PrikPunt: eerste hulp
bij prikaccidenten
Als werkgever doet u er alles aan om besmettingsgevaar in uw organisatie te
minimaliseren. Toch komen prikaccidenten regelmatig voor, onder meer in
ziekenhuizen, tandartspraktijken, de buitendienst van de gemeente of tijdens de
schoonmaak. VaccinatieZorg BV biedt met PrikPunt 24 uur per dag opvang, een
professionele diagnose en snelle behandeling bij prikaccidenten.
Wat is PrikPunt?
PrikPunt van VaccinatieZorg BV is het
landelijke 24-uurs meld- en adviespunt
voor prikaccidenten. Deze landelijke
opvang bij prikaccidenten is uniek in
Nederland. Als uw organisatie is aangesloten bij PrikPunt kunt u tegen een
voordelig tarief gebruik maken van
onze eerste hulp bij prikaccidenten.
Meerdere organisaties kozen al voor
PrikPunt, zoals instellingen in de zorgsector, reinigingsdiensten, hulpdiensten en
uitzendbureaus.

Wat is een prikaccident?
Prikaccident is een verzamelnaam voor
prik-, snij-, bijt-, krab- of spatongevallen,
waarbij iemand in contact komt met het
bloed van een ander. In Nederland lopen
1 miljoen werknemers kans op besmetting met bijvoorbeeld hepatitis B, hepatitis C of HIV. Daarbij gaat het onder meer
om artsen, verpleegkundigen, schoonmakers, gevangenbewaarders, plantsoenreinigers en agenten. Besmetting is
gevaarlijk voor de drager, maar ook voor
degenen die onder zijn zorg vallen, zoals
patiënten. Razendsnel handelen is dus
belangrijk!

De dienstverlening van
VaccinatieZorg bij prikaccidenten

Afhandeling van A tot Z

Bij PrikPunt kunt u dag en nacht terecht
voor alle dienstverlening rondom prikaccidenten. Van telefonische opvang
en risico-bepaling tot behandeling en
nazorg.

PrikPunt kan naast de eerste opvang ook
de behandeling voor u coördineren. Wij
zetten dan ons netwerk in van instellingen in de buurt, waar uw werknemer
snel wordt geholpen. Wij bewaken het
traject en zorgen voor terugkoppeling.

Meld- en adviespunt

Preventie en voorlichting

Werknemers kunnen 24 uur per dag, 7
dagen per week, terecht bij ons landelijk
meld- en adviespunt. Onze telefonische
helpdesk is bereikbaar op 088 - 774 54
63. en wordt bemand door deskundige
verpleegkundigen. Aan de hand van
een protocol bepalen zij, eventueel
in overleg met een artsmicrobioloog
of HIV-behandelaar, hoeveel risico uw
werknemer loopt op besmetting met
een ernstige ziekte.

PrikPunt registreert alle binnengekomen
meldingen en evalueert deze iedere
week. Dit geeft belangrijke informatie
om prikaccidenten voor te zijn.
VaccinatieZorg kan uw werknemers ook
preventief vaccineren voor aandoeningen
zoals hepatitis B, en hen voorlichten. Want
voorkomen is altijd nog beter dan genezen.

Is behandeling nodig? Dan sturen we
uw werknemer met een behandeladvies
door naar een vaccinatie instelling, trombosedienst of spoedeisende hulp of we
komen bij uw werknemer op locatie.

PrikPunt is onderdeel van VaccinatieZorg BV te Ravenstein

Veilig werken
zonder zorgen
De voordelen op een rij

Over VaccinatieZorg

Contact

•

VaccinatieZorg is een landelijk werkende
organisatie die jaarlijks bij kleine en
grote ondernemingen tienduizenden
medewerkers vaccineert, onder meer tegen hepatitis B en seizoensgriep. VaccinatieZorg werkt samen met arbodiensten,
verzekeraars en brancheverenigingen om
op effectieve wijze het ziekteverzuim
terug te dringen. VaccinatieZorg verzorgt
tevens alle overige bedrijfsvaccinaties
zoals DTP, Kinkhoest en Hepatitis A.

Langakker 5C
5371 EV Ravenstein
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24 uur per dag deskundige opvang
bij prikaccidenten
Eén centraal meld- en adviespunt
Heldere richtlijnen en uniforme
protocollen
Nazorg voor betrokken
werknemer(s).

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie kunt u telefonisch
contact opnemen met VaccinatieZorg
via 0486 - 41 72 72. Of stuur een e-mail
naar info@vaccinatiezorg.nl

PrikPunt Beroepsrisico- en Griepvaccinaties

info@vaccinatiezorg.nl
tel: 0486 41 72 72
www.vaccinatiezorg.nl

Mensen gezond aan het werk
in een veilige omgeving

