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Preventie van prikongevallen
met bloedcontact in de Belgische
ziekenhuizen
Omzetting Europese Richtlijn
Op 29 maart 2007 hield UNAMEC in de congreszaal van het federaal
parlement een symposium rond de preventie van prikongevallen (PO) in de
Belgische ziekenhuizen (zie MD NEWS nrs. 8 en 9 - 2007).
Drie jaar later -1 juni 2010- is de richtlijn 2010/32/EU gepubliceerd tot
uitvoering van de kaderovereenkomst tussen HOSPEEM° en EPSU° die
verwondingen en infecties ten gevolge van PO in de gezondheidssector
moet voorkomen. Uiterlijk op 11 mei 2013 moet deze richtlijn in het
nationaal rechtssysteem van de lidstaten zijn omgezet, eventueel via een
overeenkomst tussen de sociale partners.
H. HELLINCKX

Door het oog van de naald
PO zijn in de volksgezondheid een probleem dat
lang aan de kant werd geschoven en al te vaak
onderschat is door de medische directie van bepaalde zorginstellingen. Nochtans kunnen meer dan 20
gevaarlijke, door bloed overgebrachte ziekteverwekkers zoals hepatitis B, hepatitis C en HIV/AIDS, worden overgedragen via besmette naalden,.
Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
(WIV) startte in juni 2003 in samenwerking met de
nationale werkgroep de surveillance van accidentele
bloedcontacten (ABC)– ook wel prik -, snij-, bijt- ,
krab- en spatongevallen genoemd– bij het personeel
in de ziekenhuizen. Gedurende de afgelopen 7 jaar
namen 73 ziekenhuis(sites) deel aan de nationale
surveillance via het EPINet registratiesysteem.

Nationale surveillance1
Onderstaand kader bevat enkele van de opvallende resultaten mbt. de gerapporteerde accidentele
bloedcontacten bij gezondheidswerkers die
gebeurden in de periode van 1 juni 2003 tot 31
december 2009 en die het WIV ontving tot 28
februari 2010:
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• In de registratieperiode juni 2003 - oktober
2007 werden gemiddeld 8,4 ABC per 100
bedden geregistreerd.
• Verpleegkundigen gaven het frequentst ABC
aan (65%). Gemiddeld werden 7,9 PO per
100 verpleegkundigen en 6,0 PO per 100
bedden bij verpleegkundigen geregistreerd.
• 145 prikongevallen waren zeer risicovol
(diepe of matige verwonding, bevuilde holle
naald en besmette bronpatiënt betrokken).
• In 464 ABC (8,1%) was een gekende hepatitis C, B en/of HIV bronpatiënt betrokken.
• Bijna drie vierde van de ABC gebeuren in de
kamer van de patiënt (2.068 ABC), het operatiekwartier (965 ABC), buiten de patiëntenkamer (verpleegpost, gang, enzovoort) (541
ABC) , de spoeddienst (323 ABC) en intensieve zorgen (208 ABC).
• IV, IM, SC, ID naalden (met spuit) (29,2%), IV
katheternaalden (mandrain) (9,6%) en
vacuüm bloedafnamenaalden (8,7%) vormen
de top 3 van de oorzakelijke voorwerpen.

ACTUALITEIT

Actualité

Uit een andere studie, gevoerd door bedrijfsartsen
van de Externe Dienst voor Preventie en
Bescherming Securex tussen april 2002 en december
2007 in Vlaamse OCMW-rusthuizen, blijkt dat:
• Behalve de verpleegkundigen (58,7%) ook
de bejaardenhelp(st)ers (27.8%) een
belangrijke risicogroep voor prikaccidenten
vormen.
• Insulinepennen (40.4%), subcutane naalden
(21.3%) en lancetten (19.9%) het meest
betrokken waren bij prikaccidenten bij verplegend en verzorgend personeel.
In rusthuizen is het vaak de gewoonte om bij
eenzelfde resident meermaals dezelfde
naald op de insulinepen te gebruiken, om
alzo de naaldkost voor de resident te beperken. Dat houdt in dat dezelfde naald meermaals wordt ‘gerecapt’. Bovendien wordt bij
het verwijderen van de gebruikte naald
gebruik gemaakt van een naaldverwijderhoesje dat over de naald moet geschoven
worden en dus impliciet een recappingmanoeuver inhoudt.

Gevolgen medisch en psychologisch
Naast de kans op besmetting kunnen ook de psychologische en emotionele impact van een naaldprik of
een ander scherp letsel enorm zijn, ook al zet de
infectie niet door. De werknemer en zijn gezin leven
immers vele maanden in onzekerheid over de eventuele gevolgen van het letsel voor zijn/haar gezondheid.

Belangrijk daarbij te vermelden is dat er
–onder impuls van de werkgroep terugbetaling pennaalden binnen UNAMEC- binnen
het Riziv een budget is uitgetrokken voor de
terugbetaling van de insulinepennaalden.
Dit moet een eerste antwoord bieden op
bovenvermelde problematiek.

Kosten-batenanalyse
Uit de kosten-batenanalyse van gezondheidseconoom David Larmuseau in 2007 blijkt dat de
vervanging van conventionele medische hulpmiddelen door veiligheidsproducten in België
een batig financieel saldo -vanuit “societal perspective”- betekent voor de overheid.
Dhr. Larmuseau pleitte dan ook voor een bindend wettelijk kader om veiligheidsmiddelen
verplichtend te maken en –gezien de zware
financiële inspanning voor de ziekenhuizen- de
ziekenhuizen van overheidswege te belonen

voor de geleverde inspanningen. Quid pro quo.
In de Iris ziekenhuizen Zuid (IZZ) bijvoorbeeld
werkt men sinds 1 november 2009 met beveiligde katheters, in verschillende lengtes en diktes. Het personeel kreeg daarover een opleiding. Deze maatregel past in een globaal actieplan van de leden van het Comité voor ziekenhuishygiëne, de werkgroep Kwaliteit in de Zorg,
de dienst Preventie en bescherming en de vertegenwoordigers van de verpleegkundigen en
de artsen. Voortaan hoort in iedere zorgpost en
op iedere zorgkar een schaal met naalden en
een containertje thuis. Daarnaast zijn er nog
een heleboel andere maatregelen, zoals een
bijgewerkte versie van het registratiedocument
van prikaccidenten. De projectverantwoordelijken verklaren nadrukkelijk dat “deze registratiedocumenten geenszins bedoeld zijn om te evalueren of te beoordelen.” Dat zou een rem betekenen voor alle betrokkenen.

Prévention des accidents par
piqûre exposant au sang
dans les hôpitaux belges.
Transposition de la Directive
Européenne.
Le 1er juin 2010 la directive
2010/32/EU a été publiée, en exécution de la convention-cadre entre
HOSPEEM et EPSU, qui doit prévenir
des blessures et infections suite à
des accidents exposant au sang
(AES). Pour le 11 mai au plus tard
cette directive doit être transposée
en droit national par les différents
états membres, éventuellement
par le biais d’une convention entre
les partenaires sociaux. L’impact
d’un AES peut être très important: à
côté de la probabilité d’une infection –plus de 20 agents pathogènes
dangereux transportés par voie
sanguine peuvent être transmis par
des aiguilles infectées- les suites
psychologiques et émotionnelles
ne sont à sous-estimer. UNAMEC
insiste donc aussi afin de transposer la directive européenne en
droit national, de sorte que les dispositions formulées soient immédiatement appliquées afin de
garantir un niveau de sécurité
maximum pour le personnel
(para)médical et les patients dans
et en dehors des hôpitaux.
Ceci est possible grâce à des actions préventives:
• Formation et campagne de conscientisation chez les travailleurs et
par la mise à disposition de dispositifs médicaux avec système de
sécurité et de protection intégré.
Recapping (ou recapuchonage) est,
avec application immédiate, interdit.
• Modification de la méthode de
travail sur base d’une évaluation
des risques en, par exemple, introduisant des procédures efficaces
d’évacuation et d’élimination des
déchets médicaux et du matériel
d’injection dans des containers
techniquement sécurisés.
• Procédures et lignes directrices
de déclaration
■

Hans Hellinckx est conseiller chez UNAMEC et a participé au ‘Symposium consacré à la prévention des accidents par
piqûre dans les hôpitaux belges’ qui a
eu lieu au parlement fédéral le 29 mars
2007.
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Open VLD volksvertegenwoordiger Dr. Maggie De Block en Liberal Democrats Europarlementslid Mevr. Liz Lynne.

Aanbevelingen
UNAMEC dringt er dan ook op aan niet te wachten
tot 11 mei 2013 om de Europese Richtlijn
2010/32/EU om te zetten naar nationale regelgeving waarbij de geformuleerde maatregelen onverwijld worden uitgevoerd om het hoogst mogelijke
veiligheidsniveau te waarborgen voor het
(para)medisch personeel en de patiënten in en buiten de ziekenhuizen.
Belangrijk te vermelden is dat onder clausule 6 van
de Europese richtlijn vermeld staat: “Indien de risicobeoordeling uitwijst dat er gevaar voor verwondingen door een scherp instrument en/of voor infectie
bestaat, moet de blootstelling van de werknemers
worden beëindigd door middel van de volgende
maatregelen, ongeacht hun volgorde:
een einde maken aan het onnodig gebruik van
scherpe instrumenten door veranderingen in de
werkwijzen aan te brengen op basis van de resultaten van de risicobeoordeling en medische hulpmiddelen ter beschikking te stellen met ingebouwde veiligheids- en beschermingsmechanismen’;
het terugzetten van doppen op naalden wordt met
onmiddellijke ingang verboden…: het invoeren
van doeltreffende afvalverwijderingsprocedures en
duidelijk gemerkte en technisch veilige containers
voor de verwijdering van medisch afval en injectiemateriaal zo dicht mogelijk bij de geëvalueerde
zones waar scherpe instrumenten worden gebruikt
of worden aangetroffen.
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In dit kader is er een parlementaire vraag gesteld
door volksvertegenwoordiger Dr. Maggie De Block
aan de Vice-Eerste minister en minister van Werk en
Gelijke Kansen Mevr. Joëlle Milquet.
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?sec
tion=/comm/commissions&language=nl&story=info
_inqo.xml&rightmenu=right_cricra
■

Hans Hellinckx is adviseur bij UNAMEC en heeft deelgenomen
aan het “symposium rond de preventie van prikongevallen
(PO) in Belgische ziekenhuizen” binnen het federaal parlement op 29 maart 2007.

•

HOSPEEM staat voor European Hospital and
Healthcare Employers’ Association
EPSU staat voor European Federation of Public
Services Unions.

1 Leens E. Door het oog van de naald, Surveillance van accidentele bloedcontacten in Belgische ziekenhuizen, 2003-2009. Juni 2010. Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid. Brussel. PH&S Reports 035 2010 Depotnummer:
D/2010/2505/38.

