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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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Indicatie
De procedure betreft de subcutane toediening van chemotherapie en andere potentieel toxische stoffen.

Muzlidoc acties 



https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/~acoolb0
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/~acoolb0
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/~btans0
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/~gvdrli0
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/~hvacke0
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/~monkel0
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/~gvassc0
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Algemeen
De toediening van chemotherapeutische middelen en andere potentieel toxische stoffen mag NIET door 
studenten gebeuren.
Bereidingen voor subcutane toediening betreffen doorgaans eerder kleine volumes. Bereidingen worden 30 
tot 60' voor de start van de toediening uit de koelkast gehaald zodat ze op kamertemperatuur kunnen 
komen. 
Controleer steeds het voorschrift van de arts tov de specificaties op het etiket

Patiënt en EAD-nummer, of: patiënt en geboortedatum
Product, dosis, oplosmiddel en volume
Toedieningwijze
Tijdstip / datum

Gebruik steeds nitril wegwerphandschoenen voor de manipulatie van chemotherapeutische middelen en 
andere potentieel toxische stoffen. Handschoenen moeten minstens om de 30 minuten worden gewisseld. 
Beschadigde en gecontamineerde handschoenen worden dadelijk gewisseld.
Materiaal dat gebruikt werd voor de toediening van chemotherapeutische middelen en andere potentieel 
toxische stoffen wordt verwijderd als risicohoudend medisch afval.
Dien premedicatie, anti-emetica en andere supportieve medicatie toe volgens het voorschrift.
Voer bijkomende verpleegkundige acties (opvolgen urinedebiet, bloeddrukmeting, ...) uit volgens het 
voorschrift en de lokale afspraken (zie ook chemotherapiefiches voor zorgverleners op Cyztra).
Geef de patiënt (en zijn naaste) educatie over zijn therapie. Bewaak dat de minimaal noodzakelijke 
leerdoelen worden bereikt en dat de informatiebehoefte van de patiënt werd beantwoord. (zie daarvoor de 
leidraad voor patiënteneducatie over chemotherapie en andere celremmende geneesmiddelen op Cyztra)

Voorbereiding

Patiënt
Controleer de identiteit van de patiënt (Zie procedure Patiëntidentificatie)
Installeer de patiënt.
Informeer de patiënt over het verloop van de procedure
Beoordeel de parameters en klachten die relevant zijn voor de betrokken therapie. Sommige medicatie mag 
bij bepaalde parameters of klachten niet worden toegediend. Raadpleeg hiervoor de zorgverlenerfiche van 
het product (http://intranet/cyztra) 

Materiaal
Niet-steriele nitril wegwerphandschoenen
Compres
Medicatie:

Geleverde bereiding van de apotheek: haal de bereiding voor de toediening uit de koelkast zodat de 
bereiding op kamertemperatuur kan komen: voor kleine volumes kunnen 30' volstaan.
Zelf te bereiden medicatie: bereid volgens de procedure voor potentieel toxische stoffen (zie https://
wiki.uz.kuleuven.ac.be/x/MY9dF of voor externen zie https://www.nexuzhealth.be/sites/default/files/
cyztra/18991.pdf)

Naald voor subcutane toediening, of eventueel vleugelnaald
Naaldcontainer: Houd een naaldcontainer beschikbaar zodat je het open systeem (spuit, Spiros en 
toedieningsnaald) meteen na de toediening kan verwijderen.

http://intranet/cyztra
http://intranet/cyztra
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/pages/viewpage.action?pageId=74023206
http://intranet/cyztra)
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/x/MY9dF
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/x/MY9dF
https://www.nexuzhealth.be/sites/default/files/cyztra/17144.pdf
https://www.nexuzhealth.be/sites/default/files/cyztra/17144.pdf
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Administratie
Controleer het voorschrift van de arts op datum, tijdstip toediening, dosis geneesmiddel en oplosmiddel. 

Uitvoering

Werkwijze
Was de handen en trek niet-steriele handschoenen aan. (Zie procedure Handhygiëne)
De subcutane toediening kan niet naaldloos of gesloten gebeuren: houd de tijd waarin het systeem 'open' is 
zo kort mogelijk, met andere woorden: plaats de naald pas op de spuit (met Spiros) vlak voor de toediening.
Kies de injectieplaats (buik of dij) in functie van het geneesmiddel, raadpleeg hiervoor de zorgverlenerfiche 
van het product (http://intranet/cyztra) 
Injecteer niet in een gevoelige, rode of harde zone of blauwe plekken en littekens.
Injecteer elke keer op een andere plaats. 
Ontsmet de injectieplaats.
Gebruik een subcutane naald of een vleugelnaald. 
Injecteer langzaam (zie zorgverlenerfiche voor snelheid/tijdsduur). Als de patiënt pijn ervaart, stop dan met 
het toedienen of vertraag de injectiesnelheid. Als de pijn aanhoudt, kan je een andere injectieplaats kiezen 
om de rest van de dosis toe te dienen.
Wacht na de injectie 10’ alvorens de naald te verwijderen.
Er kan een kleine hoeveelheid bloed of vloeistof uit de injectieplaats lopen. Oefen druk uit op de huid 
kompres tot het bloeden is gestopt. Wrijf niet op de injectieplaats.
Verwijder al het materiaal via het RMA (risico houdend medisch afval) vat. 

Nazorg en opvolging
Verwijder het gebruikt materiaal als risicohoudend medisch afval
Na de toediening van chemotherapeutische geneesmiddelen en andere potentieel toxische stoffen worden 
de excreta van de patiënt als potentieel toxisch beschouwd en worden deze met nitrile 
wegwerphandschoenen en als risicohoudend medisch afval behandeld. De duur van deze beschermende 
maatregelen hangt af van de farmacokinetiek van het betrokken product en bedraagt minimaal 1 tot 
maximaal 7 dagen (zie ook chemotherapiefiches voor zorgverleners op Cyztra).
Sommige medicatie kan een infuusreactie uitlokken.  Voor informatie, observatietijd na toediening en 
management: raadpleeg de zorgverlenerfiche van het product (http://intranet/cyztra) 

Instructie patiënt
Geef de patiënt (en zijn naaste) educatie over zijn therapie. Hanteer hiervoor een ChemoWijzer indien 
beschikbaar (zie Cyztra). Bewaak dat de minimaal noodzakelijke leerdoelen worden bereikt en dat de 
informatiebehoefte van de patiënt werd beantwoord. (zie daarvoor de leidraad voor patiënteneducatie over 
chemotherapie en andere celremmende geneesmiddelen op Cyztra)

Referenties

Gerelateerde documenten
Patiëntidentificatie

https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/pages/viewpage.action?pageId=189038631
http://intranet/cyztra)
http://intranet/cyztra
http://intranet/cyztra)
http://intranet/cyztra
http://intranet/cyztra
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/pages/viewpage.action?pageId=74023206
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Handhygiëne
Cyztra

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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https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/pages/viewpage.action?pageId=189038631
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