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 Veilig werken met cytostatica voor nieuwe 
medewerkers 

 
 

1. Doelstelling 

In afwachting van de verplichte vorming mbt het veilig omgaan met cytostatica (te volgen binnen de 6 

maanden na aanwerving) geeft dit formulier een beknopt overzicht van de voornaamste 

aandachtspunten mbt het werken met cytostatica.  

Voor een totaal beeld mbt het veilig werken met cytostatica verwijzen we naar de uitgebreide policy 

mbt het veilig werken met cytostatica. 

2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Cytostatica worden steeds toegediend op medisch voorschrift en volgens de richtlijnen vermeld in de 

policy betreffende het veilig werken met cytostatica.  

 

3.  Definitie van cytostatica  

 Cytostatica zijn: 

- Chemische middelen tegen kankerbestrijding  

- Biologisch zeer actieve stoffen met celgroeiremmende en celdodende eigenschappen  
- Vaak in combinatie toegediend ifv meer effect thv de tumor en minder nevenwerkingen 

thv de gezonde weefsels  
- Resultaat van de behandeling is afhankelijk van de gevoeligheid van de tumorcellen, de 

wijze en dosis van toediening en de mate waarin de cytostatica de tumorcellen kunnen 

bereiken  
 

4. Risico’s verbonden aan de toediening van cytostatica 

 

- Aantasting van gezonde cellen, voornamelijk sneldelende cellen. Symptomen kunnen zijn: 

diarree, haaruitval, misselijkheid, verminderde weerstand … 

- Irriterende eigenschappen (vb. ontstaan van flebitis)  

- Sommige cytostatica zijn kankerverwekkend voor mensen (vb. cyclophosphamide), 

andere zijn waarschijnlijk kankerverwekkend (vb. cisplatin), nog andere zijn mogelijk 

kankerverwekkend (vb. bleomycine) en andere worden niet geclassificeerd als 

kankerverwekkend voor mensen (vb. 5-Fluorouracil) 

Deze risico’s zijn afhankelijk van de mate van blootstelling, de aard van het cytostaticum, 

onbedoelde opname in het lichaam en ongecontroleerde verspreiding in de omgeving. 



 

Veilig werken met cytostatica 
voor nieuwe medewerkers 

VPPZ-FOR4-0003,1.0 pagina 2 van 4 

   

De enige officiële versie van dit document is de versie beschikbaar in ZOLnet 

 

Mogelijke bronnen van blootstelling zijn: bereiding, toediening, behandeling en verzorging van 

patiënten en tot slot schoonmaak en afvalverwerking.  

Het is van groot belang om correct om te gaan met cytostatica dmv beschermende 

maatregelen om deze risico’s te vermijden/te beperken  

5. Bereiding van cytostatica 

 

- Enkel in de apotheek  

- Steeds luerlock-koppelingen om aërosolvorming te voorkomen bij plotse ontkoppeling  

- Phaseal-techniek om verneveling/aërosolvorming te voorkomen  

- Aanzetstuk voor het aansluiten op het infuus van de patiënt is altijd gepurgeerd met 

fysiologische oplossing  

- Verpakking van cytostatica wordt altijd aanzien als potentieel gecontamineerd  

- Gele etikettering als identificatie van risicohoudende producten zoals cytostatica en 

monoclonale antilichamen  

 

6. Transport en bewaring 

 

- Altijd met behulp van een transportcontainer of via de aparte buizenpost (specifiek voor 

GDK1 en K45)  

- Bewaring in een gesealde verpakking; deze blijft gesloten tot op het moment van 

toediening bij de patiënt  

 

7. Toediening 

- Cytostatica wordt altijd gewogen voor een correcte toediening (juiste instelling van de 

inloopsnelheid). Het wegen gebeurt in de gesealde verpakking  

- Controleer altijd de patiëntengegevens, product, dosis, toedieningsweg en -snelheid voor 

toediening, vervaldatum.  

- Bevraag de patiënt actief dmv naam, voornaam en geboortedatum  

- In het medicatieschema van de patiënt wordt cytostatica (zowel IV als PO) met gele 

fluorstift gemarkeerd  

- Per orale medicatie wordt steeds per toediening klaargezet in een apart medicatiepotje 

met deksel en een geel etiketje (om aan te duiden dat dit risicohoudend is). In de mate 

van het mogelijke dient de patiënt deze medicatie zelf in te nemen onder toezicht van de 

verpleegkundige. Indien de patiënt dit zelf niet kan geeft de verpleegkundige deze 

medicatie, met handschoenen aan. Deze medicatie mag nooit geplet of gesplit worden  
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- Cytostatica worden steeds met handschoenen gemanipuleerd  

- Handhygiëne: wassen (mechanische reiniging) heeft de voorkeur op alcogel  

- Voor de toediening van cytostatica wordt een specifieke toedieningsset gebruikt, deze sets 

worden nooit ontkoppeld  

- Tussen de verschillende opeenvolgende toedieningen van cytostatica (= 

combinatietherapie) wordt de leiding gespoeld met 50 ml NaCl 0.9% om incompatibiliteit 

te voorkomen 

- Na de laatste toedieneng van  cytostatica dient de infuusleiding te worden gespoeld met 

minimaal 100ml NaCl 0.9% opdat de resterende cytostatica voldoende worden verdund  

8. Verzorging van de patiënt 

 

- Excreta zijn gedurende 7 dagen potentieel besmet (= algemene regel)  

- Belang van een goede handhygiëne en het dragen van handschoenen 

- Veilige manipulaties van excreta, incontinentiemateriaal, bedlinnen ed. (vb. in het slob)  

 

9. Afvalverwijdering 

 

- Alle materialen die in contact geweest zijn met cytostatica worden als risicohoudend afval 

behandeld. Draag daarom steeds handschoenen bij het manipuleren ervan  

- Maak gebruik van de pactosafe, sharpcontainer en/of box/vaatje voor risicohoudend afval  

 

10. Calamiteiten 

- Igv intraveneuze toediening:  

 Bij twijfel mbt de juiste plaatsing van de katheter dient altijd te worden herprikt  

 Raadpleeg altijd de crashkaart igv een extravasatie, contacteer de geneesheer en 

meldt deze extravasatie via zol.net < IK MELD  

- Op intranet zijn crashkaarten terug te vinden met de te nemen maatregelen  

- Op elke campus waar cytostatica worden toegediend is minimaal een extravasatiekit en 

een spilkit aanwezig  

 

11. Contactpersonen 

 

- Elke afdeling heeft een toegewezen apotheker; Martine Janssen en Christa Gilissen zijn 2 

van de klinisch apothekers die gecontacteerd kunnen worden voor vragen ivm cytostatica  



 

Veilig werken met cytostatica 
voor nieuwe medewerkers 

VPPZ-FOR4-0003,1.0 pagina 4 van 4 

   

De enige officiële versie van dit document is de versie beschikbaar in ZOLnet 

 

- Patrick Stijven is expertverpleegkundige oncologie en oncocoach; hij is bereikbaar via het 

nummer 6585.   
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