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Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit: medische hulpmiddelen  
 
Per 1 januari 2012 wordt de EU richtlijn 2010/32/EU geïmplementeerd in nationale wetgeving. Deze 
richtlijn beoogt de bescherming van werknemers die het risico lopen op letsel of infectie door scherpe 
medische hulpmiddelen en preventie van het risico van letsel of infectie door scherpe medische 
hulpmiddelen te verbeteren.   
 
Wijzigingen EU-implementatie richtlijn prikincidenten 
De implementatie van de richtlijn voegt twee (middel)voorschriften toe aan de huidige Arbowet- en 
regelgeving: 

 de verplichting om veilige naaldsystemen toe te passen. Dit is impliciet al vereist onder de huidige 
wetgeving; 

 een verbod op het re-cappen: het terugplaatsen van het beschermhoesje op de naald van een 
injectiespuit.  

 
De implementatie leidt tot een aanpassing van artikel 4.97 afdeling 9 van het Arbobesluit. In het 
tweede lid van dit artikel worden twee onderdelen toegevoegd, namelijk c en d: 

c. het ter beschikking stellen van een medisch hulpmiddel met ingebouwd veiligheids- en 
beschermingsmechanismen, indien er gevaar is voor letsel of infectie door een scherm 
medisch hulpmiddel; 

d. het verbod op het terugzetten van doppen op injectienaalden. 
  
Het Arbobesluit voorzag in een algemene aanpak van deze risico´s, maar noemde geen specifieke 
maatregelen. Door de wijzigingen wordt voldaan aan de richtlijn.  
 
Doelgroep 
Werknemers in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche.  
 
Gevolgen 
De implementatie van de richtlijn zou geen gevolgen hebben voor de administratieve lasten of 
inhoudelijke nalevingskosten van instellingen, omdat bestaande verboden en verplichtingen uit de 
beleidsregels omgezet worden naar het Arbobesluit. Daarnaast wordt verondersteld dat er geen extra 
nalevingskosten zijn, omdat er geen extra kosten verbonden zijn aan de aanschaf van het medische 
hulpmiddel. Er moet wel instructie plaatsvinden. 
 
Nieuw is de bepaling over het veilig gebruiken van injectienaalden; deze is mede een 
verantwoordelijkheid van de werknemers. Om die reden is artikel 9.3, tweede lid, aangepast. 
Nalatigheid kan daardoor ook leiden tot een bestuurlijke boete voor de betrokken werknemer. 
 
Linken 
Het wijzigingsbesluit staat vermeld in Staatsblad 2011, 399 (link naar Staatblad) 
Het integrale gewijzigde Arbobesluit is vanaf 1 januari 2012 beschikbaar op www.wetten.nl. 
 
 
Met vragen over dit artikel kunt u terecht bij Man Kuen van Steensel, beleidsadviseur 
Financiering en Arbeidszaken, via 033 4608966 of mvsteensel@ggznederland.nl 
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