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presentatie
•Waarom een infectie preventiebeleid ?

•Wat zijn de belangrijkste aanknopings-
punten voor de Bedrijfsarts/Arbo-
dienst ?

•Hoe heeft het AMC dit vorm gegeven? 

•Enkele voorbeelden van beleid naar  
praktijk

•Ontwikkelingen, NVAB standpunt 



Waarom  maatregelen tegen 
infectieziekten onder het personeel?

• Ziekenhuis potentiële bron van 
(zeldzame) inf ziekten

• Niet gevaccineerd zijn ; makkelijke 
bron om inf ziekten over te dragen

• Vaccinatie geeft vaak een bescherming 
voor medewerker en patiënt

• Onbeschermd zijn maakt je vatbaarder 
voor infecties

• Ziekenhuis heeft verplichting jegens de 
patiënt



Vragen uit de BGZ- praktijk
Groepsleider met HIV , mag deze  
agressieve jongeren blijven verzorgen??

Student Geneeskunde/ Tandheelkunde , 
drager HBV; kan /mag deze later zijn beroep 
uitoefenen??

Bedrijfsarts ik heb een koortslip, mag ik werken op de 
afdeling?

Repatriëringteam komt terug met patiënt uit 
het buitenland, MRSA test geïndiceerd?



Aanknopingspunten 
voor de bedrijfsarts

1.Bij aanstelling
2.Na besmetting
3.Bij zwangere medewerkers
4.Werkverbod opleggen
5.Beleid bij dragerschap HBV,HCV, 
6.Behandeling na incident
7.Preventie specifiek



• Bij aanstelling

- BMR status bekend?van belang voor 
risicoafdelingen (kinder, IC ed). Ook voor 
waterpokken.

- HBV status verplicht voor risicovormend 
personeel (RVP)

- MRSA overbrenging?
- Tuberculose screening!



Aanvraagformulier bij in dienst treden; 
Aspect HBV status



• Na besmetting

- Passieve en /of actieve vaccinatie, vb Hepa A, 
en   B!!, mazelen. Rubella ed

- Antimicrobiële middelen  bijv na 
prikaccident cave HIV besmetting (pep 
advies), uitbraak kinkhoest, MRSA  , TBC ed. 



• Zwangere en ziekenhuisinfecties

- Extra gevaar bij knuffelen kinderen ! en  
patiëntencontacten

- Vb  CMV ;congenitale schade !
- Rubella; passief/actieve  vaccinatie mogelijk
- Waterpokken; preventieve screening vooraf 

op kinderafdeling van belang



• Wanneer een werkverbod

- MRSA of HBV drager
- Onbeschermd en  contact met besmettelijke 

patiënt (met Kinderziekten)
- Doormaken infectie ziekte vb

Blaasjes huid/lip, conjunctivitis, diarree 
gordelroos ,panaritium, schurft, steenpuist



Richtlijn
Ziekenhuismedewerkers en infecties

Infectiecommissie AMC mei 2004



van Beleid naar Praktijk
HBV vaccinatie AMC



HBV vaccinatie standpunt AMC

• Preventie gericht op medewerker én patiënt
• Onderscheid maken tussen:

- Nieuw en zittend personeel
- Risicolopend (RLP) en risicovormend (RVP)

• RVP en drager: risicovolle handelingen onthouden
• RVP dragerschap melden

• 1 interne AMC commissie
• 2 commissie preventie iatrogene hepatitis B

• Dragerschap als beroepsziekte claim
• Uitvoering Arbodienst (privacywaarborg)



Onderscheid risicogroepen
* Risicolopend personeel (RLP)
Potentieel gevaar van transmissie van HBV van 
patiënt of –materiaal naar de medewerker 
Artsen, verpleegkundigen, paramedici, medewerkers laboratoria, 
schoonmaak, patiëntentransport, geneeskunde studenten, stagiaires , etc

*   Risicovormend personeel (RVP)
Bovendien potentieel gevaar van transmissie van HBV 
van medewerker naar patiënt
Snijdende specialisten(inc. Assistenten), specialisten die intravasale
diagnostische ingrepen verrichten

, tandartsen,verloskundigen



100 % response RVP groep

Een drager gemeld aan cie

RVP groep(n-714) van 
<25% -100%

AK verplichting ;acceptatie ++

Goede acceptatie mede
door intensieve aandacht



prikaccidenten AMC 
1998 – 2003  (3% MELDINGEN)
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Literatuur incidentie prikaccident

(2003) J Hosp Infect
2- 6% gezondheidszorg werkers



Wie? Waar? Wanneer?

• Prikaccidenten in het AMC
- Incidentie?

- Risicogroepen? Wie
- Risicoafdelingen? Waar
- Risicohandelingen? Wanneer
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Bloedstatus bron

Positief 7 4 5

Negatief 131 134 133

Onbekend 32 32 32

HIV Hep B Hep C

Risico op besmetting met infectieus 
bloed na prikaccident   AMC ca 11%

2003

Onderzoek aan de bron (index patiënt ) van groot 
belang voor het vervolgbeleid



OP WEG NAAR 
PREVENTIEVE 
MAATREGELEN !!!!

KOSTEN 
????

R v B



Prikaccidenten 
Wat kost het?

ONTWIKKELING KOSTENMODEL



Waarom kostenanalyse?

Ter onderbouwing van preventie 
beleid

Prikaccident is:
• Verstoring van het 

arbeidsproces
• Voor de medewerker vaak 

ingrijpende ervaring
• Kostbaar en moeilijk inzicht in 

te krijgen



Kosten totaal op basis 
€ 80,-- per uur*

Totaal BGZ, 
bedrijfsarts

Gesprek besmetting

Monitoring PEP 
behandeling

PEP indicatie gesprek 

Melding beroepsziekte 
NCVB

3, 6 en 9 maands
bloedafname bij 
slachtoffer; doorbellen 
uitslag

Gesprek terugkoppeling 
nul monster BGD

Ontvangen en doorbellen 
bloeduitslag bron

Intake slachtoffer en 
risico bepaling Figuur 1: Voorbeeld van 

behandeling van een prikaccident, 
activiteiten van de
bedrijfsarts, die mogelijk in een of 
meer van de incidenten gedaan 
worden.



MODEL OPGEBOUWD UIT 
subgroepen

Uiteindelijk 13 subgroepen:
• Geen risico (1 groep, 7% van 

totaal)
• Risico op HBV besmetting (4 

groepen)
• Risico op HCV besmetting (3 

groepen)
• Risico op HIV besmetting (5 

groepen) 



Type kosten per subgroep

• Tijdsinvestering van betrokkenen * 
uurloon 

• Medicijnen en laboratorium 
bepalingen.

• Mogelijk verzuim medewerker 



0%1%0%20%72%0%21%72%0%3%13%77%7%Prevalentie Na 
bronbepaling:

€
7.427 

€
2.928 

€
7.427 

€
2.001 

€ 566 €
13.804 

€
1.061 

€ 513 €
9.860 

€ 883 € 686 € 190 € 190 Totaal

€
1.292 

€
1.292 

€
1.292 

€
1.045 

€ 238 €
8.643 

€ 309 € 186 €
6.146 

€ 334 € 217 € 0 € 0 Kosten Medische 
middelen*

€
6.135 

€
1.636 

€
6.135 

€ 956 € 328 €
5.161 

€ 752 € 328 €
3.715 

€ 548 € 469 € 190 € 190 Kosten in uren 

€
1.372 

€ 196 €
1.372 

€ 196 € 0 € 564 € 0 € 0 € 702 € 0 € 0 € 0 € 0 Specialist

€ 487 € 307 € 487 € 147 € 67 € 180 € 140 € 67 € 113 € 73 € 73 € 40 € 40 Bedrijfsarts

€ 208 € 158 € 208 € 158 € 33 € 442 € 108 € 33 €
1.133 

€ 96 € 71 € 25 € 25 Doktorsassisten
te

€ 43 € 43 € 43 € 43 € 43 € 43 € 43 € 43 € 43 € 43 € 43 € 0 € 0 Index patient

€
4.025 

€ 932 €
4.025 

€ 412 € 184 €
3.933 

€ 460 € 184 €
1.723 

€ 336 € 282 € 125 € 125 Medewerker
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Totale kosten prik incident

Subgroep 1 2      3      4      5 6      7      8 9       10    11   12   13



Gemiddelde kosten

Bij vereenvoudiging model in 4 groepen:
1. Geen risico bij melding: 190 euro, 7%
2. Bron onbesmet na bepaling: 430 euro, 68%
3. Bron onbekend: 1500 euro, 15%
4. Bron besmet na bepaling: 1600 euro, 10%

Gemiddeld op basis van dit model:680 euro



Conclusies

• Preventie van accidenten loont !!
• Bron onbekend is dure subgroep, en 

vergelijkbaar in kosten met besmette 
bron zolang er geen besmetting bij de 
medewerker is.

• ACTIEF BRONBELEID  AAN TE 
BEVELEN



AMC
Veiligheidsproject

Vóórkomen en voorkómen
van prikaccidenten

INZET ; 

• 60% REDUCTIE       
CA 100 acci/Jaar

BESPARING 
VOLGENS 
KOSTENMODEL

MINIMAAL 69.000   
EURO /JAAR 

• Cultuuromslag in 

gebruik bloed 
afname 

systemen



Aanschaf veilige producten 
(bloed afname systemen)

wie gaat dat betalen??



Nieuw materiaal; bloedafname



Zorg medewerker = zorg patiënt

BaZ symposium2004



Wel of niet vaccineren tegen influenza??

Verpleging en verzorging hebben een 
influenza richtlijn opgesteld 



ACTUELE ONTWIKKELINGEN 
INFECTIEPREVENTIE &GEZONDHEIDSZORG

• Signaleringsrapport NCvB; aandacht voor infectieziekten 

• OPROEP DEELNAME ONTWIKKELING NVAB RICHTLIJN 
“ INFLUENZA PREVENTIE EN OUTBREAK”

• NATIONAAL PLATFORM PRIKINCIDENTEN, INITIATIEF
NEFEMED EN BEROEPSVERENIGINGEN IN DE 
GEZONDHEIDSZORG OA NVAB, WERKGROEP BAZ
WWW.PRIKVEILIG.NL

• AANDACHT VOOR CRISIS MANAGEMENT ROND PANDEMIE
DREIGING (DRAAIBOEKEN LCI)

• NCVB / NATIONAAL HEPATITS CENTRUM ; SAMENWERKING 
ONTWIKKELING LANDELIJKE DATABASE MELDINGEN
PRIKINCIDENTEN ??




