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1. Doelstelling



De herziening van de CMD-HD heeft de

eindfase bereikt. Er is een politiek akkoord

over de nieuwe richtlijn inzake opleiding,

onderwijs, protocollen, toezicht en controle

voor de bescherming van werknemers tegen

blootstelling aan gevaarlijke geneesmiddelen

(nieuwe en diverse carcinogene, mutagene

of reprotoxische stoffen).

Om de CMD-HD van het Europees niveau

naar het nationaal niveau te vertalen, wordt er

een ronde tafel georganiseerd in het

Belgische federale parlement. De

aanbevelingen van experten worden

gepresenteerd en besproken. Deze

aanbevelingen worden geformuleerd tijdens

een overlegproces met een selectie van

stakeholders.

Stakeholder 
consultatie



2. Aanpak



• JAN-PIET BAUWENS – BBTK-ABBV, FEDERAAL SECRETARIS 
SOCIAL PROFIT

• PATRICIA CORTEEL – VVRO WERKGROEP ANTI-TUMORALE 
MIDDELEN

• JOHAN DE MUNTER – EONS, VOORZITTER 

• HERMAN DE VRIESE – UZ LEUVEN, DIENSTHOOFD 
PREVENTIE EN MILIEU

• KATHLEEN DEPOORTER - N-VA, FEDERAAL 
VOLKSVERTEGENWOORDIGER EN APOTHEKER

• FRANCE DUVIVIER – BOPP, EX-PRESIDENT

• PIETER HOFMAN – UZ GENT, DIENSTHOOFD PREVENTIE

• DANIEL SCHUERMANS – AUVB-UGIB-AKVB, VICE-
VOORZITTER

• BIRGIT TANS – UZ LEUVEN, ZIEKENHUISAPOTHEEK

• LIEVE VAN DER STOCKT – OLV AALST, HEMATOLOGIE EN 
ONCOLOGIE

• FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

Stakeholders



GEZONDHEIDSDIRECTIEVE finale input over de richtlijnen en advies rond specificiteit

TRAINING EN 
OPLEIDING

PREVENTIE EN 
PBM

MONITORING MEDISCHE 
CONTROLE

Onderzoeksvraag

Hoe opleidingen organiseren, 
wat moet er in de opleiding en 
training opgenomen worden, 
wie moet worden geschoold 
en hoe vaak. Hoe zit het met 
de thuiszorg en de 
informatiestroom? Moet het 
aspect opleiding en scholing 
een parameter zijn voor de 
erkenning van centra? 

Wat is noodzakelijk en wat 
moet verplicht worden? Hoe 
zit het met verschillende 
soorten apparatuur (CSTD, LAF 
hood, ...) thuis en in 
ziekenhuizen.

Is actieve controle op 
oppervlakken, personeel, ... 
noodzakelijk? Hoe vaak en 
door wie moet dit worden 
uitgevoerd? Hoe moet dit 
worden gefinancierd? Is het 
relevant dat deze gegevens 
openbaar zijn?

Wie moet aan medische 
controle worden 
onderworpen, hoe vaak en zijn 
er verschillen tussen de 
verschillende 
personeelsgroepen?



4. Aanbevelingen



OPLEIDING EN 
TRAINING
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OPLEIDING 
EN 
TRAINING

• Hoe zien we de training op de werkvloer? Welke aspecten
moeten er zeker opgenomen worden in zo’n training?

• Wie moet er getraind worden?

• Zijn er specifieke aandachtspunten per profiel?

• Hoe vaak moet er getraind / herhaald worden?

• Zijn er specifieke aandachtspunten voor thuisbehandeling?

• Moet er controle of opvolging zijn?



Opleiding en training
Consultatie parlementaire ronde tafel CMD-HD

• Belangrijkste onderdeel is bewustmaking, zonder angst te zaaien om personeel correct te laten handelen (bv. extra aandacht voor 

zwangerschappen, … )

• Risicoanalyse: identificeren van de reële gevaren en risico’s van de blootstelling en training hierop toespitsen: gevaar / blootstelling / 

risico

• PLAN DO CHECK ACT systeem: risicoanalyse ziekenhuis-specifiek, waarop plan met preventiemaatregelen gebaseerd wordt

• Er is niet één rode draad of één algemene opleiding (verschil tussen diensten, personeel, stoffen, behandelingen, …): training en opleiding 

moet op praktijk gericht zijn, gebaseerd op protocollen met aandacht voor incidentie

• Iedereen die in aanraking komt met toxische geneesmiddelen én behandelde patiënten moet getraind worden, gebaseerd op praktijk en 

realiteit én aangepast aan functie en niveau van het personeel: productie, magazijniers, verpleegkundigen, zorgkundigen,  apothekers, 

apotheekmedewerkers, transport en logistiek, artsen, schoonmaakploeg, afvalverwerking moeten getraind worden

AANBEVELINGEN



Opleiding en training
Consultatie parlementaire ronde tafel CMD-HD

• Gestructureerde opleiding alvorens in het werkveld te starten (certificaat / specialisatie): Minister Vandenbroucke bekijkt dit in kader van 

competentieprofiel van gespecialiseerde verpleegkundigen: BANABA met module rond manipulatie van toxische geneesmiddelen

• Opfriscursussen op de vloer (bv. aan de hand van verplichte e-module): jaarlijks of bij introductie van nieuw product, handeling of 

applicatie (bv. PIPAC)

• De training op de werkvloer tijdens de werkuren: moet structureel opgevangen worden (extra FTE)

• Centrum waar hoofdbehandeling plaatsvindt, stuurt thuiszorg aan (van thuisverpleging tot patiënt). Men kan niet verwachten van 

thuisverpleging hier de leiding in te nemen, gezien de complexe materie (zie organisatie homecareservices zoals homePN)

• Veel verschillen tussen centra (universitaire centra vs. kleine perifere centra). Opleiding en training mag niet vrijblijvend zijn: verplichten 

én dus ook controle nodig. Noodzakelijk om ziekenhuisdirectie te overtuigen van het nut van de opleiding.  Koppelen aan certificaat

voor ziekenhuis of centra kan leiden voor hoger opgeleid en beter getraind personeel / erkenning beroepstitel

AANBEVELINGEN



PREVENTIE EN 
PBM
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PREVENTIE 
EN PBM

• Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten ingezet
worden? Moeten deze verplicht/gecertificeerd zijn?

• Moeten gesloten systemen aanbevolen / de norm worden?

• Waar moeten chemo’s bereid worden? Isolator, LAF hood, …?

• Moet bij elke deconnectie en droge connectie mogelijk zijn? Bv.
adhv. extra CSTD in administratieset?

• Wat met elastomeerpompen in de thuiszorg: ook hier een extra
CSTD toevoegen?



Preventie en PBM
Consultatie parlementaire ronde tafel CMD-HD

• Zoveel mogelijk inzetten op collectieve beschermingsmiddelen: welzijnswetgeving heeft richtlijnen om bloostelling zoveel 

mogelijk te beperken aan de hand van collectieve beschermingsmiddelen

• Er bestaat reeds duidelijke wetgeving rond persoonlijke beschermingsmiddelen: schorten, handschoenen, maskers, … 

• Risicoanalyse: rekening houden met bereidingsinstallaties en toepassingen, daarnaast ook stof-specifieke risicoanalyse maken

• PBM’s in veiligheidsinstructiekaart van het geneesmiddel beschrijven

• Zie Europese richtlijn voor veilig prikken: interessante procedure in geval van incidentie

• Wanneer er regelgeving of richtlijnen komen rond beschermingsmiddelen, wordt ook innovatie tegengegaan

• Duidelijke en herkenbare labeling is belangrijk

AANBEVELINGEN



Preventie en PBM
Consultatie parlementaire ronde tafel CMD-HD

• Gesloten systemen zouden de norm moeten worden, maar daar horen kanttekeningen bij:

• Flacons komen vaak gecontamineerd toe vanuit de fabrieken, gesloten systeem lost dit niet op. Dit moet aangepakt worden, bv. door 
verplichtingen bij de fabrikant 

• Gedegen risicoanalyse blijft hier aan de basis liggen
• Handeling en opleiding blijft belangrijkste bescherming, ook bij gesloten systemen 
• Doordat er verschillende merken gesloten systemen bestaan, kan dat ook niet eenvoudig gereguleerd worden en passen de sets niet 

op alle bestaande andere materialen. Zou dan voor een minder veilige methode zorgen

• Naaldloos werken blijft primeren

• Isolatoren worden meer de standaard, maar ook daar zijn er voor- en nadelen (bv. leadtime bereiding medicijnen isolator vs. LAF hood)

• Belangrijk om geneesmiddelen te bereiden in de apotheek, en niet door verpleegkundigen op de vloer

• Niet elk ziekenhuis heeft dezelfde capaciteit om te investeren in dezelfde beschermingsmiddelen (LAF hood, …): universitaire centra 

zouden ook kunnen dienen als distributiepunt voor kleine perifere centra, thuiszorg, woonzorgcentra, …

AANBEVELINGEN



MONITORING
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MONITORING

• Moet er actieve controle zijn op de handelingen van de
gezondheidswerkers?

• Moet er actieve controle zijn op oppervlaktecontaminatie?

• Moet er een databank komen van deze analyse?

• Wie moet deze controles uitvoeren en hoe vaak?

• Hoe moet dit gefinancierd worden?



Monitoring
Consultatie parlementaire ronde tafel CMD-HD

• Meten is weten: monitoring moet zeker gebeuren. Niet alleen of je goed bezig bent, maar ook hoe goed (of slecht je bezig bent)

• Combinatie van monitoring door interne dienst én extern orgaan die niet-aangekondigde testen komt uitvoeren. 

• Herhaling van monitoring op basis van resultaten van de testen en risicoanalyse: wanneer er indicaties van problemen zijn of 

nieuwe methodes gebruikt worden, monitoring opdrijven. Wanneer het goed gaat, incentive om minder te testen

• Controle op klinken, telefoon, bedden, infuusstaanders, computers, laptopkarren, WC-brillen, stoelen, … voor én na schoonmaak, 

zowel in de apotheek, op de diensten als bij transport en logistiek. Ook in rusthuizen of thuisverpleging kan dit relevant zijn

• Mag zeker niet nog meer belasting leggen op de bestaande organisatie. De interne verpleegkundige hygiënist kan hier een rol in 

opnemen (en doet dit vandaag ook al in vele gevallen)

AANBEVELINGEN



Monitoring
Consultatie parlementaire ronde tafel CMD-HD

• Databank van resultaten

• Gezien de grote verschillen tussen de instellingen leidt vergelijken mogelijks tot onvolledige conclusies 
• Intern is een databank interessant om de pijnpunten bloot te leggen en de interne opvolging te structureren
• Kan voor harmonisatie zorgen
• Heeft economische relevantie: centra die goed scoren krijgen hier ook de erkenning voor. Een neutrale waarnemer zou hiervoor 

in het leven moeten geroepen worden (eventueel in het kader van gecertificeerd centrum)
• Openbare resultaten kunnen voor personeel én patiënten relevant zijn: een veilige omgeving als kwaliteitsindicator

• Netwerk van preventie en veiligheidscomité om resultaten te bespreken en te leren van elkaar: transparant en lerend netwerk

• Wetgeving die vandaag bestaat, moet gevolgd en gecontroleerd worden. Dit gebeurt vandaag te weinig

AANBEVELINGEN
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MEDISCHE 
CONTROLE

• Wie moet er medisch gecontroleerd worden?

• Hoe vaak dienen deze controles te gebeuren?

• Moet er een databank komen van medewerkers die
gecontroleerd zijn?

• Zijn er verschillen van frequentie per profiel?

• Wat moet er gebeuren met de gegevens van de medische
controle?



Medische controle
Consultatie parlementaire ronde tafel CMD-HD

• Werkmethode en bescherming blijven hoogste goed: risico en blootstelling beperken. Medische controle uiteraard nodig, maar 

dan is het reeds te laat

• Vandaag gebeurt medische controle op regelmatige basis bij personeel én bij een incident. Veel verschillen tussen de 

ziekenhuizen en centra, dus stroomlijning nodig

• Vooral voor degene die in nauw contact staan met de stoffen (apotheekmedewerkers en verpleegkundigen op bepaalde diensten)

• Gesprek openen rond erkenning als beroepsziekte: is dit mogelijk, hoe gaat dit dan in zijn werk, verzamelen van gegevens via een 

databank, …

• Arbeidsgeneesheren werken hier onafhankelijk en moeten zich beroepen op risicoanalyse van iedereen die betrokken is in de 

keten

AANBEVELINGEN
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RICHTLIJNEN

• Wat zijn belangrijke aandachtspunten die zeker moeten worden
opgenomen in de richtlijnen?

• Waarin moeten de richtlijnen zeker voldoende specifiek zijn?

• Hoe moet de naleving ervan gecontroleerd worden en door
wie? En heeft dit dan een gevolg?



Richtlijnen
Consultatie parlementaire ronde tafel CMD-HD

• De keten: 

• Productie (zie leveringen gecontamineerde flacons), logistiek, transport, apotheek, verpleegdiensten, afvalverwerking
• Zorginstellingen (ziekenhuizen, rusthuizen, thuisverpleging, sommige dokterskabinetten) én producent

• De categorieën:

• Risicoanalyse (toepassingsgebied, register, gezondheidsbeoordeling)
• Bewustmaking, bescherming, communicatie, opleiding en training
• Preventiemaatregelen (labeling, monitoring, controle) 
• Middelen en mogelijkheden om richtlijn te implementeren
• Incidentie: protocollen in geval van ongevallen
• Gezondheidsrisico’s voor zwangere vrouwen, personeel met kinderwens of tijdens de borstvoeding (reactie, compensatie, …)

• Indien richtlijn té specifiek wordt, zal het moeilijk worden om aanpassingen aan de praktijk of innovatie mogelijk te maken. Dat 

moet vermeden worden. 

AANBEVELINGEN



Richtlijnen
Consultatie parlementaire ronde tafel CMD-HD

• Een specifiek en concreet KB kan helpen met een goede implementatie van de richtlijnen (zie ziekenhuisnoodplan vanuit de FOD, 

met handleiding bij de nieuwe wetgeving)

• Introductie van handleiding die kan aangepast worden én duidelijke tool is voor het omzetten van de richtlijnen

• Controle en naleving van de richtlijn kan het personeel helpen om met argumentatie naar management te stappen om betere 

bescherming te verkrijgen: als tool voor verbetering op de werkvloer, in vergelijking met een vrijblijvende richtlijn. Inspecties met 

sancties of erkenning van centra zorgen ervoor dat wetgeving geen dode letter blijft

• Nodeloze rapportering vermijden, praktijkgerichte en concrete richtlijn die zich focust op het verbeteren van de situatie op de 

werkvloer

• Druk op de werkvloer ligt hoog vandaag bij het zorgpersoneel en in de apotheek: nood aan goed opgeleid personeel is groot

AANBEVELINGEN



Richtlijnen
Consultatie parlementaire ronde tafel CMD-HD

• Het is aan de farmaceutische bedrijven om medicatie, materiaal en verpakkingen te leveren die het gezondheidspersoneel niet in 

gevaar brengen. Grote ziekenhuizen kunnen vaker risicobeperkingen doorvoeren, maar is soms moeilijker voor kleine perifere 

ziekenhuizen. 

• Het is aan de overheid om in hun prijszetting die bescherming, opleiding, monitoring mee in kaart te brengen

• Total cost of use: 

• Veilig omgaan met gevaarlijke geneesmiddelen brengt extra kost met zich mee: budget vrijmaken
• Wanneer het verplicht wordt, moet er ook een tegemoetkoming gebeuren.
• Idee van globale financiële aanpak
• Opleiding, training, beschermingsmiddelen, materiaal om veilig te werken, monitoring, …
• Bredere terugbetaling of financieringsmodel van RIZIV

AANBEVELINGEN
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FOD 
WERKGELEGENHEID

Wat is vanuit de expertise van de FOD Werkgelegenheid de visie en

aanbevelingen op de richtlijnen rond bescherming van de

werknemers die in aanraking komen met carcinogene, mutagene

en reprotoxische stoffen?



FOD Werkgelegenheid
Consultatie parlementaire ronde tafel CMD-HD

• Risicoanalyse aan de basis van de werkmethode in het veld. Blootstelling moet aan de basis aangepakt worden, volgens de hiërarchie 
van de preventiemaatregelen (ALATA):

1. Substitutie waar mogelijk (als een bepaald HMP volgens de behandelde arts het meest doeltreffend wordt geacht, is substitutie 
technisch onmogelijk: het belang van de patiënt staat voorop)

2. Technische preventiemaatregelen (gesloten systemen, afzuiging, ventilatie, …)
3. Organisatorische preventiemaatregelen (werkprocedures, toegangsbeperkingen, …)
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen

• Zichtbaar maken van gevaarlijke geneesmiddelen aan de hand van etikettering (bv. door FAGG)

• Wetgeving mag niet té concreet en specifiek maar wél de algemene principes en regels vervatten. Gevaar om achterop te hinken op 
de werkelijkheid. Een duidelijke handleiding bij de wetgeving kan de praktische vertaling van de richtlijn verduidelijken. Dit 
vergemakkelijkt ook de opvolging en inspectie

• Kwaliteitsproblemen met of ontbreken van de op te leveren bloostellingsgegevens door externe preventiediensten

• Gebrek aan gegevensuitwisseling tussen FAGG, volksgezondheid en FOD Werkgelegenheid: nood aan overschrijdende én 
geïntegreerde aanpak tussen betrokken instanties

AANBEVELINGEN



4. Debat



Aanbevelingen

GEZONDHEIDSDIRECTIEVE uitwerking, implementatie en naleving van de richtlijnen

TRAINING EN 
OPLEIDING

PREVENTIE EN 
PBM

MONITORING MEDISCHE 
CONTROLE

Wie, wanneer en waar moet 
het personeel opgeleid 
worden, trainingen herhaald 
worden? Wie draagt de 
verantwoordelijkheid en hoe 
kunnen centra hier best mee 
omspringen?

Welke collectieve en 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
moeten de norm zijn, welke 
moeten aanbevolen worden? 
Wat betekent dit op vlak van 
investering in veiligheid van de 
medewerkers? 

Wie, wanneer en waar moet er 
controle gebeuren? Wat moet 
er met de resultaten gebeuren 
en hoe kunnen de resultaten 
best tot meer bescherming 
van de medewerkers leiden? 
Hoe moeten de centra 
hiermee omspringen?

Wat is de rol van medische 
controle? Beroepsongeval of 
beroepsziekte? Wat leren 
medische gegevens van de 
medewerkers aan de 
werkgever?



“In theory, theory and practice 
are the same. In practice, they 
are not.”

FIRST REPORT STAKEHOLDER CONSULTATION PHASE CMD-HD
MARCH 25TH, 2022


