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Doel. Nagaan op welke manier in Nederland prikaccidenten worden afgehandeld.
Opzet. Enquêteonderzoek.
Methode. Om te onderzoeken of slachtoffers van prikaccidenten toegang hebben tot behandeling
verstuurden wij enquêtes naar ziekenhuizen (n = 103) en GGD’s (n = 36). Hierin vroegen wij naar de
mogelijkheden voor risico-inschatting en afhandeling, het uitvoeren van de noodzakelijke laboratoriumtests, het direct beschikbaar hebben van de benodigde medicatie en de mogelijkheden voor nazorg.
Resultaten. Vragenlijsten werden geretourneerd door 113 instellingen (81%). Prikaccidenten van buiten
de instelling werden afgehandeld door 74% van de ziekenhuizen en 71% van de GGD’s. Noodzakelijke
laboratoriumtests waren niet altijd aanwezig óf konden soms niet snel (cito) uitgevoerd worden. Ook de
benodigde medicatie was niet altijd aanwezig. GGD’s zagen meer voordeel in samenwerking met betrekking tot zorg na prikaccidenten dan ziekenhuizen.
Conclusie. De resultaten gaven aan dat er geen garantie is dat slachtoffers van prikaccidenten 24 uur per
dag toegang hebben tot de juiste zorg op welke plaats dan ook in Nederland. Wij bevelen aan de infrastructuur te verbeteren en de samenwerking tussen gezondheidsinstellingen te bevorderen, zodat in
elke regio betere zorg verkregen kan worden.
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‘Prikaccidenten’ is een verzamelnaam voor accidenten met
bloed, zoals prik-, snij- en bijtaccidenten, maar ook seksuele
accidenten worden hieronder gerekend. Hepatitis B-virus
(HBV), hepatitis C-virus (HCV) en hiv kunnen door prikaccidenten overgedragen worden.1-3 Prikaccidenten vormen
voornamelijk een risico voor medewerkers in de gezondheidszorg, maar komen ook voor bij andere beroepsgroepen, zoals bij de politie en bij schoonmaakpersoneel, en bij
burgers.4-6 De risico-inschatting en afhandeling van prikaccidenten zijn vaak gecompliceerd en tijdrovend. Daarnaast
moeten prikaccidenten binnen een bepaalde tijd afgehandeld worden.7 8 Slachtoffers zijn vaak erg ongerust.9 Een
goede risico-inschatting en afhandeling zijn dan ook van
essentieel belang.1-3 10
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gehandeld worden. Alle slachtoffers van prikaccidenten
dienen hiervoor toegang te hebben tot een instelling waarin
hun prikaccident op een juiste manier wordt beoordeeld en
afgehandeld. Ziekenhuizen en GGD’s vormen in dit systeem
tot op heden de belangrijkste schakels. Slachtoffers melden
zich bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis of
nemen contact op met de GGD. De GGD heeft een zogenaamde vangnetfunctie als het gaat om prikaccidenten van
buiten de ziekenhuizen. De meeste faciliteiten voor de afhandeling zullen dan ook bij de GGD’s aanwezig moeten
zijn.
Om een indruk te krijgen hoe de afhandeling van prikaccidenten in Nederland geregeld is, verspreidden wij in
juni 2006 een enquête onder alle ziekenhuizen en GGD’s in
Nederland. In dit artikel beschrijven wij onze onderzoeksresultaten.
data en methode
Setting en studiepopulatie. Het onderzoek was exploratief.
Door middel van een schriftelijke enquête werd aan ziekenhuizen (n = 103) en GGD’s (n = 36) gevraagd naar hun
mogelijkheden voor het afhandelen van prikaccidenten. De
enquête werd op naam verstuurd naar ziekenhuishygiënisten in de Nederlandse ziekenhuizen en naar artsen Infectieziekten van de GGD’s. De instellingen die in eerste instantie
niet reageerden, werden na een maand telefonisch benaderd met het verzoek alsnog de enquête in te vullen. Om een
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goed overzicht te krijgen van de afhandeling buiten de ziekenhuizen werd een aantal GGD’s, die in eerste instantie
niet hadden gereageerd, na 1 jaar opnieuw benaderd om de
enquête in te vullen; 4 GGD’s gaven hieraan gehoor en hun
resultaten werden alsnog in de uitkomsten verwerkt.
Analyse. Voor de analyse werden de gestelde vragen ingedeeld in 4 hoofdgroepen: (a) de mogelijkheden voor afhandeling van prikaccidenten; (b) de uitvoering van citobepalingen (ten aanzien van HBV en hiv bij de potentiële besmettingsbron); (c) de beschikbaarheid van medicatie; en (d) de
regionale samenwerking tussen de instellingen. Er werd
specifiek gevraagd naar faciliteiten die horen bij een correcte afhandeling, zoals het op voorraad hebben van de
benodigde laboratoriumtests en medicatie, naar de tests en
medicamenten die direct (cito) uitgevoerd en toegediend
konden worden, naar de bereidheid om slachtoffers van
buiten de instelling te helpen, naar de 24-uursbereikbaarheid en naar de samenwerking met andere organisaties
op het gebied van prikaccidenten. Deze vragen werden zowel op landelijk als op provinciaal niveau geordend en geanalyseerd. De ja-antwoorden werden hierbij als percentage
weergegeven. De landelijke resultaten worden hier in tabellen beschreven, de resultaten van de verschillende provincies, met betrekking tot de uitvoering van citobepalingen en
de beschikbaarheid van medicatie, in figuren.
resultaten
Van de in totaal 139 verstuurde enquêtes kregen wij er 113
terug (81%). De respons onder de GGD’s en de ziekenhuizen was vergelijkbaar, respectievelijk 29/36 (81%) en
84/103 (82%). Van 3 organisaties werden 2 enquêtes retour
ontvangen; hiervan werd alleen de eerste beoordeeld.
Afhandeling van accidenten. In de meeste ziekenhuizen
(96%) die reageerden, was het mogelijk om prikaccidenten
af te handelen (tabel 1). Dit was het geval bij 69% van de
GGD’s. In Drenthe gaf zowel de GGD als 1 ziekenhuis aan
geen prikaccidenten te beoordelen én af te handelen. De
ziekenhuizen gaven aan dat het op hun SEH in 88% van
de gevallen altijd mogelijk was om een prikaccident af te
handelen. Bij de GGD’s gold dit voor 82% van de gevallen.
In Zeeland had 1 ziekenhuis en in Utrecht hadden 2 ziekenhuizen niet altijd de mogelijkheid een prikaccident af te
handelen. Ook bij de GGD’s in Groningen en Flevoland
was dit zo.
Van de ziekenhuizen gaf 74% en van de GGD’s 71% aan
dat er prikaccidenten uit andere instellingen door hen werden afgehandeld. In Noord-Holland deden 7 van de 13 ziekenhuizen dat níet. De GGD’s in deze regio deden dit wel.
Van de ziekenhuizen maakte 79% gebruik van een 24-uursdienst, bij de GGD’s was dit 93%. Op de vraag of andere
personen dan de eigen personeelsleden een beoordeling en
afhandeling kregen, antwoordde 72% van de ziekenhuizen

1982

tabel 1. Afhandeling van prikaccidenten in Nederlandse ziekenhuizen
en GGD’s; enquête-uitkomsten
vraag

worden er in uw organisatie
prikaccidenten beoordeeld en
afgehandeld?
alleen beoordeeld
is het op uw SEH/EHBO altijd
mogelijk een prikaccident af
te handelen?
worden er in uw instelling
prikaccidenten van andere
instellingen uit uw omgeving
afgehandeld?
maakt u gebruik van een 24-uursdienst bij de beoordeling en de
afhandeling van prikaccidenten?
krijgen personen van buiten uw
instelling de eerste beoordeling
en afhandeling in uw instelling?

ziekenhuis

GGD

n*

ja (%)

n*

ja (%)

81

78 (96)

32

22 (69)

81
73

1 (1)
64 (88)

32
28

8 (25)
23 (82)

77

57 (74)

31

22 (71)

76

60 (79)

27

25 (93)

72

52 (72)

31

19 (61)

SEH = Spoedeisende Hulp.
respondenten dat deze vraag beantwoordde.

*Totaalaantal

en 61% van de GGD’s bevestigend. In sommige gevallen
was dit uitsluitend na overleg mogelijk.
Uitvoering van citobepalingen. Bij 93% van de ziekenhuizen
was een citotest op hepatitis B-‘surface’-antigeen (HBsAg)
mogelijk, bij 76% een cito-anti-HBs- en bij 29% een citoantihiv-bepaling (tabel 2). De GGD’s gaven aan dat deze
tests vaak niet door henzelf, maar door de ziekenhuizen
in de regio werden uitgevoerd. Ze hadden hier in respectievelijk 100, 87 en 41% van de gevallen mogelijkheden voor.
Bepalingen met cito-indicatie werden niet altijd daadwerkelijk ‘cito’ uitgevoerd: in 78% van de ziekenhuizen was dit
wel het geval, in de andere ziekenhuizen werd de bepaling
óf niet ‘cito’ óf alleen tijdens kantooruren ‘cito’ uitgevoerd.
Bij de GGD’s was dit 81%.
Beschikbaarheid van medicatie. Bijna alle ziekenhuizen
(97%) hadden HB-immunoglobuline in voorraad (zie tabel
2). Een HBV-vaccin was in 92% van de ziekenhuizen direct
beschikbaar en postexpositieprofylaxe voor hiv in 86%. Bij
de GGD’s was dit respectievelijk 73, 83 en 43%.
Regionale samenwerking. Op de vraag of er samenwerking
bestond binnen de regio ten aanzien van prikaccidenten
antwoordde 46% van de ziekenhuizen en 97% van de GGD’s
bevestigend (tabel 3). Tenslotte gaf 42% van de ziekenhuizen aan een meerwaarde te zien van een 24 uur bereikbaar
meldpunt; voor de GGD’s was dit 71%.
Provinciale analyse. Op de provincies Friesland (voor
de ziekenhuizen) en Zeeland (voor de GGD’s) na had geen
enkele provincie een score van 100% voor de afhandeling
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van prikaccidenten. Wat betreft de uitvoering van citobepalingen waren er 3 provinciale GGD’s die 100% scoorden; bij
de ziekenhuizen was de maximale score 82% (figuur 1). In
6 provincies was niet in 100% van de gevallen de benodigde
medicatie beschikbaar, noch bij ziekenhuizen noch bij
GGD’s (figuur 2). De behoefte aan samenwerking was bij
GGD’s in alle gevallen groter dan bij de ziekenhuizen in
dezelfde provincie (χ2-toets; p < 0,05).
beschouwing
Afhandeling van prikaccidenten. Landelijk gezien handelde
meer dan een kwart van de GGD’s geen prikaccidenten af en
in meer dan 10% van de ziekenhuizen was het niet mogelijk
prikaccidenten op de SEH af te handelen. Een vijfde van de
ziekenhuizen en een kwart van de GGD’s handelde geen
prikaccidenten af van personen die niet uit de eigen instelling kwamen. In bijna een kwart van de ziekenhuizen en in
bijna 10% bij de GGD’s was er geen 24-uursdienst voor prikaccidenten beschikbaar. Daarnaast waren niet alle instellingen bereid om prikaccidenten af te handelen, zowel ziekenhuizen als GGD’s. Provinciaal gezien hadden alleen Friesland (voor de ziekenhuizen) en Zeeland (voor de GGD’s)
een 100%-score.
Een en ander betekent dat instellingen en particulieren
in veel gevallen geen beroep kunnen doen op ziekenhuizen
of GGD’s bij de afhandeling van hun prikaccidenten óf dat
dit bijvoorbeeld alleen tijdens kantooruren kan. Het is daardoor mogelijk dat slachtoffers niet overal geholpen worden
of dat zij er pas na veel moeite achterkomen waar hun prikaccident in de regio kan worden behandeld.

tabel 2. Uitvoering van citobepalingen* bij prikaccidenten en beschikbaarheid van medicatie in Nederlandse ziekenhuizen en GGD’s; enquêteuitkomsten
vraag

is cito-HBsAg-bepaling mogelijk?
is cito-anti-HBs-bepaling mogelijk?
HBIg beschikbaar
HBV-vaccin beschikbaar
is cito-antihiv-bepaling mogelijk?
PEP beschikbaar
worden de bepalingen indien citogeïndiceerd ook daadwerkelijk
‘cito’ uitgevoerd?

ziekenhuis

GGD

n†

ja (%)

n†

ja (%)

72
76
78
78
78
78
74

67 (93)
58 (76)
76 (97)
72 (92)
23 (29)
67 (86)
58 (78)

24
23
30
30
27
30
27

24 (100)
20 (87)
22 (73)
25 (83)
11 (41)
13 (43)
22 (81)

HBsAg = hepatitis B-‘surface’-antigeen; anti-HBs = antistoffen tegen
HBsAg; HBIg = hepatitis B-immunoglobuline; antihiv = antistoffen
tegen het hiv-virus; PEP = postexpositieprofylaxe voor hiv.
*Citobepaling = bepaling die meteen uitgevoerd moet worden.
†Totaalaantal respondenten dat deze vraag beantwoordde.

tabel 3. Regionale samenwerking bij prikaccidenten in Nederlandse
ziekenhuizen en GGD’s; enquête-uitkomsten
vraag

ziekenhuis

GGD

n*

ja (%)

n*

ja (%)

37 (46)

31

30 (97)

27 (42)

31

22 (71)

34 (48)

28

21 (75)

bestaat er samenwerking in de regio 80
op het gebied van prikaccidenten?
zou u geholpen zijn met een 24 uur 65
bereikbaar meldpunt?
heeft u belangstelling voor
71
participatie in een regionaal
meldpunt?
*Totaalaantal

respondenten dat deze vraag beantwoordde.

Uitvoering van citobepalingen. Niet van alle benodigde tests
waren overal citobepalingen mogelijk na een prikaccident.
De cito-antihiv-bepaling was slechts bij 29% van de ziekenhuizen en bij 41% van de GGD’s mogelijk. Bovendien gaven
zowel ziekenhuizen als GGD’s aan dat deze bepalingen toch
niet altijd ‘cito’ werden uitgevoerd, ook al bestond hiervoor
een indicatie, respectievelijk in 22 en 19% van de gevallen.
Op provinciaal niveau scoorden de ziekenhuizen van 50
(Groningen) tot 83% (Limburg). In 3 provincies scoorden
de GGD’s 100% (Groningen, Utrecht en Zeeland). Strikt genomen betekent dit dat er in sommige provincies 50% kans
is dat een besmettingsbron niet ‘cito’ getest zou kunnen
worden, ook al is hiervoor een indicatie. De nieuwe ‘Landelijke richtlijn prikaccidenten’ stelt dat voor een goede
afhandeling deze tests wel minimaal beschikbaar moeten
zijn en dat deze binnen een bepaalde tijd uitgevoerd moeten kunnen worden (www.rivm.nl/cib/binaries/Landelijke%20
Richtlijn%20Prikaccidenten%20nieuw_tcm92-37931.pdf ).11
GGD’s maken voor het uitvoeren van hun tests in veel
gevallen gebruik van de streek- en ziekenhuislaboratoria.
Opvallend was dan ook dat in sommige regio’s de GGD’s
aangaven wel citobepalingen te kunnen uitvoeren, terwijl de
ziekenhuizen dit juist niet deden.
Beschikbaarheid van medicatie. Zowel in de ziekenhuizen
als bij de GGD’s was niet alle medicatie altijd aanwezig die
nodig kan zijn voor de afhandeling van een prikaccident.
Het niet aanwezig zijn van postexpositieprofylactica voor
hiv (bij 14% van de ziekenhuizen en bij 57% van de GGD’s)
roept de vraag op of er per provincie wel snel genoeg aan
te komen is. In de helft van de provincies is hiervoor geen
100%-score. Het snel toedienen van de benodigde medicatie
is een essentieel onderdeel bij het vóórkomen van overdracht
van aandoeningen die via bloed overdraagbaar zijn.1-3 11
Samenwerking. Opvallend was dat 97% van de GGD’s aangaf samen te werken, terwijl dat maar voor 46% van de ziekenhuizen gold. Van de ziekenhuizen antwoordde 42% belangstelling te hebben voor participatie in een meldpunt en
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figuur 1. Uitvoering van citobepalingen bij de afhandeling van prikaccidenten per provincie: (a) in ziekenhuizen; (b) bij GGD’s (bron:
Nationaal Hepatitis Centrum).
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figuur 2. Beschikbaarheid van medicatie bij de afhandeling van prikaccidenten per provincie: (a) in ziekenhuizen; (b) bij GGD’s (bron:
Nationaal Hepatitis Centrum).

van de GGD’s 71%. Er was een significant verschil tussen
beide instellingen. Een kwart van de GGD’s zag geen taak
voor zichzelf op het gebied van prikaccidenten. Als reden
hiervoor wordt vaak gesteld dat dit tot de taken van een
arbodienst behoort. Bovendien is men vaak van ziekenhuizen afhankelijk voor tests en medicatie. Daartegenover
staat dat 3 GGD’s aangaven zelf een 24-uursdienst te hebben ingesteld, speciaal voor afhandeling van prikaccidenten
van slachtoffers van buiten de ziekenhuizen. Hiervoor had-

1984

den ze afspraken gemaakt met de in hun regio liggende
ziekenhuizen. Dit was echter geen nationale trend.
Beperking van het onderzoek. Niet alle GGD’s hebben een
regio-indeling die de provincielijnen volgt. Daardoor ontstond in ons onderzoek niet altijd een goed overzicht, zeker
als er in dichtbevolkte gebieden meerdere GGD’s per provincie zijn. De provincies zijn bovendien ook niet allemaal
even dichtbevolkt, en ook de ziekenhuisdichtheid is niet
overal even groot. De enquête werd toegestuurd aan hygië-
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nisten van de ziekenhuizen, omdat zij in de meeste gevallen
weten hoe de afhandeling in hun ziekenhuis is geregeld.
Dat kan in sommige gevallen een vertekend beeld opleveren, zeker als er afspraken bestaan waarvan men niet op de
hoogte is. Enkele instellingen, zowel ziekenhuizen als sommige GGD’s, gaven aan geen belangstelling te hebben voor
samenwerking omdat zij een eigen goede interne of externe
regeling hadden. Dit vertekende het beeld van de wil tot
samenwerking. Een aantal GGD’s stuurde de enquête pas
na 1 jaar in. Hoewel wij niet denken dat dat van invloed was,
kan dit wel een vertekening opleveren.
conclusie
De afhandeling van prikaccidenten in Nederland liet een
versnipperd beeld zien. Citobepalingen bleken in veel gevallen niet uitgevoerd te kunnen worden. Ook was medicatie
vaak niet aanwezig. In veel gevallen ontbraken dus de faciliteiten voor een goede afhandeling. Onduidelijk is of in die
gevallen werd verwezen naar een expertisecentrum in of buiten de regio, of dat terug werd verwezen naar de eerste lijn.
De vraag is ook hoe het voor prikaccidenten is geregeld
bij andere zorgcentra, bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen, zonder eigen afhandeling. Hebben die toegang tot de zorg? Deze onduidelijkheid heeft tot gevolg dat
extramurale instellingen hun prikaccidenten niet per definitie binnen de reguliere zorg kwijt kunnen. Ook voor particulieren blijft de vraag of zij wel voldoende geholpen kunnen
worden. Men kan overdag bij ziekenhuizen goed terecht,
maar op andere momenten kan het onduidelijk zijn waar
men moet zijn. Het is onduidelijk of andere instellingen dan
maatregelen hebben genomen voor een voorziening waar
het slachtoffer wél naar toe kan.
Op het gebied van samenwerking is het de vraag hoe
serieus het afhandelen van prikaccidenten in Nederland
wordt genomen; GGD’s stellen bijvoorbeeld dat zij een
vangnetfunctie hebben, maar in veel regio’s was er geen
24-uursvangnet aanwezig. Meer afspraken en samenwerking zouden gewenst zijn om een goede afhandeling per
regio te kunnen garanderen. Ook kunnen arbodiensten zich
actiever opstellen bij de afhandeling van prikaccidenten,
maar ook zij zullen hierbij toegang moeten hebben tot de
laboratoria en SEH’s.
S.L.N.Zwakhals, projectleider Nationale Atlas Volksgezondheid, centrum
voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen, Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu, droeg bij aan dit artikel.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: het hier beschreven onderzoek werd uitgevoerd als onderdeel van het project Meldpunt Prikaccidenten dat is gefinancierd door het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
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Abstract
Inadequate infrastructure for follow-up after needle-stick injuries in the
Netherlands
Objective. To determine how needle-stick injuries are dealt with in the
Netherlands.
Design. Study using questionnaires.
Method. In order to study whether victims of needle-stick injuries have
access to proper treatment, we sent questionnaires to hospitals (n = 103)
and Municipal Health Services (MHS) (n = 36) in the Netherlands. We enquired after the possibilities of risk-estimation and follow-up, the performance of necessary laboratory tests, direct administration of preventive
medication and backup facilities.
Results. Questionnaires were returned by 113 (81%) institutions. 74% of
the hospitals and 71% of the MHS provided follow-up for needle-stick injuries from outside their own institution. Necessary laboratory tests were
not always available or sometimes could not be performed on an immediate basis. In addition, essential medication was not always directly
available. MHS recognized the advantage of cooperation during followup of needle-stick injuries more than hospitals.
Conclusion. Based on the results there is no guarantee that victims of
needle-stick injuries in the Netherlands have access to appropriate care at
any location in the Netherlands on a 24/7 basis. We recommend improvement of the infrastructure and cooperation between health care organizations to guarantee improved follow-up in every region.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1981-5
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