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De toekomst van de bereiding: 
de balans tussen therapeutische noodzaak en maatschappelijke acceptatie 

• Noodzaak tot individuele 

farmacotherapie: 

• Dosering (effect/veiligheid) 

• Toedieningsroute 

• Beschikbaarheid 

• Productkwaliteit (VTGM) 

• Dure geneesmiddelen/ 

patenten 

• Productveiligheid: 

• Maatschappelijk draagvlak 

• Kwaliteitseisen: industrieel ? 

• Kosten 

• “Kunnen we het samen?” 

• Risicobereidheid 

• Bij patiënt en bereider 

• Kennis, kunde en ervaring 
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Noodzaak om individuele therapie te 

bedrijven 

 Zal toenemen: 

Nieuwe geneesmiddelen met een veel kleinere 

effectiviteit/veiligheid ratio   Individueel doseren 

Complexere patiënten: 

Polyfarmacie 

Kinderen/bejaarden  

Toenemende kennis:  

big data…..”personalized medicine”……. 

nieuwe combinaties, doseringen 

Producten voor hele kleine patiëntenpopulaties (TKIs)  

Veel complexere geneesmiddelen (vaak instabiel) 

liposomen, virale vectoren, gentherapie,………(VTGM) 

Dosering 

Toedieningsroute 

Combinaties 
} 
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Beschikbaarheid 

 Complexe (globale) productieketens reduceren de 

zekerheid van levering 

 

 

 

 

 Los je met eigen bereidingen een tekort aan 

grondstoffen (APIs) op? 
 

 Producten die anders niet meer verkrijgbaar zijn 
 

 Houdbaarheid van het weesgeneesmiddelen 

programma??? 
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Productkwaliteit 
Klinische praktijk: 

 Voor toediening gereed maken: 

Radiofarmacie 

Oncologie 

Individueel doseren 

Stabiliteit 

TPV 
 

Zal gaan afnemen: 

Technologie om stabielere producten te maken: 

betere actieve verbindingen, stabilisatietechnologie 

Grootbereiders en verbeterde logistiek 

Investeringsbereidheid ziekenhuisdirecties 

Centralisatie van activiteiten 
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Dure geneesmiddelen en Patenten 

 Eigen bereiding om de kostprijs van dure 

medicijnen te verlagen?? 
 Realistisch: 

 Misbruik patentwetgeving 

 Monopoly-positie 

 Kleine organische moleculen 

 Stofpatent is geëxpireerd 
 

 Onhaalbaar: 

 Primair stofpatent 

 Biofarmaceutica 

 Gentherapie (Nusinersen, spinraza) 

 BCS IV: Orkambi (lumacaftor/Ivacaftor) 

 Strategie…..????: 

Andere dosering 

Andere toedieningsvorm / -route 
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De toekomst van de bereiding: 
de balans tussen therapeutische noodzaak en maatschappelijke acceptatie 

• Noodzaak tot individuele 

farmacotherapie: 

• Dosering (effect/veiligheid) 

• Toedieningsroute 

• Beschikbaarheid 

• Productkwaliteit (VTGM) 

• Dure geneesmiddelen/ 

patenten 

• Productveiligheid: 

• Maatschappelijk draagvlak 

• Kwaliteitseisen: industrieel ? 

• Kosten 

• “Kunnen we het samen?” 

• Risicobereidheid 

• Bij patiënt en bereider 

• Kennis, kunde en ervaring 
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Productveiligheid 

Welk niveau van productkwaliteit en -veiligheid is 

noodzakelijk wanneer je geneesmiddelen bereid 

voor een individuele patiënt of een zeer kleine 

populatie? 

 

Waarom zou je een kwaliteitssysteem wat 

ontwikkeld is voor grootschalige productie van 

geneesmiddelen toepassen op kleinschalige 

bereiding (voor één tot tien patiënten). 

 

Waar leg je een grens??? 
 Apotheek – Ziekenhuisapotheek - Grootbereider - Industrie 
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Productveiligheid 
eigen bereiding apotheek 

 “KISS” approach: “keep it simple stupid” 

Wat betekent dat voor de eigen bereiding: 

Capsules 

Drankjes (3 dagen houdbaar…..??) 

Dermatica 
 

 Is analyse noodzakelijk?? 
 

Wordt het moeilijker….dan naar: 

Regionaal bereidingscentrum 

Ziekenhuisapotheek  

Grootbereider 
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Productveiligheid 

 Kunnen we in de toekomst de bereiding en analyse 

zodanig automatiseren dat productkwaliteit op een 

maatschappelijk aanvaardbaar niveau komt te liggen? 

Robots 

3D printers 

 In-line analysis 

 

 
Kosten 

Flexibiliteit: 

Dosering 

Beperkte keuze aan middelen 

 

 



11 

Maatschappelijke visie op veiligheid 

 Giftig mengsel: 

Race naar de top betreffende de veiligheid 

Race naar de bodem betreffende kosten 

 

 Op termijn niet meer houdbaar 

 

 Leidt dit tot de vraag wie nog bereid is “risico’s” te 

dragen 

 Of neem je op basis van kennis en kunde je 

verantwoordelijkheid omdat je patiënten optimaal 

wilt behandelen 
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Kosten 

 Relatief forse investeringen noodzakelijk: 

Gewenste veiligheidsniveau en kwaliteitssystemen 

Productiemethoden en technieken 

Analytische technologie 
 

 Te groot voor de individuele apotheek (en mogelijk 

ook niet interessant voor de individuele apotheker) 

 Kun je het samen gaan doen: 

Regionale bereidingscentra (5-8 in NL) voor de echt 

individuele bijzondere receptuur, die anderszins niet 

verkrijgbaar is……. Wie gaat dat betalen??? 

Grootbereiders en ziekenhuizen…. kwaliteitsregime.   

…..individuele bereidingen…..wetgeving 
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Risicobereidheid 

 Productaansprakelijkheid: 

EU wetgeving 

Reputatieschade (te veel journalisten en advocaten) 
 

 Assistenten 
 

Mentaliteitskwestie:  

Wat is de maatschappelijke waardering voor het feit 

dat je iets onderneemt of iets maakt 
 

 Is een patiënt bereid een ander risicoprofiel te 

accepteren, wanneer zijn therapie geoptimaliseerd 

wordt? ……communicatie. 
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Kennis, kunde en ervaring 

 Leiden we nog apothekers en assistenten op die: 

 Kunnen bereiden 

 De rol van hulpstoffen begrijpen  

 De relatie tussen structuur en product-eigenschappen begrijpen 

 

 Omvang van “productzorg” en daaraan gerelateerde vakken in het 

curriculum neemt af. 

 

 Recepteerkunde is in de assistentenopleiding nog slechts een 

keuzevak wat nog maar op twee tot drie plaatsen gedoceerd wordt. 
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Lichtpuntjes aan de horizon 

 2,5 miljoen mensen gebruiken jaarlijks een product 

uit “eigen bereiding” (incl. grootbereiders) 

 Financiële noodzaak verandert maatschappelijke 

perceptie 

 Vernieuwingen in technologie en therapie 

 Noodzaak: 

 

 

 

 

 Echter er is een gigantische dreiging: 
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De rol van de verzekeraars 

 

 Verzekeraars vragen “evidence based therapy” 

Financiële drijfveren  

Wat is de vergoeding voor eigen bereidingen? 

 Is dat haalbaar voor eigen bereidingen, die geen 

kopie van een bestaand industrieel product zijn?  

Hoe bewijs je dat je product uit eigen bereiding 

toegevoegde waarde heeft voor de patiënt? 

Zijn verzekeraars bereid te betalen wanneer de 

verwachtingen betreffende werkzaamheid gebaseerd 

zijn op kennis en kunde van de arts en apotheker?? 

 


