‘Veilige naaldsystemen hebben echt resultaat’
Biologische agentia één van de aandachtspunten van Inspectie SZW
Mensen die werken in de zorg, krijgen vaak te maken
met infecties veroorzaakt door virussen of bacteriën.
De risico’s van ziekte als gevolg van biologische agentia
nemen in de toekomst alleen nog maar toe. Dat is de
reden waarom de Inspectie SZW biologische agentia als
een van de aandachtspunten voor de komende jaren
heeft benoemd. In dit artikel: inspecteur Mayra
Warnert in gesprek met Gerard Frijstein, manager
arbodienst Academisch Medisch Centrum (AMC). Over
veilige naaldsystemen en het belang van aandacht voor
biologische agentia.
De Inspectie SZW let erop dat directie, ondernemingsraad,
managers, leidinggevenden én medewerkers in de
zorgsector samen werken aan het verminderen van risico’s
van biologische agentia, onder andere door het
toepassen van veilige naaldsystemen. “Vanaf januari 2012
is de wetgeving rondom het gebruik van veilige
naaldsystemen veranderd”, vertelt Mayra. “Er zijn twee
voorschriften toegevoegd aan de
Arbeidsomstandighedenwetgeving om ervoor te zorgen
dat risico’s zoals prikaccidenten worden voorkomen. Het
gaat om het verplicht toepassen van veilige
naaldsystemen en het verbod op het terugzetten van
doppen op naalden: het re-cappen. Dit is het gevolg van
de implementatie van een Europese richtlijn waarin deze
beheermaatregelen zijn benoemd. Deze maatregelen
lijken nieuw maar zijn dat eigenlijk niet. Voordat deze
richtlijn er was, waren de instellingen eigenlijk impliciet
al verplicht om de veilige naaldsystemen te gebruiken. De
naaldsystemen zijn al geruime tijd verkrijgbaar en kunnen
daarmee als de ‘stand der techniek’ worden beschouwd.
Vanuit de verplichting dat je risico’s moet beheersen door
het probleem bij de bron aan te pakken, kon je als
zorgorganisatie eigenlijk al niet anders dan uitkomen bij
het gebruik van een veilig naaldsysteem als beste
oplossing.”

AMC

Het AMC is een van de eerste ziekenhuizen die grote
aandacht had voor de preventie van bijt- snij- en
prikaccidenten. Met goed resultaat. Gerard: “toen ik hier
vijftien jaar geleden kwam werken viel het me meteen op
dat er dagelijks prikaccidenten gemeld werden. Het was
goed mogelijk om je te vaccineren tegen Hepatitis B, maar
slecht 25% van de werknemers was gevaccineerd. De
ommekeer kwam in 2000 nadat een chirurg in het zuiden
van het land tientallen patiënten had besmet met
hepatitis B. Ik ging naar de Raad van Bestuur met een

stevig verhaal over patiënten belang en de veiligheid van
medewerkers. Vanaf dat moment heb ik ze over de streep
getrokken. Binnen een jaar tijd waren alle belangrijke
werknemers die risico lopen, zoals chirurgen,
gevaccineerd. En nu zitten we op een vaccinatiegraad van
boven de 95% bij alle werknemers van het AMC.”

Veilige naaldsystemen

“We hebben nu nog steeds te maken met een aantal
prikaccidenten per week”, zegt Gerard. “Dit kun je niet
voorkomen, je houdt altijd risico’s in de gezondheidszorg.
Door preventieve maatregelen te treffen wil ik
prikaccidenten zoveel mogelijk voorkomen. Sturen op
gedrag van werknemers en het gebruik van veilige
naaldsystemen zijn maatregelen die echt resultaat
hebben.”

Evidence based

“Meteen toen ik hoorde van de nieuwe veilige
naaldsystemen was ik overtuigd. Er stond me alleen nog
een kleine klus te wachten; het overtuigen van de Raad
van Bestuur. Met een subsidie van het ministerie van VWS
heb ik onderzoek gedaan naar het effect van de veilige
naaldsystemen. De resultaten logen er niet om: door
alleen op gedrag te sturen daalde de prikaccidenten met
55 procent. Op de afdelingen waar ze ook nog werkten
met de veilige naaldsystemen daalden de prikaccidenten

met maar liefst 66%. Dit alles evidence based aangetoond.
De RvB was overtuigd, en vanaf dat moment zijn we actief
begonnen met het aanschaffen van het veilige
naaldsysteem. We hebben workshops in kleine groepjes
georganiseerd waar we getraind hebben op veilige
naaldsystemen, maar ook op het gedrag van de
werknemer. Gedrag is dé bepalende factor. Je moet blijven
voorlichten; “frapper toujours.” “Het effect van de veilige
naaldystemen wordt meteen zichtbaar. Bij het opruimen
van materialen zagen wij al gauw een afname van de
prikaccidenten. Ook bij de infuushandelingen is er een
duidelijke daling zichtbaar. Ik ben hier echt trots op, want
ik kan aantonen dat dit preventiebeleid echt werkt.”

Aan de slag

Mayra is erg blij met dit goede voorbeeld van het AMC.
“Het AMC is het bewijs dat veilige naaldsystemen echt
resultaat hebben. Er komen nog best veel prikaccidenten
voor in de Zorg. Ik vertrouw erop dat de instellingen in de
zorg, mede door de nieuwe voorschriften in de wetgeving,
snel werk zullen maken van het toepassen van veilige
naaldsystemen. Deze voorschriften zijn immers afkomstig
uit de sector zelf. De richtlijn voert namelijk afspraken uit
die de Europese sociale partners in de gezondheidzorg,
HOSPEEM (werkgevers) en EPSU (werknemers) met elkaar
hebben gemaakt om letsels als prikaccidenten tegen te
gaan. De oude naaldsystemen zijn niet veilig. De nieuwe
bieden veel meer bescherming om prikaccidenten te
voorkomen.”
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