
 

 

 

Workshop Aseptisch werken – Follow-up 

 
1-daagse workshop  

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. Daarnaast is er bij aseptische 

handelingen met risicovolle stoffen kans op besmetting van de medewerker. De GMP-Z Z3 en Z4 zijn belangrijke documenten 

voor de borging van het proces om schade aan de patiënt te voorkomen en het risico voor de medewerker te beperken. 

Doelgroep 

Ervaren apothekersassistenten (minimaal 2 jaar ervaring met het uitvoeren van aseptische handelingen) en 

coördinatoren/ teamleiders in een (ziekenhuis)apotheek of bij een grootbereider.  

Onderwerpen/opzet 

Workshop Aseptisch werken – Follow-up is een praktische workshop op mbo+ niveau met veel achtergrond-

informatie en tips. Tijdens deze workshop is aseptisch werken volgens de GMP-Z Z3 en Z4 het uitgangspunt. We 

behandelen de theorie en we laten deelnemers diverse opdrachten maken. We zorgen voor veel ruimte voor 

discussie en meerdere reflectiemomenten. Ook is er aandacht voor transfer om nieuwe kennis, inzichten en 

vaardigheden na de workshop toe te passen in de apotheek. 

   PROGRAMMA  

Aantal deelnemers: minimaal 5 en maximaal 10  Cursustijden: 09.30 tot 17.00 (inclusief lunch) 

Cursuslocatie: Hoevelaken (trainingsruimte Pharmatech)   

 

 

 

GMP(-Z)-richtsnoeren rondom aseptisch werken  

GMP Annex 1, GMP-Z bijlagen Z3 en Z4, LNA-procedures 

 

Kennis over aseptisch werken  
• Microbiologie en contaminatie 

• Validatie en monitoring  

• Bereidingsruimten: over-/ onderdruk, onderhoud en beheer 

(incl. reiniging en desinfectie) 

• LAF-kast: type kasten, werking van de kasten, onderhoud en 

beheer 

• Soorten en werking van verschillende desinfectiemiddelen 

• Kritische aspecten bij kledingvoorschriften  
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