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16e en 17e eeuw
Lokale chaos en het streven naar orde: 
Voorschriftenboeken en de stedelijke
verordeningen over de bereiding van 
simplicia en composita

Opkomst van plaatselijke voorschriftenboeken
(farmacopees) zoals de Amsterdamse
Farmacopee





Vroeg moderne periode



Negentiende eeuw  

Chemische wending in de farmacie

Van artsenijmengkunde naar 

artsenijbereidkunde 



19e eeuw



1865 Erkenning van de farmacie als een 

zelfstandig beroep. 

De combinatie van het ´bereiden en 

afleveren´ van geneesmiddelen wordt 

voorbehouden aan apothekers

Zware concurrentie slag tussen 

apothekers en drogisten op de medische 

markt



19e eeuw



De Nederlandse geneesmiddelmarkt werd aan het 

begin van de twintigste eeuw gedomineerd door de 

handel in de vrij verkrijgbare kant-en-klaar verpakte 

patentgeneesmiddelen. 

Volgens de Groningse hoogleraar Johan F. Eykman

had de ‘groot-industrie … den apotheker de bereiding 

zijner artsenijen bijna geheel uit handen genomen´. 



Begin 20e eeuw

Opkomst van de ziekenfondsen

Zij manifesteerden als een belangrijke nieuwe partij in het krachtenspel 

van vraag en aanbod op de geneesmiddelmarkt. 

De ziekenfondsen lijken zich met name druk gemaakt te hebben over het 

groeiende gebruik van de relatief dure specialités en de daaraan 

verbonden kosten. 

Met steun van artsen en ziekenfondsen presenteerden apothekers de 

aan het individuele recept gekoppelde eigenbereiding van 

geneesmiddelen als therapeutisch en economisch concurrerend 

alternatief voor de relatief dure patentmiddelen zoals Veronal. 

Nederlandse apothekers slaagden erin om het retorisch beeld van 

persoonlijk en betaalbaar ‘maatwerk’ tegenover onpersoonlijke en dure 

‘confectie’ tot in de jaren zestig met succes uit te dragen



1930-1950



De jaren vijftig en zestig als 
hoogtijdagen van 

gestandaardiseerde zelfbereiding 
en farmaceutische analyse



Luis in de pels van de 

farmaceutische industrie

1950-1970
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