
    

                 Protocol Preventie bloedoverdraagbare 
ziekten. 

 

 

 

1.Inleiding 
Tot de bloedoverdraagbare ziekten behoren o.a. Hepatitis B en C 
                                                                              Aids 
 
Leerlingen die besmet zijn door een van deze ziekten worden beschermd door het 
protocol privacy, hun gegevens blijven binnen school. Ouders zijn verantwoordelijk  
om begeleiders van stage, groepsgenootjes waar gespeeld wordt enz… wel of niet 
op de hoogte te stellen. 
Anderen zijn o.a.: leerlingen in de klas, op school en op stage. 
 
Medewerkers kunnen zich besmetten door onzorgvuldig omgaan met bloed. 

 
Bloed in de breedste zin van het woord. Niet alleen bloed bij een wondje maar dus 
ook bloed in speeksel, bloed aan een tandenborstel, bloed aan een scheerapparaat, 
menstruatie bloed. 
Ontlasting, urine, speeksel en braaksel worden alleen als besmettelijk beschouwd als 
er duidelijke bloedbijmenging aanwezig is. 
 
Overbrenging van deze infectieziekten gaat van bloed op bloedcontact. 
 
Van de meeste mensen weet je niet of ze een bloedoverdraagbare ziekte hebben. 
Je hoeft er nl niet ziek van te zijn. Er zijn vaak geen duidelijke verschijnselen of 
klachten aanwezig. 
Dat maakt de ziekte onzichtbaar. 
Kortom: Ga dus altijd heel zorgvuldig om met bloed! 
               Elk bloed kan besmet zijn, ook eigen bloed! 
 
2. De Zonnehof. 
Sinds 2007 zijn alle collega’s ingeënt tegen Hepatitis B. 
Nieuwe collega’s wordt geadviseerd dit ook te laten doen. De kosten zijn voor de 
Stichting Mijnplein en kunnen gedeclareerd worden. 
 
Op het inschrijfformulier  van de leerlingen staat een kopje inentingen. Ouders wordt 
geadviseerd om hun zoon / dochter te laten inenten. 
 
Uiteraard kiezen collega’s  en ouders zelf of ze zich laten inenten. 
 
 
 

 
Datum: schooljaar 2012-2013 
Gemaakt door: Willy 



 
 
3. Preventieve maatregelen. 
Uiteraard begint de afhandeling van elk wondje met bloed met een zorgvuldige 
wondbehandeling: 

- Wondje goed laten doorbloeden 
- Ruim uitspoelen met water 
- Desinfecteren met jodium- of chloorhexidinetinctuur 
- Wond eventueel verbinden 

 
Maatregelen ter voorkoming van besmetting met bloed. 

- Gebruik handschoenen bij bloedige handelingen, respectievelijk wanneer 
contact met bloed verwacht wordt. 

- Bij  wondverzorging 
- Bij het stelpen van een bloedneus 
- Bij de verzorging van de menstruatie      
- Bij het opruimen van gemorst bloed of bebloed afval. 
- Bij het opruimen van bloed besmeurd wasgoed. 

 
Is er gemorst met bloed, direct opruimen. Virussen blijven dagenlang levensvatbaar 
in ingedroogd bloed. 
Eerst huishoudelijk reinigen met ruim water en zeep. 
Desinfecteer vervolgens de plaats waar gemorst is en met vers gemaakte 
chlooroplossing. ( inwerktijd 10 min) 
Kleine oppervlakken en de handen desinfecteren met alcohol. 
Lyorthol en Dettol zijn in dit verband ongeschikt. 
 
Na ieder contact met lichaamsproducten de handen wassen met water en zeep. 
 
4. Beschermende maatregelen in de praktijk. 
 

- Leerlingen die menstrueren krijgen duidelijke instructies “Hoe om te gaan 
met”. 

- Leerlingen die menstrueren douchen niet op school. 
- Leerlingen die menstrueren gaan niet zwemmen. 
- Leerlingen met wondjes krijgen duidelijke instructies “Hoe om te gaan met 

bloed” 
- Collega’s zorgen ervoor dat tandenborstels van leerlingen in aparte bekers 

staan. 
- Collega’s vragen indien nodig een 2e persoon erbij voor hygiënische 

afhandeling van een wond bij een leerling. 
- School zorgt voor de benodigde desinfecterende middelen op school. 

Handschoenen, jodium, alcohol, spatel en chlooroplossing. 
           ( Bij zalf aanbrengen op een wondje altijd een spatel gebruiken) 
 
 
5. Bij een incident van bloed op bloed contact opnemen met de ouders en / of 
huisarts. Vaststellen of men wel of niet is ingeënt en wel of niet immuun is. 
 
 



6. Waar zijn verbanddozen, materialen en andere benodigheden omtrent hygiëne? 
In elke klas hangt een gevulde EHBO doos. 
In de school ligt in  de pantry, technieklokaal en gymlokaal een uitgebreider EHBO 
doos. 
De contactpersoon van de BHV zorgt controleert elk jaar alle verbandtrommels en 
vult ze aan. 
De leerkrachten in de groep geven aan deze contactpersoon aan als hun EHBO 
doos eerder moet worden aangevuld. 

      


