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Onderstaande procedure is eigendom van UZ Leuven. Deze is uitsluitend bestemd voor toepassing binnen de 
bedoelde context en mag niet zonder toestemming van de directie verspreid worden buiten UZ Leuven.
Dit geprint document is enkel geldig indien de inhoud overeenstemt met de definitieve geldige elektronische 
versie.
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Algemeen

Deze procedure betreft de bereiding van alle monoclonale antilichamen die niet in de apotheek worden bereid (-
mab) maar wel door de verpleegkundige op de verpleegeenheid of in de thuissetting. Deze geneesmiddelen zijn 
potentieel toxisch en vergen extra voorzichtigheid van de manipulator, de verpleegkundige. De bereiding van deze 
stoffen gebeurt daarom steeds aan de hand van gesloten (naaldloze) systemen, die het risico op 
huidcontaminatie en aerosolvorming drastisch terugdringen. Kies een tochtvrije ruimte in de voorbereidingsruimte 
van de verpleegeenheid en een apart werkvlak dat makkelijk te reinigen is.

Naast de bereiding wordt door de verpleegkundige op de VE de bereiding van een aantal instabiele PTS voltooid. 
Voor deze geneesmiddelen gebeurt het grote deel van het bereidingsproces in de apotheek, maar vindt de laatste 
fase plaats onmiddellijk voor het toedienen op de VE. Ook hiervoor worden gesloten systemen gebruikt.

De (afwerking van de) bereiding van PTS mag NIET door studenten, zwangere werkneemsters of 
werkneemsters die borstvoeding geven, gebeuren. 
Gebruik steeds nitril wegwerphandschoenen voor de bereiding van PTS op de verpleegeenheid.
Handschoenen moeten minstens om de 30 minuten worden gewisseld. Beschadigde handschoenen worden 
dadelijk gewisseld.
Het werken met gesloten systemen elimineert bij correct gebruik de kans op aerosolvorming en laat toe om 
veilig zonder masker te werken. Echter, in die uitzonderlijke omstandigheden waarin niet met gesloten 
systemen kan worden gewerkt voor de bereiding van deze stoffen, is het dragen van een masker met P3-
filter om inhalatie te voorkomen, absoluut geboden.
Materiaal dat gebruikt werd voor de bereiding van chemotherapeutische middelen en andere potentieel 
toxische stoffen wordt verwijderd als risicohoudend medisch afval.

Indicatie

Deze procedure betreft de bereiding van ALLE monoclonale antilichamen die niet in de apotheek worden bereid (-
mab)
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Voorbereiding

Patiënt
Controleer de identiteit van de patiënt. (Zie procedure Patiëntidentificatie)

Materiaal
Nitril handschoenen
Absorberende, niet-doorlaatbare onderlegger
Infuusoplossing
Gesloten systeem voor de te bereiden flacon (Spike met Clave®)

Het nieuwste type Spike is licht gewijzigd en heeft een andere/betere hechting op de vial. Foto nog 
niet beschikbaar.
In geval van kleine flacons (zoals bvb bij Mabcampath): contacteer de ziekenhuisapotheek voor een 
kleiner type Spike

Gesloten systeem voor de spuit (SpirosTM Gesloten connector, met mannelijke luer voor connectie op 
de spuit)

De Spiros connector is een gesloten systeem, dwz dat de vloeistofpoort in de connector gesloten is, tenzij de 
Spiros dmv luer-lock op een vrouwelijke connector (van bvb de Clave®) wordt aangesloten.
Ander materiaal

Volgens voorschrift of lokale procedure
Voor oplossen van de medicatie

Administratie
Controleer het voorschrift van de arts op datum, tijdstip toediening, dosis geneesmiddel en oplossing.

Uitvoering

Werkwijze
Controleer het voorschrift
Was de handen en trek nitril handschoenen aan. (Zie procedure Handhygiëne)

https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/pages/viewpage.action?pageId=74023206
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/pages/viewpage.action?pageId=189038631
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Opgelet: handschoenen om de 30 minuten (of vaker in het geval van verontreiniging, morsen, breuk, 
einde van de procedure of techniek of contact met een andere patiënt) veranderen.

Leg een absorberende, niet-doorlaatbare onderlegger op het werkvlak
Manipuleer het product steeds van het aangezicht weg

STAP 1: 
Voorbereidin
g van de 
flacon

Open het gesloten systeem voor de flacon 
(de spike met Clave).
Verwijder de blauwe dop van de spike 
(blauwe pijl wijst de dop aan, op de 2de 
afbeelding ziet u de spike zonder dop).).
Monteer de spike  op de flacon. 

STAP 2: 
Voorbereidin
g van de spuit

Neem de luer lock spuit en de Spiros 
connector.
Verwijder de dop van de Spiros connextor.
Plaats nu het gesloten systeem (de Spiros) 
op de spuit: maak een draaiende beweging 
tot je een klik hoor. De Spiros zit nu vast. De 
Spiros connector is een gesloten systeem, 
dwz dat de vloeistofpoort in de connector 
gesloten is, tenzij de Spiros dmv luer-lock 
wordt aangesloten op een vrouwelijke 
connector (in dit geval de flacon met spike). 
Zonder deze verbinding is de connector als 
een gewoon, gesloten afsluitdopje.

STAP 3: 
Aansluiting 
spuit en 
flacon

Ontsmet het gesloten systeem op de flacon 
(de Clave).



Bereiding van potentieel toxische 
stoffen voor subcutane toediening

Muzlidoc 25-May-2023 v7

6/8

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Sluit nu de 2 gesloten systemen op spuit en 
flacon dmv luer-lock op mekaar aan. 
Hanteer hiervoor de Clave en de Spiros zelf, 
niet de flacon en de spuit. Door de luer-lock 
verbinding opent de vloeistofpoort in de 
Spiros-connector van de spuit én de Clave 
connector van de flacon. 

STAP 4: 
Optrekken 
van de 
oplossing

Aspireer de juiste hoeveelheid van de 
oplossing in de spuit door de flacon 
omgekeerd te houden. De ventilatieopening 
op het gesloten systeem van de flacon zal 
de drukken egaliseren waardoor de 
aspiratie vrijwel moeiteloos gebeurt.

Ontkoppel nu de spuit en de flacon. Hanteer 
hiervoor de gesloten systemen.

De spuit is nu klaar voor de toediening.
Houd de Spiros op de spuit.
Breng de naald voor de SC 
toediening op de Spiros aan vlak 
voor de toediening. Zo houd je de 
tijd waarin het systeem 'open' is, zo 
kort mogelijk.
Voor de toediening: Houd een 
naaldcontainer beschikbaar zodat u 
het open systeem (spuit, Spiros en 
toedieningsnaald) meteen na de 
toediening als risicohoudend 
medisch afval kan verwijderen.

(www.icumed.com)

Nazorg en opvolging
Etiketteer de spuit, noteer steeds:

Kamer, naam en voornaam van de patiënt
Naam van het geneesmiddel
Dosis van het geneesmiddel
Toedieningstijdstip 

http://www.icumed.com/
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Verwijder het gebruikt materiaal als risicohoudend medisch afval
Dien het geneesmiddel toe volgens de procedure voor toediening van PTS, of bewaar de spuit in de koelkast 
of op kamertemperatuur conform de voorschriften van het geneesmiddel.

Instructie patiënt
N.v.t.

Referenties

Gerelateerde documenten
Patiëntidentificatie
Handhygiëne

Wetgeving

Wetenschappelijke literatuur
Codan Cyto®: Safe preparation and administration of cytostatics. Producthandleiding, brochure. 
(www.codan.de)
Department of health and human services, Centers for Disease control and Prevention, National Institute for 
Occupational Safety and Health. Preventing occupational exposures to antineoplastic and other hazardous 
drugs in healthcare settings, 2004, http://www.cdc.gov/niosh/docs/2004-165/pdfs/2004-165.pdf.
Connor TH, McDiarmid MA. Preventing occupational exposures to antineoplastic drugs in health care 
settings. CA Cancer J Clin, 2006, 56, 354-365.
Klein M, Lambov N, Samev N, Carstens G. Permeation of cytotoxic formulations through swatches from 
selected medical gloves. Am J Health-Syst Pharm, 2003, 60, 1006-11
International Society of Oncology Pharmacy Practitioners (ISOPP) Standards Committee. ISOPP standards 
of practice. Safe handling of cytotoxics. Oncol Pharm Pract 2007, 13 Suppl 1-81.
Institute for Applied Healthcare Sciences (IFAHS) for the German Society of Oncology Phramacy (DGOP). 
Quality standard for the oncology pharmacy service (Quapos 3). 2003.
Neefs A, Ponnet G, Simons L, Verstraete D, Van den Bergh G, in samenwerking met de werkgroep 
chemotherapie (VVRO). Verpleegkundig Oncologisch Compendium, 6de editie. GlaxoSmithKline, 2008.
PhaSeal® producthandleiding. Carmel Pharma (www.carmelpharma.com / www.phaseal.org )
Productmonografieën BOPP
Rego A, Roley L. In-use barrier integrity of gloves: Latex and nitrile superior to vinyl. Am J Infect Control, 
1999, 27, 405-10
Spiros® producthandleiding. ICU Medical (www.icumed.com)
Wallemacq PE, Capron A, Vanbinst R, Boeckamns E, Gillard J, Favier B. Permeability of 13 different gloves to 
13 cytotoxic agents under controlled dynamic conditions. Am J Health-Syst Pharm, 2006, vol 63, Mar 15, 
547-556
Wick C, Slawson MH, Jorgenson JA, Tyler LS. Using a closed-system protective device to reduce personnel 
exposure to antineoplastic agents. Am J Health-Syst Pharm, 2003, vol 60, nov 15, 2314-2320
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Disclaimer(s)
Algemene disclaimer UZ Leuven procedures

https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/muzlidoc/Algemene+disclaimer+UZ+Leuven+procedures
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