
Bereiding van geneesmiddelen in kleine loten. 

Magistrale en officinale bereidingen zijn en blijven een van de kerntaken van de officina-apotheker. 
De laatste jaren komen deze helaas steeds meer onder druk te staan: enerzijds worden er soms 
vragen gesteld bij de kwaliteitsgarantie en anderzijds lijken bereidingen financieel niet rendabel, tot 
in bepaalde gevallen zelfs verlieslatend. 

Op Europees vlak stelt men dat bereidingen vanuit zowel de industrie als de apotheek dezelfde 
kwaliteitscriteria vereisen. De vraag naar bereidingen wordt vaak kleiner, en de vereisten groter. 
Daar willen we vanuit de beroepsvereniging iets aan doen! 

 

Het project “bereiding van geneesmiddelen in kleine loten” werd daarom recent uit de grond 
gestampt. In dit project willen we via het opstellen van gevalideerde richtlijnen inspelen op de nood 
naar meer kwaliteit via een werkbaar business model voor de apotheker. We zijn er ons van bewust 
dat zowel vanuit Europese als nationale regelgeving in de toekomst een striktere protocollering en 
meer doorgedreven controles mogelijk kunnen zijn. Hierdoor wil men de kwaliteitsborging van 
voorraadbereidingen en huisbereidingen op een hoger niveau tillen. Men gaat ervan uit dat de 
kwaliteitsstandaard van industriële bereidingen gelijkaardig zou moeten zijn als deze van in de 
apotheek die bedoeld zijn voor meer dan 1 patiënt (dit zijn de voorraadbereidingen en 
huisbereidingen die we ‘bereidingen in kleine loten’ noemen). Door de schaalgrootte hebben deze 
bereidingen op gezondheidsniveau een grotere impact vergeleken met magistrale bereiding die enkel 
voor 1 specifieke patiënt bedoeld zijn. De apotheker draagt hierover dus een grote 
verantwoordelijkheid en een goede kwaliteitscontrole is pertinent.  

 
Via het project willen we inspelen op deze verandering, en werken we aan concrete richtlijnen. We 
streven ernaar dat deze richtlijnen zowel toegankelijk als kwaliteitsvol zijn. Het is niet de bedoeling 
dat deze nieuwe richtlijnen de werklast van de apotheker significant doen toenemen. Een onderdeel 
van ons project is om hulpmiddelen te ontwikkelen en aan te bieden aan de apotheker om een 
hogere kwaliteitsstandaard te bereiken. Deze hulpmiddelen worden afgetoetst aan 
gebruiksvriendelijkheid en betaalbaarheid, opdat u met een minimum aan inspanning gegarandeerde 
kwaliteit kan leveren. Op die manier kunnen apothekers kwaliteitsvolle huisbereidingen en 
voorraadbereidingen aan de patiënt blijven aanreiken die voor de industrie economisch niet haalbaar 
zijn, en dit aan een betaalbare prijs. 
 
 
Oproep 

Bent u een gepassioneerde apotheker voor bereidingen en wil u meewerken aan de 
kwaliteitsvereisten die zich opdringen? Dan hebben we een unieke kans voor u want wij zoeken 
geïnteresseerde en gemotiveerde apothekers die samen met ons de richtlijnen willen vormgeven. 
We zoeken apothekers die méér willen bereiken met hun bereidingen, die kritisch willen nadenken 
over de toekomstige aanpak ervan, en die willen weten hoe ze tegelijkertijd efficiënt én kwaliteitsvol 
kunnen werken.  
Dit houdt in dat we vooral in de praktijk aan de slag willen gaan om al doende de nodige 
hulpmiddelen te ontwikkelen en de haalbaarheid van bereiding van geneesmiddelen in kleine loten –
zowel qua werklast als financieel- uit te testen, op punt te stellen en aan te tonen. 
 
Wil u graag deel uitmaken van deze werkgroep? Neem dan contact op met : 

 

Apr. Marc VANVELK  
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