Wat te doen bij

prik–, snij– of spataccident?
(Contact met mogelijk besmet materiaal)

Bij een snij– of prikaccident, eerst:
-

De wond laten bloeden
Wassen met water en zeep
Desinfecteren met alcohol 70%

Bij bloed of micro–organismen op slijmvliezen (zoals ogen, mond of neus),
eerst:
-

Neus snuiten, bloed in mond uitspugen
Goed spoelen met fysiologisch zout of leidingwater

Neem daarna onmiddellijk contact op met de GGD
of
ga meteen naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis

Bij bloed of micro–organismen op gave huid en op gesloten wondjes:
In dit geval hoeft u geen contact op te nemen met een arts, tenzij u een vorm van besmetting mogelijk acht.
- Wassen met water en zeep
- Desinfecteren met (hand)alcohol

Belangrijk: in geval van een prik-, snij- of spataccident
- Tracht de overledene niet vrij te geven totdat uw behandelend arts daarvoor toestemming geeft.
- In geval uw behandelend arts dit wenst moet aan nabestaanden worden gevraagd of een bloedmonster van
de overledene mag worden afgenomen.
- Mogelijk is de overledene bekend in een zorginstelling en beschikt de betreffende zorginstelling over
actuele bloeduitslagen van de overledene. Deze gegevens kunnen eventueel worden gebruikt om na te
gaan of sprake is van mogelijke besmetting.
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