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LNA nu en in toekomst: 
Kenniscentrum Productzorg 



LNA KENNISCENTRUM PRODUCTZORG

Geen patiëntenzorg zonder productzorg.

Productzorg omvat alle maatregelen die de apotheker
neemt om het noodzakelijke farmaceutisch product 
in de juiste vorm voor de patiënt binnen redelijke
tijd beschikbaar te krijgen en de kwaliteit ervan te 
waarborgen.

De apotheek is de enige plek waar kennis van productzorg
aanwezig is!
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BEREIDEN EN DE MAATSCHAPPIJ

Markt voorziet in geregistreerde geneesmiddelen

Als de markt faalt moet de zorg het overnemen in het belang van de patient 

Burger: de apotheker zorgt voor al mijn noodzakelijke

geneesmiddelen

Burger: de apotheker maakt of regelt ongeregistreerde

geneesmiddelen (unlicensed medicines)

ik krijg een 

ongeregistreerd 

middel

ik wil dat 

middel wel 

hebben 



GENEESMIDDELENWET: 1 JULI 2007



GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN NAAR PRODUCTGROEP 2017 

GEMIDDELD                      GEMIDDELD

NEDERLAND                PER APOTHEEK                  PER PERSOON

Verstrekkingen 237 miljoen 119.110 14,9

WMG-geneesmiddelen 228 miljoen 114.800 14,4

Buiten WMG-geneesmiddelen 9 miljoen 4.300 0,5

Geneesmiddelenkosten € 3.072 miljoen € 1.545.000 € 193

WMG-geneesmiddelen € 2.969 miljoen € 1.493.000 € 187

Buiten WMG-geneesmiddelen € 103 miljoen € 3.000 € 6

Populatie openbare apotheken 15,9 miljoen 7.950 -



ORGANISATIE BEREIDINGEN:
NL EN OMRINGENDE LANDEN 

Organisatie in Nederland:
• Apotheek bereidt voor eigen patiënt: ruim 300 openbare en ziekenhuisapotheken
• Collegiaal bereiden conform gedragsrichtlijn Circulaire IGJ: 10-20 apotheken

Organisatie omringende landen:
• Duitsland en België: elke apotheek bereidt voor eigen patiënten
• Verenigd Koninkrijk: bereiding uitbesteed aan commerciële partijen



APOTHEEKBEREIDING 1.0: BEREIDEN VOOR EIGEN PATIËNTEN

Wanneer komt bereiden in zicht? 

• geen geregistreerd preparaat beschikbaar

• substitutie met een gelijkwaardig geregistreerd preparaat niet 
mogelijk

• geen (farmaco)therapeutisch alternatief

• import niet mogelijk 

Als geneesmiddel er niet is:

• kleine patiëntenpopulatie (1e keus helpt niet)

• korte houdbaarheid (chemisch of microbiologisch)

• dosis niet passend (kinderen)

• overgevoeligheid voor hulpstoffen (conserveermiddel)



BEREIDEN VOOR EIGEN PATIËNTEN MEERWAARDE

• Farmacotherapeutisch rationaliteit

– afwegen wat als patiënt de bereiding niet krijgt

• Groter gebruiksgemak

– doseringsfrequentie, toedieningsvorm, smaak en verpakking

→ invloed op therapietrouw en veilig gebruik van geneesmiddel 

• Verbetering procesveiligheid

– zorgproces waarvan toediening van geneesmiddel onderdeel; door 

verpleegkundigen, mantelzorgers of patiënt zelf



PW48 - 01-12-2017



THERAPIETROUW BEVORDEREN DOOR 
GROTER GEBRUIKSGEMAK

Actoren voor een succesvolle behandeling:  

– Voorschrijver/apotheker:  effectief, veilig en doelmatig 

– Apotheker:  beschikbaar en kwaliteit

– Patiënt: therapietrouw



KINDEREN….
GEEN KLEINE VOLWASSENEN

ANDERE DOSIS

ANDERE VORM



VERBETERING PROCESVEILIGHEID IN ZORGKETEN

• RTU (ready-to-use) preparaat in plaats van openbreken 10 ampullen

• Aangepaste concentratie om rekenfouten te voorkomen

• Drank in plaats van een poeder dat gaat stuiven



BEREIDEN BIJ CALAMITEITEN
• Kaliumjodidedrank bij ramp Tsjernobyl en Fukushima
• Mexicaanse griep: Oseltamivirdrank voor kinderen



APOTHEEKBEREIDING 2.0: TEKORTEN



TEKORT: DEFINITIES

Definitie van een geneesmiddelentekort:
– Volgens de overheid:

• Als het een ‘kritisch’ geneesmiddel is: 

levensbedreigend of schadelijk als de patiënt het niet ontvangt

– Volgens Wg Geneesmiddelentekorten: 

• een onderbreking van de leverbaarheid van een geneesmiddel die belastend is voor patiënten

en waarbij die belasting groter is dan in het geval van reguliere, al dan niet generieke, substitutie 

– Volgens KNMP Farmanco: alle middelen:

• Landelijk niet beschikbaar 

• In principe langer dan 14 dagen

• Geverifieerd bij de fabrikant

Praktijk van de apotheek:
– Veel preferente middelen niet leverbaar

– Substitutie is vaak beschikbaar : ander label of verpakking (niet goed voor therapietrouw)



TEKORTEN IN BEWEGING…



OORZAKEN VAN GENEESMIDDELENTEKORTEN

tijdelijk

niet beschikbaar

definitief

niet beschikbaar

Bron: KNMP Farmanco (2004-2012)
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APOTHEEKBEREIDING 3.0: DURE GENEESMIDDELEN

Het AMC bereidt het middel CDCA (chenodeoxycholzuur) voor 
patiënten met de zeldzame stofwisselingsziekte ziekte CTX 
(cerebrotendineuze xanthomatose) sinds deze maand zelf. 
Het Amsterdamse academische ziekenhuis doet dit, omdat 
fabrikant Leadiant het middel als weesgeneesmiddel heeft 
geregistreerd en daarna de prijs ongeveer heeft vervijfvoudigd.
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REGELGEVING



REGELGEVING
Wetgeving met betrekking tot het product:

• Geneesmiddelenwet (incl. besluiten en regelingen)

• GMP/GDP

• Europese Farmacopee en andere farmacopees

• Wet Medisch wetenschappelijk Onderzoek (WMO)

• Circulaire ‘handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door 
apothekers’ (gedragsrichtlijn IGJ)

Wetgeving met betrekking tot de zorgverlening:

• Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) , voorheen kwaliteitswet zorginstellingen

• Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)

• Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

Snijvlak product en zorg:

• Richtlijn Bereiden/GMP-Z (zelfregulering)



BEREIDEN VOOR EIGEN PATIËNTEN

Norm is:

- Richtlijn Bereiding (openbare farmacie)

- GMP-Z (ziekenhuisfarmacie)

Maatwerk 

verbetert 

therapietrouw 

maar 

brengt ook verant-

woordelijkheden

met zich mee!



INVULLING VAN RISICO-BATENAFWEGING

De beslissing om over te gaan tot bereiding van een
geneesmiddel wordt voorafgegaan door een risico-
baten afweging. Daarbij gaat de apotheker na of de
bereiding meerwaarde heeft voor de patiënt. 
Hij gaat pas over tot bereiden van het geneesmiddel
als de risico-afweging uitvalt in het voordeel van de
apotheekbereiding. 

Centrale vraag: 
wat zijn de gevolgen voor de patiënt
wanneer deze het geneesmiddel NIET zou krijgen? 



BEREIDING IN DE TOEKOMST

Belangrijke randvoorwaarden:

• Regionaal voldoende dekkend netwerk voor maatwerk
• Voldoende kennis (opleiding) en ervaring 
• Kwaliteitssysteem op maat voor kleine schaal: o.a. FNA protocollen, 

LNA procedures
• Beschikbaarheid grondstoffen
• Inrichting apotheek adequaat op basis assortiment
• Voldoende laboratoria voor analyse
• Veilig (arbo) bereiden met RiFaS
• Passend toezicht (IGJ) op kwaliteit van zorgproces
• Aanpassing van de Rijksoctrooiwet 
• Stabiel investeringsklimaat (NZA):

– Dekkende tarieven
– Declaratie zekerheid: vergoeding achteraf niet teruggedraaid



SAMENGEVAT APOTHEEKBEREIDING: 
ALS MARKT FAALT MOET ZORG HET OVERNEMEN

• Behoefte aan oplossing in drie situaties voor:
– geen handelsproduct geregistreerd (individuele patiënt)

– (tijdelijk) tekort van geregistreerd handelsproduct

– te duur geregistreerd handelsproduct waardoor onbereikbaar voor patiënt

• Apotheker is enige zorgverlener met:
– kennis van apotheekbereidingen

– bevoegdheid van uit Wet

• Therapie op maat : bereiding voor eigen patiënten
– rationaliteit 

– gebruiksgemak om therapietrouw te bevorderen

– procesveiligheid verbeteren

• Toekomst: 
– nieuwe technieken mogelijk? (3D printen of bionexpresso)

– farmacogenetica vraagt om meer personalized medicines


