WERK INSTRUCTIE KAART PRIKACCIDENTEN
Regels als er tóch een prikaccident gebeurt

DIRECT NA HET ONGEVAL

Wat moet het slachtoffer zèlf doen?
STAP 1: ONTSMETTEN
Bij een prik- of snijongeval:

1. Laat de wond goed dóórbloeden
2. Spoel de wond af onder de kraan.
3. Ontsmet de wond (met jodium of een ander
wondontsmettingsmiddel). Dit vind je in de EHBO-doos.

Bij een spatongeval:

Spoel de ogen, mond en/of de huid goed met schoon water.

STAP 2: JE LEIDINGGEVENDE WAARSCHUWEN
Meld het ongeval – zo snel mogelijk na stap 1 – bij je direct leidinggevende.

Wat moet de direct leidinggevende doen?
STAP 3: DOORSTUREN VOOR MEDISCHE BEHANDELING
1. Stuur elk slachtoffer van een prikaccident zo snel mogelijk – in elk geval binnen twee uur – door voor
medische behandeling
2. Laat het slachtoffer niet alleen reizen, maar stuur iemand mee.
3. Laat het slachtoffer het voorwerp waaraan hij zich verwond heeft meenemen. Als dat kan natuurlijk.
Zorg er dan wel voor dat dit op een veilige manier gebeurt.
4. Geef het slachtoffer zo mogelijk het ingevulde registratieformulier Prikaccidenten mee.

OP EEN LATER TIJDSTIP
Ieder bedrijf bepaalt zelf wie binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor stap 4 en 5.
Dat kán de direct leidinggevende zijn, maar ook een andere functionaris.
STAP 4: MELDEN EN REGISTREREN
1. Meld in het bedrijf dat er een prikaccident gebeurd is.
2. Registreer het prikaccident op het Registratieformulier Prikaccidneten.
3. Stuur een kopie van het registratieformulier naar de RAS. Daar worden alle prikaccidenten centraal
geregistreerd.
STAP 5: NAZORG VERLENEN
1. Bespreek het prikaccident met het slachtoffer. Respecteer hierbij zijn of haar privacy. Hij of zij is niet
verplicht om medische informatie te geven.
2. Verwijs de medewerker naar de bedrijfsarts. Deze kan meer informatie geven over de risico-inschatting
en eventuele vervolgbehandeling. En ook de werkgever hierover informeren.
3. Meld het prikaccident bij de opdrachtgever.
4. Ga na of het ongeval voorkomen had kunnen worden. Zo ja, neem dan maatregelen en pas zo nodig de
RI&E aan.
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