
Veilige naaldsystemen
Voorkom 
prikaccidenten
Sinds enkele jaren ben ik een voorstander van het 
gebruik van veilige naaldsystemen. Als verantwoordelijk 
lesgever Lokale anesthesie aan de Universiteit Gent 
werd ik regelmatig geconfronteerd met prikongevallen, 
dit bij zowel studenten, stafleden als verpleegkundigen 
en tandartsassistentes. Veel ongelukken zijn toe te 
schrijven aan onoplettendheid. Elk prikongeval is er 
eentje te veel. Veel voorkomende ongevallen gebeurden 
bij het recappen, maar ook bij het opruimen waarbij 
naalden nog vrij op het werkvlak lagen.

Sinds een aantal jaar werd een Europese directieve (2010/32/EU) 
omgezet in eigen wetgeving. Sinds 2013 is het ook in België verboden 
naalden te recappen. Dit zowel voor werknemers als onderaannemers. 
Dit laatste is van belang voor de groepspraktijken. De werkgever moet 
erop toezien dat recappen niet uitgevoerd wordt.

Maar na grondige analyse met de preventiedienst van het UZ Gent 
besloten we om het aantal prikaccidenten aan te pakken en meteen ook 
de wetgeving te respecteren en werd er overgeschakeld op een veilig 
naaldsysteem, met name Ultra Safety Plus. 

Veilige naaldsystemen laten toe om tussen 2 prikken door de naald te 
beveiligen zonder te recappen en toch beschikbaar te houden om 
extra te verdoven. Op het einde van de behandeling kan de naald dan 
permanent beveiligd worden. Dit alles op een veilige manier. Het vergde 
van de studenten en collega’s enige aanpassing. Persoonlijk was ik snel 
aangepast. 

Naast de veiligheid waardeerde ik het zeer geringe gewicht en de 
afwezigheid van het gevoel van koud metaal.

Waren er nadelen aan dit systeem? 
Niet veel, maar bij het ontwikkelen van grotere druk, bijvoorbeeld bij 
intraligamentaire anesthesie, kon het naaldsysteem loskomen van het 
handvat. 
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Snel een extra anesthesie toedienen met  
dezelfde naald
Sinds enige maanden is het systeem opgewaardeerd om toch grotere 
drukken te kunnen ontwikkelen. 
Hiervoor werd een schroefverbinding (Twist Lock) ontwikkeld om het 
handvat met een kwartslag vast te zetten aan het naaldsysteem. Het 
systeem werd grondig uitgetest, ook door mezelf. De Twist Lock stelt mij 
in staat om nu elke injectie toe te passen, ook intraligamentair waarbij 
heel wat druk kan worden ontwikkeld zoals met de klassieke metalen 
spuit. Dat geeft me de flexibiliteit om tijdens een moeilijke behandeling, 
bijvoorbeeld pulpitis, snel intraligamentair een extra anesthesie toe te 
dienen met dezelfde naald. Zowel spix, infiltratie, intraligamentair en 
intrapulpaal kunnen nu met dit nieuwe systeem en voor mij werkt dit 
perfect. 

Veilig werken staat voorop
En ik bescherm mezelf, maar nog belangrijker, ook de collega’s waarmee 
ik aan de stoel werk. Hoe snel laat je eens een naald vrij liggen en 
kunnen ze zich prikken bij het opruimen? Ik hoef niet meer te recappen, 
enkel de huls over de naald schuiven en opzijleggen. Veilig. 

Voor mij staat veilig werken voorop. Elk prikaccident is er eentje te veel. 
De kost van prikaccidenten, zowel emotioneel als financieel (medische 
kosten van bloedanalyses en eventuele medicatie) is te hoog in 
vergelijking met de beperkte meerprijs voor veilige naalden. 

Ik heb studenten en personeel zich zien prikken aan HIV seropositieve 
patiënten, hepatitis patiënten, enz… De impact was telkens immens. 
Soms werd medicatie toegediend. Dit vond ik niet meer acceptabel.
Sinds het invoeren van veilige naaldsystemen is het aantal 
prikaccidenten sterk gereduceerd... met dank aan veilige naaldsystemen.

“Tussen 2 prikken door de 
naald beveiligen zonder te 
recappen en toch beschikbaar 
houden om extra te verdoven.”
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