
 

 

 

FSM6 - Aseptisch handelen 

 
E-learning en studiebijeenkomst 

Aseptische handelingen zijn handelingen die aan steriele geneesmiddelen worden verricht om deze gereed te maken voor toediening aan 

de patiënt. Het risico op contaminatie van het product tijdens een aseptische handeling wordt bepaald door het type aseptische handeling, 

en de omstandigheden waaronder de handelingen plaatsvinden. Ook de voorzieningen en de eventuele microbiologische kwetsbaarheid 

van het product spelen een belangrijke rol. Aseptische handelingen met risicovolle stoffen vragen naast productbescherming ook extra 

aandacht voor persoonsbescherming. 

Doelgroep 

Medewerkers werkzaam in een (ziekenhuis)apotheek of bij een grootbereider werkzaam in productie. 

Onderwerpen/opzet 

Tijdens deze module behandelen we vragen zoals: Wat is het doel van aseptisch werken? Welke vormen van productbescherming 

onderscheiden we? Wanneer moeten we aseptisch werken? Hoe zien de werkomstandigheden eruit bij aseptisch werken? Wat is 

LAF? Wat is een HEPA-filter? Hoe kunnen we desinfecteren? Welke middelen gebruiken we met desinfecteren? Hoe werk ik in een 

LAF-kast? Hoe gaan we om met risicovolle stoffen (cytostatica)? Welke technieken moet ik beheersen? We behandelen veel theorie 

in de e-lessen. Tijdens een studiebijeenkomst oefenen deelnemers vervolgens met de theorie. 

 

Deze module vormt een onderdeel van onze opleiding tot Farmaceutisch Specialist. De module bestaat uit 2 e-lessen waarin de nodige 

theorie behandeld en getoetst wordt. Ook bevat deze module een studiebijeenkomst.   

 

De opleiding tot Farmaceutisch Specialist bestaat uit 7 modulen die afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Elke les die met succes is 

afgerond, levert een certificaat op. Na het volgen van alle 7 modulen kan aanspraak gemaakt worden op het diploma Farmaceutisch 

Specialist. De lessen worden gegeven op mbo-niveau. 

 

    PROGRAMMA  

Les 11: Aseptisch werken 
 

Inleiding aseptisch werken 
• doel en toepassing aseptische werkwijze 

• soorten aseptische handelingen 

• vormen van productbescherming 
  

Laminair air-flow kasten 
• soorten LAF-kasten, LAF-techniek en beheer 

 

Desinfectie 
• wat is desinfectie? desinfectiemiddelen en materialen, 

werkwijze desinfecteren 

 

Werken in de LAF-kast 
• kleding en beschermingsmaatregelen, inrichten, werkwijze 

 

Kwaliteitscontrole 
• controle aseptische werkomstandigheden en werkwijze, 

voedingsmedium, in-proces controles 
   

Toets    

Les 12: Aseptisch werken met cytostatica 
 

Inleiding cytostatica 
• wat zijn cytostatica?  

• welke risico’s brengt het werken met cytostatica met zich 

mee? 

• met welke wet- en regelgeving hebben we te maken? 
 

Aseptisch werken met cytostatica 
• maatregelen bij het werken met cytostatica 

• veegproeven 

• omgaan met calamiteiten 

• afvalverwerking 

• opslag en transport van cytostatica 

• ontvangstcontrole 

transportboxen 
  

Toets                               
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