
Spill Kit (Decontaminatie Set) 

Decontaminatie na accidentele morsing 

Accidenteel vrijkomen is mogelijk wanneer: 

➢ Een prikaccident gebeurt met een gecontamineerde naald 

➢ Lekkage gebeurt 

➢ Een glazen vial met geneesmiddelen breekt 

 

Decontaminatie van personeel 

➢ Decontaminatie van personeel is prioritair en moet onmiddellijk gebeuren. 

• Indien de huid gecontamineerd is met CMR geneesmiddelen (carcinogeen, mutageen of 

reprotoxische geneesmiddelen) dient de huid eerst en vooral grondig gereinigd te worden met 

grote hoeveelheid koud water. 

• Als de ogen gecontamineerd zijn, dient eerst en vooral gespoeld te worden met grote 

hoeveelheden koud water of een NaCl 0.9% oplossing gedurende minimaal 10 minuten. Daarna 

moet een oogarts worden geraadpleegd voor verdere acties. 

 

Oppervlakte decontaminatie 

 

Basisprincipes 

➢  De "spill kit" bevat alle basis en essentiële hulpmiddelen om een kleine lekkage van gevaarlijke 

stoffen (vb. cytotoxische geneesmiddelen) te verwijderen. 

➢ Na lekkage beslist een goed opgeleid persoon of de spill kit geschikt is voor ontsmetting en of er 

aanvullende acties nodig zijn. 

 

Procedure voor ontsmetting: 

 

1. Markeren van verontreinigd oppervlak 

• Verontreinigde oppervlakken moeten zo snel mogelijk worden geïsoleerd om mogelijke 

verspreiding van toxische stoffen en besmetting van het personeel tegen te gaan 

• Verontreinigde oppervlakken kunnen onder andere met krijt worden gemarkeerd. 

• Het is noodzakelijk om gebieden met vrije toegang (bijvoorbeeld afdelingen of plaatsen voor 

ontvangst en verzending van goederen) te markeren met aandachtsborden. 

• Als het een lekkage van een poeder betreft, moeten aanvullende maatregelen worden genomen 

om de luchtstroom in de kamer te stoppen of te beperken (vb. airconditioning uitschakelen en 

deuren en ramen sluiten). 

 

2. Persoonlijke bescherming  

• Draag een overall of algemene labojas voor eenmalig gebruik 



• Wegwerpbare overschoenen 

• 3M respiratoir gezichtsmasker 

• Beschermende mouwen (voldoende dik) en huishoud handschoenen 

• Beschermende bril 

3. Schoonmaken 

➢ Droge stoffen: het absorberende materiaal gebruikt om de gemorste stof op te vangen moet eerst 

worden ondergedompeld in water 

➢ Vloeibare stof: het absorberende materiaal moet een hoge capaciteit voor vloeistofabsorptie 

hebben 

 

3.1 Gebroken glas schoonmaken 

➢ Gecontamineerd gebroken glas moet volledig worden bijeen verzameld met behulp van de 

volgende hulpmiddelen: 

• Schraper/pincet, vuilnisschep en -blik 

• Het is ten strengste verboden om een borstel te gebruiken 

➢ Extra paar handschoenen kunnen worden gedragen. 

 

3.2 Reinigingsprocedure 

➢ Verontreinigde oppervlakken moeten grondig worden gereinigd 

➢ De beste resultaten worden behaald bij gebruik van een tweefasen-procedure, maar controleer 

eerst het veiligheidslabel of de wetenschappelijke bijsluiter om te zien of aanvullende 

ontsmettingsmiddelen nodig zijn: 

 1. 0,05 M NaOH in water 

 2. 98% isopropanol 

➢ Eindschoonmaak met wasmiddelen of huishoudelijke schoonmaakmiddelen 

➢ Reinig steeds in de richting van de schoonste tot de meest vuile plaats 

 

4. Afvalverwijdering 

➢ Verzameld afval wordt in plastieken zakken gedaan, en goed afgesloten met een plastieken draad 

➢ Plastieken zakken worden onmiddellijk in afvalcontainers voor cytostatica geplaatst (die niet meer 

kunnen worden geopend) en worden gelabeld volgens de lokale procedures 

 

Ongevallen moeten worden gedocumenteerd volgens de lokale procedures.  

 

De materialen van de “Spill kit” moeten in elke ruimte waar met cytostatica wordt gewerkt worden 

aanwezig zijn en voor iedereen bereikbaar zijn. 

 

De apotheekafdeling is als centrale eenheid verantwoordelijk voor het toewijzen en onderhouden van de 

“Spill Kit”-apparatuur. 


