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Thema prikken en snijden   

Met een themablad helpt de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche u om binnen uw organisatie aan de slag te 

gaan met een bepaald risico of de aanpak van de Arbocatalogus Afvalbranche in het algemeen. Het biedt u 

informatie en geeft aanbevelingen. 

Risico 

Bij diverse activiteiten kunnen werknemers in aanraking komen met scherp materiaal dat zich in het afval 

bevindt. Denk bijvoorbeeld aan glasscherven, blikjes of mesjes. Ook spuiten, naalden en scalpels komen in het 

afval voor, terwijl deze apart als ziekenhuisafval moeten worden ingezameld. Als scherpe voorwerpen door een 

verpakking heen prikken, zijn ze een gevaar voor de werknemers die de verpakking moeten oppakken. Bij het 

verplaatsen van ondoorzichtige plastic zakken is het risico op prikken en snijden groot.  

Veel prik- of snijwonden doen zich voor aan de handen, bijvoorbeeld bij het optillen van afvalzakken, 

controleren van containers op inhoud, handmatig verplaatsen van afval, sorteren van afval en in- en uitladen 

van verpakt afval. Maar ook aan voeten kun je je verwonden. Bijvoorbeeld bij het lopen over stortplaatsen. 

Snijden aan een voorwerp kan leiden tot kleine of zelfs akelige wonden. Bij contact met bloed of een 

prikaccident is er kans op besmetting met een ziekteverwekker zoals HIV, tetanus of hepatitis A, B of C. Een 

ziekte varieert van een eenvoudige ontsteking tot een ernstige chronische infectieziekte.  

Maatregelen 

Aanraking van afval moet zoveel mogelijk worden vermeden als er risico bestaat op prikken of snijden. Dit kan 

bijvoorbeeld door hulpmiddelen te gebruiken bij het sorteren of het uit elkaar trekken van afval. Het gebruik van 

persoonlijke beschermingsmiddelen is belangrijk, zoals handschoenen en veiligheidsschoenen. De 

bedrijfsspecifieke maatregelen moeten in de risico-inventarisatie en -evaluatie zijn opgenomen. 

In de Arbocatalogus Afvalbranche zijn maatregelen te vinden die ongevallen door prikken en snijden zoveel 

mogelijk kunnen voorkomen. Bij ieder risico geeft de Arbocatalogus Afvalbranche een overzicht van wettelijke 

verplichtingen en bron-, technische en organisatorische maatregelen en eventuele persoonlijke 

beschermingsmiddelen om het risico op dergelijke ongevallen zoveel mogelijk te beperken.  

Wettelijke maatregelen 

 Beschrijven prik/snij-risico en maatregelen in RI&E 

 Voorlichten over prikken en snijden

Bronmaatregelen 

 Vermijden contact met afval 

Technische maatregelen 

 Aanbieden ontsmettende zeep 

 Bieden goede sanitaire voorzieningen 

http://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/
http://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/beschrijven-priksnij-risico-en-maatregelen-in-rie
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/voorlichten-over-prikken-en-snijden
https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/vermijden-contact-met-afval
https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/aanbieden-ontsmettende-zeep
https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/bieden-goede-sanitaire-voorzieningen
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 Gebruiken sorteerhulpmiddelen

Organisatorische maatregelen 

 Aanbieden vaccinatie 

 Controleren en gebruiken juiste verpakkingen 

 Gebruiken werkkleding 

 Maken afspraken over aanbieden en verpakken afval 

 Medisch behandelen na prik/snij-incident 

 Opstellen bhv-plan 

 Verbieden roken, drinken en enten tijdens werk 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelm 

Aanbevelingen

Om te beginnen is het van belang in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) na te gaan of en zo ja waar en 

bij welke functies zich het gevaar van prikken en snijden voordoet. Aan de hand van voorgaande lijst kan 

worden nagegaan of de maatregelen op niveau zijn.  

Verder zijn de volgende aanbevelingen relevant: 

 In de Arbocatalogus Afvalbranche zijn alle maatregelen omschreven en is meer achtergrondinformatie te 

vinden. Via de link onderaan dit themablad (pag. 3) komt u bij de juiste pagina. 

 U kunt de informatie van dit themablad en van de website gebruiken voor de bedrijfsinterne 

communicatiekanalen, bijvoorbeeld mededelingenbord, intranet, nieuwsbrief, personeelsblad.  

 U kunt aandacht vragen voor het thema tijdens de (vaste) interne overlegmomenten, veiligheidsrondes, 

evaluatiemomenten, etc. 

 U kunt een toolbox over het thema ontwikkelen en een toolboxmeeting organiseren. 

 Bij de communicatie kunt u de volgende aspecten belichten:  

▲ De oorzaken voor prikken en snijden 

▲ De mogelijke gevolgen van prikken en snijden 

▲ Situaties waarin dit zich kan voordoen 

▲ Manieren waarop dit te voorkomen is 

 In zijn algemeenheid geldt:  

▲ Herhalen van de boodschap is effectief 

▲ Breng de boodschap op verschillende wijzen 

▲ Breng de boodschap zo duidelijk en eenvoudig mogelijk  

https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/gebruiken-sorteerhulpmiddelen
https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/aanbieden-vaccinatie
https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/controleren-en-gebruiken-juiste-verpakkingen
https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/gebruiken-werkkleding
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/maken-afspraken-over-aanbieden-en-verpakken-afval
https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/medisch-behandelen-na-priksnij-incident
https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/opstellen-bhv-plan
https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/verbieden-roken-drinken-en-eten-tijdens-werk
https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/gebruiken-veiligheidsschoeisel-handschoenen-en-veiligheidshelm
http://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/
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Cartoon 

Bijgeleverde cartoon kunt u gebruiken bij interne communicatie. Deze en andere middelen zijn beschikbaar op 

de uitwisselingssite van de Arbocatalogus Afvalbranche. 

Link naar thema 

 https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/risico/prikken-en-snijden

 https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/risicogroep/aanraking-van-afval

http://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/uitwisseling
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/risico/prikken-en-snijden
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/risicogroep/aanraking-van-afval

