte huid. 

 

Contact met ontlasting, urine of zweet zonder bloedbijmenging leidt niet tot besmetting 

met Hep. B & C en hiv. 

 

2. Doel & resultaat  

Kraamverzorgenden weten hoe zij accidenteel bloedcontact en prikaccidenten kunnen 

voorkomen en hoe zij deze moeten melden. Door de melding kan het risico op herhaling 

verminderd worden. 

 

3. Doelgroep/toepassingsgebied 

Kraamverzorgenden 

 

4. Verantwoordelijkheden 

De kraamverzorgende is verantwoordelijk voor het melden van bloedcontact of een 

prikaccident. Zij dient instructies na een incident en om incidenten te voorkomen op te 

volgen. Zij dient bij een incident dit te melden bij de kraamzorgorganisatie via een MIM 

en/of een MIC-melding. 

 

5. Benodigdheden 

• Alcohol 70% of een ander huiddesinfectans 

                                                           
1 Deze richtlijn is gebaseerd op de richtlijnen van de landelijke Werkgroep Infectie Preventie 
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• MIM-formulier (melding incident medewerker) 

• MIC-formulier  (melding incident cliënt) 

6. Werkwijze 

1. De belangrijkste gedragsregels 

 

• Neem hygiënische en veiligheidsmaatregelen in acht om contact met besmet 

materiaal te voorkomen; 

• Volg goede voorlichting en instructie met betrekking tot het voorkomen van 

prikaccidenten op; 

• Zorg tijdens acute situaties voor veilig gebruik van naalden en spuiten.  

 

 Aanbevelingen: 

• Vermijd slecht licht; 

• Plaats gebruikte naalden nooit terug in de plastic beschermhuls; 

• Verwijder de naald altijd met behulp van de naaldencontainer, gooi de naald 

nooit in de vuilniszak. 

 

2. Belangrijkste stappen NA een accident 

 

• Zorg direct na het accident voor een goede wondverzorging: 

• Druk de wond goed uit, zodat deze goed gaat bloeden; 

• Reinig de wond met stromend water;  

• Desinfecteer de wond met alcohol 70% of een ander huiddesinfectans; 

• Spoel bij contact met de slijmvliezen of ogen direct met veel water; 

• Neem contact op met de dichtstbijzijnde GGD of met je huisarts of met de 

huisartsenpost tijdens het weekend/feestdag of in de avond of nacht of met 

het PrikPunt; 

• Vermeld je Hepatitis B-status (ben je ingeënt of niet), wat bekend is van 

de "donor” (van wie het bloed afkomstig is), je telefoonnummer en wat 

er precies gebeurd is. De verpleegkundige/arts zal het accident met je 

doornemen en zal beoordelen of ingrijpen noodzakelijk is en treft zo 

nodig direct maatregelen.  

• Zorg bij bloedcontact dat er binnen 2 uur door een arts actie wordt 

ondernomen.  

• Als je Hepatitis B-status onduidelijk is, krijg je een immunoglobuline 

injectie. Het is van belang dat je deze immunoglobuline injectie binnen 

48 uur krijgt!  

 

• Meld het accident bij het Meldpunt Prikaccidenten, indien de organisatie hier lid 

van is. 

 

3. Melden aan je contactpersoon 

• Neem direct contact op met je leidinggevende/werkgever; 

• De leidinggevende/werkgever zal direct het Zorgprotocol Accidenteel Bloed 



  Zorgprotocol 

 

 
Accidenteel bloedcontact en prikaccident Vastgesteld d.d.: 01-09-2018 

Documenteigenaar: KCKZ Evaluatie d.d.: 01-09-2019 

Versie: 2.0   Pagina 3 van 3 

             

Contact in werking stellen; 

• De leidinggevende/werkgever zal in samenwerking met jou een zogenaamde 

MIM-melding (Melding Incidenten Medewerkers) maken. 

 

4. Melden aan de cliënt 

• Informeer de cliënt wat er is gebeurd en dat er mogelijk contact met 

hem/haar opgenomen wordt voor een risico-inschatting en dat er mogelijk 

een verzoek komt om bloed af te nemen. 

 

7. Verslaglegging 

Het incident wordt vastgelegd  

• Op het MIM-formulier 

• In het Kraamzorgdossier 

8. Bijlagen en/of referenties 

• Richtlijnen van de landelijke Werkgroep Infectie Preventie (www.wip.nl); wordt 

vervangen door Hygienerichtlijn voor huisartsen en verloskundigen. 

• www.vaccinatiezorg.nl/WP/prikpunt  

• Zorgprotocol Hygiënisch werken (KCKZ, 2018) 

 

 

 

http://www.wip.nl/
http://www.vaccinatiezorg.nl/WP/prikpunt

