
  

 
 

Onderwerp Gevaarlijke stoffen: cytostatica 

Wat is het? Cytostatica, chemotherapie: medicijnen die de celdeling remmen, vaak 
gebruikt bij patiënten met kanker, soms bij chronische aandoeningen zoals 
reuma. De medicijnen zelf en de uitscheidingsproducten (zoals urine en 
transpiratie) met reststoffen (tot 7 dagen na toediening ervan) kunnen voor 
medewerkers kankerverwekkend zijn als ze er vaak en langdurig mee in 
contact komen. 

Verantwoordelijkheid 
werkgever 

De werkgever moet er zorg voor dragen dat medewerkers: 
• kunnen signaleren dat het een cliënt betreft die behandeld wordt met 

cytostatica; 
• zich bewust zijn van de noodzaak om veilig om te gaan met cytostatica; 
• de juiste personen kunnen inschakelen bij ontbrekende informatie en 

voor vragen; 
• de benodigde maatregelen kunnen toepassen in de zorg voor de cliënt. 

Verantwoordelijkheid 
werknemer 

Nadat een cliënt cytostatica heeft gekregen moet de hulpverlener 7 dagen 
lang: 
• zorgen voor een veilige en hygiënische werkwijze in een logische 

volgorde waarbij het risico op contact met uitscheidingsproducten zo 
klein mogelijk wordt gemaakt; 

• persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken bij de zorg voor de 
cliënt, bij het schoonmaken van het sanitair, het beddengoed en 
persoonlijk wasgoed van de cliënt; 

• de cliënt vertellen wat hij/zij zelf kan doen om besmetting van 
oppervlakken en materialen te voorkomen. 

Aandachtspunten 
OR 

• Vormt het gebruik van cytostatica een (groot) risico? Is er voldoende 
aandacht voor het onderwerp? Wat waren de uitkomsten van de RI&E? 

• Zorgt de werkgever voor voldoende randvoorwaarden, voorlichting en 
training? 

• Handelen medewerkers bij patiënten met cytostatica zoals 
afgesproken? Weten ze wat ze moeten doen en doen ze dat? 

Meer informatie Cytostatica vormt in de arbocatalogusvvt.nl deel van het onderwerp 
gevaarlijke stoffen. Er is een implementatieplan en digitaal 
instructieprogramma beschikbaar (zie ondersteunende middelen).  
Hierin staat voldoende, duidelijke en praktische informatie om beleid rond 
cytostatica in de eigen organisatie te ontwikkelen. 
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