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Monitoring van oppervlakte besmetting met cytostatica

KvK Haaglanden
S 411 59 788

De Arbobeleidsregels schrijven voor dat na gebruik van cytostatica de schoonmaak moet worden
gecontroleerd door veegproeven. De werkgroep “toetsingswaarden cytostatica” van de NVZA,
NVVK en NVvA heeft in 2016 een rapport uitgebracht waarin de meetstrategie en werkinstructies
van veegproeven cytostatica zijn beschreven.
Het Laboratorium van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ) heeft op basis van dit rapport een
kit ontwikkeld voor het uitvoeren van deze veegproeven. Zowel het veegproces als de analyse is
gevalideerd voor het monitoren van oppervlakte besmetting met cyclofosfamide, ifosfamide,
gemcitabine, methotrexaat en/of platinabevattende cytostatica (cisplatin, carboplatin, oxaliplatin).
De kit is ook geschikt om
mitomycine te analyseren, maar
hiervoor gelden speciale
voorwaarden.
Voor het monitoren op 5-FU
(eventueel i.c.m. cyclofosfamide)
is een aparte kit verkrijgbaar
Elke kit bevat 10 buizen voor
monstername. Hij is eenvoudig in
gebruik zodat, op basis van de
meegeleverde instructies,
iedereen de veegproeven kan
uitvoeren. Materialen en
formulieren die nodig zijn voor de
monstername zijn bijgevoegd. Op
de rapportage wordt naast de
gemeten waarden en de validatie
gegevens ook een advies
gegeven op basis van de limieten
vastgesteld door bovenvermelde
werkgroep.

Verzending
Na monstername kunnen de buizen in de originele verpakking worden geretourneerd naar het
antwoordnummer van de AHZ. De verpakking past door de brievenbus, waardoor speciale
pakketpost, etikettering of frankeren niet nodig zijn. De verzending kan bij kamertemperatuur
plaatsvinden.

Tarieven 2019
Het tarief per bepaling bedraagt € 47,50 (excl. BTW, incl. materialen en verzending).
Indien de monsters worden aangeboden tijdens de vaste meetmomenten van de AHZ, geldt een
gereduceerd tarief van € 37,50.
Vanaf de 3e bepaling in één monster is het tarief € 25,00 resp. € 20,00.
De vaste meetmomenten vallen in de eerste helft van april en de eerste helft van oktober, u kunt
hiervoor een aankondiging ontvangen.
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