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Beschermingsadvies bij vtgm nu in één oogopslag zichtbaar

RiFaS: gebruiksvriendelijker
Auteur Marijn Westphal, Laboratorium der Nederlandse Apothekers

vtgm
Het halveren van tabletten en het
uitvullen van losse tabletten zijn voor
beelden van vtgm-handelingen in de
apotheek. In RiFaS kan via de optie
‘vtgm advies opzoeken’ nu snel op
gezocht worden welke beschermings
maatregelen hierbij nodig zijn om
veilig te werken. Het beschermings
advies voor de Camcolittabletten zoals
dat in RiFaS verschijnt, is opgenomen
in onderstaande figuur.
De kleur van de kolom ‘vtgm’ geeft

Een patiënt levert een recept in voor dertig
Camcolittabletten van 400 mg. In de la ligt een pot
met honderd losse tabletten. Is het veilig om de pot
aan te breken en dertig tabletten uit te vullen?
het werkplekadvies aan. De oranje
kleur betekent dat vtgm-handelingen
met Camcolittabletten in de apotheek
veilig uitgevoerd kunnen worden in
een stofafzuigkast met adembescher
ming, omdat de tabletten zijn inge
deeld in gevaarsklasse 4.
Afhankelijk van de werkzame stof in
het product zijn daarnaast soms per
soonlijke beschermingsmaatregelen
nodig. De letters ‘cho’ in de kolom
‘vtgm’ verwijzen naar respectievelijk
een cmr-alert (let op zwangerschaps
beleid), een Huidalert (draag hand
schoenen) en een Oogalert (draag een
veiligheidsbril). De Camcolittabletten
kunnen dus veilig uitgeteld worden
mits de uitvuller handschoenen en een
veiligheidsbril draagt.

Zwangerschap
De rode achtergrondkleur in de figuur

vtgm

Handelsproduct

Werkplekadvies

Groen

Gevaarsklasse 1

Geen ventilatiemaatregelen nodig

Groen

Gevaarsklasse 2

Geen ventilatiemaatregelen nodig

Geel

Gevaarsklasse 3

Stofafzuigkast

Oranje

Gevaarsklasse 4

Stofafzuigkast met adembescherming (P2, max. 1,5 uur of
P3, max. 2 uur)

Rood

Gevaarsklasse 5

Veiligheidswerkbank met adembescherming (P3, max. 0,5
uur of APF40, max. 1 uur)

vtgm-advies in RiFaS voor Camcolittabletten 400 mg.

geeft aan dat de Camcolittabletten een
zogenaamd cmr-alert hebben. Een
cmr-alert betekent dat de stof (mo
gelijk) carcinogeen, mutageen en/of
reprotoxisch is. Vrouwen en mannen
met een kinderwens, zwangeren en
vrouwen die borstvoeding geven mo
gen niet blootgesteld worden aan stof
fen en producten met een cmr-alert,
en mogen dus ook geen Camcolit
tabletten uittellen.
Het is in RiFaS mogelijk om een lijst te
genereren van alle stoffen en producten
waarbij ventilatiemaatregelen genomen
moeten worden, dus met gevaarsklasse
3, 4 en 5. Ook kan een overzicht ge
maakt worden van alle stoffen en pro
ducten met een cmr-alert.

eu-ghs
Sinds januari 2009 is een nieuwe
Europese verordening voor de in
deling, etikettering en verpakking
van chemische stoffen en mengsels
(1272/2008/eg) van kracht, ook wel
bekend als ‘eu-ghs’.
Als gevolg hiervan veranderen de
etiketten van alle chemische stoffen
en mengsels, waarbij de R(isk)zinnen veranderen in H(azard)zinnen. Op de vernieuwde RiFaSwebsite zijn de R-zinnen omgezet in
H-zinnen.
Meer informatie over de wijzigingen in RiFaS
is opgenomen in de LNA-mededeling ‘RiFaS:
uitgebreid en verbeterd’ op de knmp Kennisbank.
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RiFaS (Risico-instrument Farmaceuti
sche Stoffen) adviseert apotheken over
de veiligheidsmaatregelen die nodig
zijn voor het beheersen van de risico’s
bij vtgm en bereiden. De RiFaS-web
site (www.rifas.nl) is recentelijk ver
nieuwd, waarbij de gebruiksvriende
lijkheid is verbeterd en het programma
is aangepast aan nieuwe wetgeving.
RiFaS maakt deel uit van de Arboca
talogus Openbare Apotheken. De sba
heeft een collectief abonnement op
RiFaS afgesloten voor de sector open
bare apotheken, waarmee de website
– na inloggen – gratis toegankelijk is.

