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nationaliteit), gesteund door 1 medeondertekenaar, over veilige 
wegwerpinjectienaalden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die werkzaam is bij de "Poznan University of Medical Science", benadrukt dat 
ondanks de medische vooruitgang en de samenwerking in het kader van HELICS 
(monitoringnetwerk voor infecties veroorzaakt binnen de gezondheidszorgsector) iatrogene 
infecties in de hele wereld nog steeds een ernstig probleem vormen. Hij is van mening dat een 
van de redenen hiervan het gebruik is van wegwerpinjectienaalden die dusdanig van vorm 
zijn dat daardoor infecties kunnen worden overgebracht. Onder verwijzing naar Verordening 
(EG) nr. 851/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot oprichting 
van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en de bepalingen omtrent de 
taken van dit centrum, verzoekt hij het Europees Parlement daarom om ervoor te zorgen dat er 
aandacht wordt geschonken aan dit ernstige probleem voor de volksgezondheid. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Indieners beweren dat wegwerpinjectienaalden een ontwerpfout hebben. De vermeende fout 
betreft injectienaalden waar de diameter van de zuiger gelijk is aan of iets kleiner (ca. 0,1 –
0,2 mm) kleiner is dan de binnendiameter van de cilinder van de injectienaald. Dit type 
constructie maakt het volgens Indieners mogelijk dat de zuiger het inwendige steriele 
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oppervlak van de cilinder van de injectienaald raakt. Volgens Indieners is het bij het 
voorbereiden van injecties met oplosbare medicijnen (bijvoorbeeld antibiotica) nodig de 
zuiger een aantal malen op en neer te bewegen. Hierbij is het mogelijk dat de zuiger uit de 
cilinder wordt getrokken en besmet raakt, bijvoorbeeld doordat hij met een hand wordt 
aangeraakt. Als de besmette zuiger weer in de cilinder wordt gedrukt, besmet dit het 
binnenoppervlak van de cilinder, waardoor vervolgens het medicijn in de injectienaald besmet 
wordt. Volgens Indieners zou dit er onder andere toe kunnen leiden dat het hepatitis C-virus 
(HCV) wordt overgedragen.

Indieners verklaren dat ze deze zaak al zonder gevolg aan de Poolse autoriteiten hebben 
voorgelegd. Zij verzoeken het Europees Parlement nu alle noodzakelijke stappen te nemen 
om te zorgen dat de gebrekkige injectienaalden in EU landen uit de verkoop worden gehaald.

Commentaar 

Het verzoekschrift zou letterlijk kunnen worden opgevat als een verzoek om producten uit de 
handel te laten nemen. Hier moet er echter op worden gewezen dat alleen de lidstaten 
verantwoordelijk zijn voor het uit de handel nemen van mogelijke schadelijke medische 
hulpmiddelen. Lidstaten hebben deze verantwoordelijkheid uit hoofde van artikel 8 en 14 ter 
van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen. Indien men het 
verzoekschrift aldus interpreteert, zijn noch het Europees Parlement noch de andere Europese 
instellingen de aangewezen partijen. Zij hebben niet de bevoegdheid om de gevraagde 
maatregel te nemen. Gesteld dat het vermeende risico bestaat, zal het aan de lidstaten zijn om 
maatregelen te nemen.

Het verzoekschrift zou ook kunnen worden geïnterpreteerd als een oproep tot aanpassing van 
de Europese wetgeving om dit type infectie te voorkomen. Deze oproep zou gerechtvaardigd 
zijn als de huidige Europese wetgeving het in het verzoekschrift genoemde risico niet 
afdoende zou afdekken. De huidige Europese wetgeving dekt dit risico echter afdoende af. In 
artikel 7, lid 2 van bijlage I bij Richtlijn 93/42/EEG staat: "De hulpmiddelen moeten zodanig 
zijn ontworpen, vervaardigd en verpakt dat het gevaar dat door de aanwezige besmettende 
stoffen en resten wordt gevormd voor degenen die bij het vervoer, de opslag en het gebruik 
betrokken zijn, en voor de patiënt, tot een minimum beperkt wordt, gelet op de bestemming 
van het product." Bovendien bevat artikel 13, lid 1 van die bijlage bepalingen over de 
informatie die moet worden verstrekt om veilig gebruik zeker te stellen. Omdat het 
onmogelijk is in de wetgeving specifieke vereisten vast te leggen voor vele duizenden 
verschillende medische hulpmiddelen, is het voor de Europese Unie niet mogelijk concretere 
vereisten op te stellen voor elk van de producttypes. Derhalve kan de Europese Unie op 
wetgevingsniveau niet meer doen.

Verder zou het verzoekschrift kunnen worden gelezen als een oproep tot wijziging van de 
desbetreffende geharmoniseerde norm, voor zover de Europese Unie controle uitoefent op de 
ontwikkeling van geharmoniseerde normen. De diensten van de Commissie hebben de inhoud 
geverifieerd van de desbetreffende norm, namelijk EN ISO 7886-1:1997 "Steriele 
injectiespuiten voor eenmalig gebruik - Deel 1: Spuiten voor handmatig gebruik (ISO 7886-
1:1993, inclusief Technisch Corrigendum 1:1995)". Artikel 12, lid 1 daarvan luidt als volgt 
".... het mag niet mogelijk zijn de zuiger gemakkelijk uit de buis te trekken". Dit geeft aan dat 
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de norm rekening houdt met de belangrijkste vereiste voor de bescherming tegen contact 
tussen de hand en het steriele gedeelte van de zuiger. Bovendien vereist artikel 16, lid 3, letter 
f) "informatie voor het hanteren, opbergen en transporteren van de inhoud" (van de 
verpakking) van de fabrikant. Op het niveau van de normering is in principe dus gedaan wat 
er gedaan kan worden. Desalniettemin gaan de diensten van de Commissie de desbetreffende 
normeringsinstantie CEN verzoeken om bij gelegenheid van de volgende herziening van de 
norm te onderzoeken of het wellicht beter is een extra zin toe te voegen voor het geval waarin 
de zuiger uit de buis van de injectienaald wordt getrokken.

De diensten van de Commissie erkennen dat het contact tussen de hand van de 
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en de zuiger van de injectienaald mogelijk een bron 
van besmetting met een met de hand overgebrachte infectie (stafylokokkeninfectie) kan zijn. 
Daarom is de Commissie bezig met de ontwikkeling van een Mededeling van de Commissie 
en een voorstel voor een Aanbeveling van de Raad inzake de veiligheid van patiënten, 
waaronder de voorkoming en beheersing van infecties die in verband worden gebracht met de 
gezondheidszorg, waarin onder andere aan de lidstaten de aanbeveling wordt gedaan 
specifieke maatregelen in te voeren voor de voorkoming en beheersing van infecties die in 
verband worden gebracht met de gezondheidszorg.

Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat het niet-adequate gebruik van de injectienaald zoals dit 
door Indieners wordt beschreven tot infectie met het hepatitis C-virus (HCV) zal leiden. HCV 
wordt primair via direct contact met menselijk bloed overgedragen. Overdracht via 
bloedtransfusies die niet worden gescreend op HCV-infectie, via het hergebruik van niet 
afdoende gesteriliseerde naalden, injectiespuiten of andere medische instrumenten, of via het 
delen van naalden door drugsgebruikers, is goed gedocumenteerd. Overige wijzen van 
overdracht zoals praktijken waarbij gebruik wordt gemaakt van percutane procedures kunnen 
zich voordoen indien niet afdoende gesteriliseerde apparatuur wordt gebruikt. HCV wordt niet 
overgedragen door vluchtig contact (1). Alle gemelde gevallen van kruisbesmetting met HCV 
in gezondheidszorgomgevingen houden verband met chirurgische of onveilige 
injectiepraktijken (het hergebruik van injectiematerialen of besmetting via flacons die 
meerdere doses bevatten) (2,3,4,5,6,7). Het probleem van besmetting met HCV doet zich dus 
voor in verband met het contact met bloed of andere lichaamsvloeistoffen, niet met handen, 
en zou derhalve kunnen worden voorkomen door het juiste gedrag door de 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Conclusie

Op het niveau van de Europese instellingen is geen actie nodig. Door de verantwoordelijke 
normeringsinstantie, in dit geval CEN, wordt onderzocht in hoeverre een zin die producenten 
verplicht gebruikers te waarschuwen tegen het in de buis terugduwen van de zuiger van een 
injectienaald nadat deze eruit is geweest passend is. Het is aan de lidstaten om te verifiëren of 
individuele injectienaalden die op de markt worden gebracht aan de wettelijke vereisten 
voldoen en veilig zijn. Geen van de mogelijke acties die hier worden beschreven zal het 
probleem oplossen van besmetting met HCV in verband met het contact met bloed of andere 
lichaamsvloeistoffen.
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