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1. Inleiding 
 
Binnen onze praktijk proberen we altijd hygiënisch en veilig te werken. Toch kan het 
voorkomen dat er onbedoeld bloed-bloed contact is tussen behandelaar / assistente en 
patiënt. Middels bewustwording, preventie en een solide praktijkorganisatie proberen we 
de kans op accidenteel bloedcontact te voorkomen. 
 
2. Doel van de procedure 
 
Dit protocol beschrijft de wijze waarop accidenteel bloedcontact voorkomen dient te 
worden en de wijze waarop gehandeld dient te worden wanneer dit toch plaats vindt.  
 
3. Toepassingsgebied 
 
Dit protocol is van toepassing op alle medewerkers en processen binnen onze praktijk 
waarbij bloed-bloed contact voor kan komen. 
  
4. Definities 
 
Accidenteel bloedcontact: overdracht van bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de 
ene persoon via een scherp voorwerp of via spatten in het lichaam van een ander.  
 
5. Referenties 
 
Hoofdstuk 6 Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (uitgave 2016) 
 
6. Verantwoordelijkheden 
 
Alle medewerkers en praktijkhouder(s) zijn verantwoordelijk voor: 

- Het aanleveren van bewijs van immunisatie tegen Hepatitis B (titer > 100 IE/L)  
- Het dragen en gebruiken van de beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen 
- Het aanspreken van collegae op onhygiënisch gedrag en/of onhygiënisch handelen 
- Het melden van onhygiënische situaties bij de praktijkhouder 
- Het melden van incidenten voorvloeiend uit onhygiënisch gedrag en/of 

onhygiënisch handelen 
De praktijkhouder is verantwoordelijk voor: 

- Registratie en archivering van bewijs van immunisatie tegen Hepatitis B (titer > 100 
IE/L) van behandelaars en assistentes 

- Beschikbaarheid van voldoende en afgestemde persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

- de beoordeling van onhygiënisch gedrag en onhygiënisch handelen tijdens 
functioneringsgesprekken met medewerkers 

- Het plaatsen van het onderwerp “Praktijkhygiëne” op de agenda van werkoverleg 
- Het formuleren en implementeren van maatregelen naar aanleiding van gemelde 

afwijkingen m.b.t. onhygiënisch gedrag en/of onhygiënisch handelen 
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7. Werkwijze 
 
7.1 Omgang met bescherming medewerkers Hepatitis B 
 
Alle (aspirant)medewerkers dienen voor ondertekening van de arbeidsovereenkomst een 
bewijs te overleggen dat ze voldoende (titer > 100 IE/L) beschermd zijn tegen besmetting 
en overdacht Hepatitis B.  
 
Bij onvoldoende bescherming (non-responder) danwel wegens levens- of 
geloofsovertuiging niet gevaccineerd zijn tegen besmetting hepatitis B dient de 
medewerker ieder kwartaal getest te worden op besmetting Hepatitis B. Mocht besmetting 
het geval zijn, dan dient dit bij de GGD gemeld te worden. De betrokken medewerker mag 
geen patiënten meer behandelen of assisteren bij behandelingen. 
Tevens dient de besmetting gemeld te worden bij de IGJ en de Commissie Iatrogene 
Hepatitis B. 
 
7.2 Maatregelen om accidenteel bloedcontact te voorkomen 
 

- Het is niet toegestaan om gebruikte injectienaalden te “recappen”. Gebruikte 
injectienaalden dienen in de naaldencontainer gedeponeerd te worden. In iedere 
behandelkamer staat binnen bereik van de behandelunit een naaldencontainer. 

- Bij gebruik van trays dienen gebruikte handschoentjes, neusmondmaskers en 
tissues in de afvalcontainer bij de behandelunit gedeponeerd te worden. Deze 
mogen nooit mee op de tray naar de RDS-ruimte meegaan. De omloopassistente 
moet goed zicht hebben op het vuile instrumentarium waardoor de kans dat ze erin 
grijpt minimaal is.   

- Bij het handmatig reinigen van vuil instrumentarium dienen altijd dikke disposable 
handschoenen gebruikt te worden. 

- Rekjes en de thermodesinfector dienen altijd van achter naar voren ingeruimd te 
worden waardoor de kans prikken verkleind wordt.  

- Bij een behandeling dienen behandelaar en assistente altijd handschoentjes, 
neusmondmasker en beschermbril te dragen.  

 
7.3 Maatregelen bij accidenteel bloedcontact 
 
Accidenteel bloedcontact door prikken 

- laat de wond goed bloeden (uitknijpen); 
- Spoel de wond uit met kraanwater of fysiologisch zout; 
- Desinfecteer de wond met Ducray Diaseptyl Spray 
- noteer zo mogelijk alle beschikbare persoonsgegevens van de 'bron'. Op een 

“Incidentenformulier” Rf 2.09 
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Accidenteel bloedcontact door bijten 
 

- Bij bijtwonden dient direct adequate wondverzorging te worden toegepast. Gebruik 
hiervoor Betadine (1% povidonjood) omdat dit virusdodend is;  

- Indien er sprake is van een menselijke beet waarbij de huid beschadigd is dan is 
een antibioticaprofylaxe aangewezen. Deze behandeling dient in overleg met de 
huisarts te worden ingezet; 

- Bijtaccidenten moeten bij de arbo-arts of huisarts worden gemeld en op een 
incidentenformulier Rf 2.09 geregistreerd worden. 

- Er dient brononderzoek (gegevens en situatie van de patiënt) verricht te worden 
wanneer er een grote kans is van bloedoverdracht van de patiënt naar de 
behandelaar.  

 
7.4 Melding en registratie van accidenteel bloedcontact 
 
Ieder accidenteel bloedcontact dient gemeld te worden bij de praktijkhouder. Deze 
beoordeelt de situatie en bepaalt de vervolgacties.  
Voor ieder accidenteel bloedcontact dient een “Incidentenformulier” Rf 2.09 ingevuld te 
worden. Tevens dient het accident altijd gemeld te worden bij het landelijk prikpunt. 
Tel 088-7745463.  
 
De praktijkhouder dient een analyse te maken van het accidenteel bloedcontact en 
waarnodig direct een maatregel te nemen om herhaling te voorkomen. Wanneer dit niet 
nodig is, dan dient het accident wel tijdens het eerstvolgende werkoverleg besproken te 
worden en in de notulen van het werkoverleg opgenomen te worden.  
 
8. Te gebruiken formulieren 
 
Rf 2.09 Incidentenformulier 


