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Soort document 

Werkinstructie omgaan met cytostatica 

Doel 

Eenduidige werkwijze binnen de organisatie en een veilige werkomgeving voor 
medewerkers. 

Betrokkenen 

(WMO) medewerkers 
Coördinatoren WMO 

Middelen 

(wegwerp)handschoenen (nitril) 
Afvalzakken 
Schoonmaakmiddelen 
Wegwerptissues/keukenrol 
Overschort 
Wegwerponderleggers 
Naaldencontainer 

Inleiding 

Cytostatica 
Cytostatica zijn celremmende geneesmiddelen die ingezet worden bij de chemo-
therapeutische behandeling van met name kankerpatiënten. Deze medicijnen hebben niet 
alleen invloed op de kankercellen, maar ook op gezonde cellen. In de excreta (dit is urine, 
ontlasting, zweet, speeksel en braaksel) kunnen de eerste dagen nadat een patiënt 
behandeld is, ongeacht of dit via een infuus, injectie of tablet is toegediend, nog resten van 
cytostatica voorkomen. 
 
Ter bescherming van eventuele aanraking met cytostatica, gelden tot maximaal 7 dagen na 
toediening (14 dagen bij het cytostaticum Raltitrexed) de volgende maatregelen: 
 

Werkwijze 

Algemene maatregelen 
Gebruik altijd bij schoonmaakwerkzaamheden - opruimen van urine, ontlasting, 
speeksel, braaksel en vervuild wasgoed en het schoonmaken van het toilet en de 
was/badgelegenheid en afhalen bedden - (wegwerp)handschoenen. Zorg voor een 
aparte afvalzak om wegwerpmateriaal direct in af te voeren. Voer alle excreta af via 
het toilet. Was goed de handen na afloop van deze handelingen. 

 
Reiniging 

Reinig het toilet en de was/badgelegenheid met een schoonmaakmiddel bijv. een 
allesreiniger. Materialen die in contact zijn geweest met excreta, moeten eveneens 
met een schoonmaakmiddel gereinigd worden. Spoel het materiaal altijd eerst met 
koud water om, waarna dit huishoudelijk gereinigd kan worden. 
Servies en bestek reinigen zoals u gewend bent.  
 

Wasgoed 
Was de vervuilde kleding/beddengoed direct. Houd het wasgoed apart van andere 
kleding in een plastic zak. Begin met een koud spoelprogramma, kies vervolgens het 
wasprogramma dat geschikt is voor het materiaal van de kleding of het beddengoed. 
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Dompel eventueel een enkel kledingstuk onder in een emmer koud water, voordat u 
het in de wasmachine wast. 
 

Afval 
Afval dat in aanraking is geweest met bijv. urine, ontlasting, speeksel, braaksel of 
transpiratie kan in een dubbele afvalzak via het normale huisvuil weggegooid worden.  
 

Verschonen van het bed  
Wasgoed wordt als besmet beschouwd door contact met uitscheidingsproducten van de 
cliënt die behandeld wordt met cytostatica.  
Uitscheidingsproducten vormen een risico tot 7 dagen na toediening. Toegediende 
cytostatica verlaten o.a. via transpiratievocht, urine, ontlasting en speeksel in verdunde vorm 
het lichaam. Het midden van het kussensloop is het meest besmette gedeelte. Als er een 
bovenlaken gebruikt wordt, is de deken of het dekbed niet besmet. Voorkom direct contact 
tussen gebruikt linnengoed en de eigen kleding.  
Benodigdheden  

 handschoenen;  

 eventueel afvalzak.  

 eventueel overschort.  
 
Werkwijze  

 Was de handen en trek de nitril handschoenen aan bij direct contact met besmet 
wasgoed.  

 Haal het beddengoed rustig af, voorkom opdwarrelen van stofdeeltjes.  

 Werk vanuit de hoeken naar het midden: Sla de punten over het meest besmette 
middengedeelte heen. Hierdoor zit het minst besmette deel aan de bovenkant.  

 Voorkom direct contact tussen gebruikt linnengoed en de eigen kleding.  

 Als wasgoed niet direct gewassen wordt moet het, apart van ander wasgoed, worden 
bewaard in een afgesloten plastic zak.  

 Start het wasprogramma met een koud spoelprogramma en kies vervolgens het 
normale wasprogramma.  

 Trek na het laatste contact met het wasgoed nitril handschoenen uit. Deponeer 
gebruikt wegwerp-materiaal in de afvalzak.  

 Was de handen.  

 Maak het bed op met schone lakens, gebruik zo mogelijk een extra bovenlaken onder 
dekbed of deken.  

 
NB: Als het beddengoed zichtbaar besmet is met excreta (urine, ontlasting, braaksel) dan 
geldt het advies om een overschort aan te doen. Het beddengoed moet dan apart van ander 
wasgoed gewassen worden.  
 
Schoonmaken sanitair  
Bij het reinigen van toilet en badkamer moet het hele interieur als besmet beschouwd 
worden, waarbij in acht moet worden genomen dat uitscheidingsproducten een risico vormen 
tot 7 dagen na toediening.  
Het is van belang dat er meerdere sopdoekjes per ruimte gebruikt worden en dat de 
gebruikte sopdoekjes niet uitgespoeld worden, hierdoor kan het water besmet raken.  
Trek ieder vier uur nieuwe nitril handschoenen aan. De doorlaatbaarheid van nitril 
handschoenen wordt groter na vier uur gebruik.  
Benodigdheden  

 nitril handschoenen;  

 meerdere sopdoekjes, zo mogelijk wegwerp;  

 emmer water;  
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 PH neutraal schoonmaakmiddel bijvoorbeeld allesreiniger;  

 eventueel wegwerptissues of keukenrol voor opruimen gemorste 
uitscheidingsproducten;  

 afvalzak en/of waszak.  
 
Werkwijze  

 Was de handen en trek de nitril handschoenen.  

 Werk van schoon naar vuil.  

 Als er sprake is van zichtbare verontreiniging met uitscheidingsproducten verwijder 
dat dan eerst met wegwerptissues (wc- of keukenpapier).  

 Verontreinigde wegwerptissues afvoeren via afvalzak en deze goed sluiten.  

 Begin bij de deur en reinig eerst de vloer. Deponeer de sopdoek hierna bij het 
besmette wasgoed.  

 Gebruik voor verdere reiniging zoveel sopdoekjes als nodig zijn.  

 Reinig vervolgens spiegels, lichtknoppen, wastafel en kranen.  

 Reinig wanden.  

 Reinig de toiletbril en de buitenkant van het toilet.  

 Reinig ten slotte de binnenkant van het toilet.  

 Reinig als laatste de vloer nog een keer.  

 Voer het gebruikte water af via het toilet.  

 Spoel het toilet twee keer door met gesloten deksel.  

 Deponeer niet-wegwerpsopdoekjes bij het besmette wasgoed.  

 Deponeer gebruikt wegwerpmateriaal in de afvalzak en sluit deze goed.  

 Zie: Omgaan met cytostatica-afval.  

 Was de handen.  

 
Reinigen niet-wegwerpmateriaal  
Serviesgoed, bestek en dergelijke kunnen gewoon hygiënisch gereinigd worden bij de afwas 
met de hand of in de vaatwasmachine.  
Andere niet-wegwerpmaterialen (zoals po, urinaal e.d.) worden na gebruik eerst koud 
omgespoeld. Het koude spoelwater wordt afgevoerd in het toilet. Vervolgens kan het 
materiaal huishoudelijk worden gereinigd met een PH neutraal schoonmaakmiddel zoals een 
allesreiniger of afwasmiddel.  
 
Benodigdheden zijn te verkrijgen bij Thuiszorg Groot Gelre:  

 handschoenen;  

 eventueel afvalzak.  

 eventueel overschort.  
 
Omgaan met cytostatica afval  
Al het wegwerpmateriaal dat in aanraking is geweest met cytostatica of cytostaticaresten 
door middel van uitscheidingsproducten van de cliënt, dient als besmet afval beschouwd te 
worden en als zodanig te worden afgevoerd.  
Cytostatica-afval wordt in een dubbele afvalzak als huisvuil beschouwd door de 
afvalzak(ken) met besmet afval in een tweede afvalzak of container te deponeren en deze 
daarna te sluiten. 
 
Benodigdheden  

 afvalzakken;  

 wegwerponderleggers;  

 naaldencontainer voor scherp afval.  
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Werkwijze  

 Deponeer gebruikte materialen en afval direct in een afvalzak die zich dichtbij de 
plaats van handeling bevindt.  

 Gebruik wegwerponderleggers om gebruikte verbanden, wegwerpopvangmateriaal 
etc. in te vouwen alvorens het in de afvalzak te doen.  

 Doe de afvalzak niet te vol.  

 Sluit de afvalzak goed.  

 Voorkom bij het sluiten het uitduwen van lucht uit de zak. 

 Doe de afvalzak in een tweede afvalzak.  

 Scherp afval kan worden verzameld in een naaldencontainer.  

 De naaldencontainer kan worden ingeleverd bij de leverancier/apotheek.  

 De dubbele afvalzak kan als normaal huisvuil worden beschouwd. 

Referenties 

 Veilig omgaan met cytostatica in de thuiszorg, Integraal Kankercentrum Nederland 
(veilig omgaan met cytostatica in de thuiszorg; externe link) 

 Stichting A+O VVT (www.aovvt.nl; externe link), december 2008, Handboek veilig 
omgaan met cytostatica intra- en extramuraal. 


