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In dit onderzoek werd de werkgerelateerde blootstelling aan cytostatica via de handen van apothekersassistenten betrokken bij het klaarmaken van cytostatica
en schoonmaakpersoneel onderzocht.
Het betrof personeel in vijf verschillende Nederlandse
ziekenhuizen en er werd gekeken naar een diversiteit
van potentieel kritische handelingen daar waar het
blootstelling aan cytostatica betreft. De blootstelling
aan de handen werd gerelateerd aan een grenswaarde
van cyclofosfamide (0,74 μg).
Apothekersassistenten en schoonmaakpersoneel werd
gevraagd om spoelingen van de handen te nemen
na het uitvoeren van een negental potentieel kritische
handelingen voor werkgerelateerde blootstelling aan
cytostatica. Alle monsters werden kwantitatief geanalyseerd op de aanwezigheid van een achttal cytostatica.
Door gebruik te maken van zowel de frequentie van uitvoeren van de handelingen alsook de gemeten blootstelling aan de handen tijdens deze handelingen, was
het mogelijk de blootstelling gedurende een week aan
de referentieverbinding cyclofosfamide te berekenen.
In de vijf ziekenhuizen werden 70 handspoelingen en

8 blanco’s verzameld. Voor het schoonmaakpersoneel
bleven alle waardes onder de grenswaarde. Hetzelfde was het geval bij de apothekersassistenten tijdens
het klaarmaken. Bij de voorbereidende handelingen
voorafgaand aan het klaarmaken en de controle van
het product erna was echter sprake van 13% kans op
het overschrijden van de grenswaarde. De hoogste
waardes werden zonder uitzondering gevonden indien
geen handschoenen werden gedragen.
Geconcludeerd wordt dat apothekersassistenten tijdens de bereiding en schoonmaakpersoneel adequaat
beschermd zijn tegen werkgerelateerde blootstelling.
Bescherming schiet echter te kort indien bij de voorbereidende of controlehandelingen geen handschoenen
worden gedragen.
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