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Voorwoord

Beste collega’s,

In de vorige FarmaFocus-editie (amper 2 maand terug) kon ik het niet 
nalaten om op het einde van het klassieke ‘voorwoord’ jullie toch nog 
even voorzichtig te enthousiasmeren om eens een MFO te organiseren.

Op zich een mooi gebaar naar een mooi initiatief toe, dat samenwerken 
en wederzijds begrip tussen artsen en apothekers ten goede komt.

Nooit gedacht dat zo véél collega’s toch naar dat ‘woordje van de 
voorzitter’ kijken, effectief lezen en de boodschap capteren.

’t Is maar dat de rest van de kalender voor dit jaar ondertussen 
afgeladen vol zit met te organiseren MFO’s. 
Voor de collega’s die er toch nog van dromen er eentje te organiseren: 
ik kan jullie geruststellen. Na december komt er nog een jaar.

Alvast dank voor jullie wild enthousiasme in deze materie.

Naar het jaareinde toe, begint het toch nog stilaan te dagen 
rond de  2 nieuwe diensten die er zitten aan te komen.

De ene nieuwe dienst die we binnenkort hopen te mogen 
aanbieden in de apotheek is de “afbouw van benzo’s”. De 
andere betreft “medication review” door de huisapotheker.

DWVL heeft zeer sterk ondersteunend gewerkt in de nationale 
werkgroepen om deze projecten rond te krijgen. APB van haar zijde 
heeft heel hard gewerkt om, niettegenstaande de felle tegenkanting 
van bepaalde ‘spelers’ (o.a. mutualiteiten), voor beide diensten 
respectabele honoraria los te krijgen. Honoraria die hoger liggen dan in 
omringende landen waar soortgelijke diensten aangeboden worden.

Zo. Ik laat jullie zich verder inzetten voor de lopende griepvaccinatiecampagne. 
En, mocht je tussendoor even tijd vinden, neem gerust 
even deze allerlaatste Farmafocus van het jaar door.

Veel leesplezier.

Jullie voorzitter
Filip Vermeulen
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Quiz
In de vorige FarmaFocus hadden we jullie opnieuw een 
bereiding voorgeschoteld.
Dit was de formule:

R/ Codeïnesiroop (0,2% g/V codeïne anhydrisch)

Dt 250 ml

Hoeveel codeïnefosfaat weeg je voor deze bereiding af?

En we hadden jullie volgende mogelijke antwoorden gegeven:
(a) 368 mg   (e) 650 mg
(b) 377 mg   (f) 664 mg
(c) 385 mg   (g) 679 mg
(d) 500 mg 

Codeïne mag gesubstitueerd worden naar codeïnefosfaat, mits 
omrekening via het moleculair gewicht. M.a.w. 1 mg van beide 
producten zijn niet equivalent, 1 mol van beide zijn dat wel. 

1. Berekening totale hoeveelheid codeïne voor deze 
bereiding
Voor 250 ml codeïnesiroop (0,2% g/V codeïne) hebben we 
500 mg codeïne nodig:

0,2% g/V =
200 mg codeïne

=
500 mg codeïne

100 ml siroop 250 ml siroop

2. Omrekening gewicht aan codeïne naar aantal mol:
Gezien het MG van codeïne komt 1 mol codeïne overeen met 
299,4 g. Dit is terug te vinden in o.a. de Merck Index. Hieruit 
kunnen we berekenen met hoeveel mol 500 mg codeïne 
overeen komt:

299,4 g codeïne komt overeen met 1 mol

  delen door 299,4

1 g codeïne komt overeen met  mol = 0,00334 mol

  vermenigvuldigen met 0,5

0,5 g codeïne komt overeen met 0,5 x 0,00334 mol = 0,00167 mol

3. Omrekening aantal mol naar gewicht codeïnefosfaat:
Nu rekenen we om met hoeveel g codeïnefosfaat dit 
overeenkomt (MG = 397,4):
1 mol codeïnefosfaat komt overeen met 397,4 g

  vermenigvuldigen met 0,00167

0,00167 mol codeïnefosfaat komt overeen met 397,4 x 
0,00167 = 664 mg codeïnefosfaat

4.  Resultaat
500 mg codeïne stemt overeen met 664 mg codeïnefosfaat

Opmerkingen
1. Indien er gewerkt wordt met het codeïnefosfaat.1/2aq 

kan dezelfde redenering gevolgd worden. Het MG van 
codeïnefosfaat.1/2aq bedraagt 406,4 g/mol en dus komt 
500 mg codeïne overeen met 679 mg codeïnefosfaat. 
1/2aq. Ook dit antwoord was juist.

2. Bemerk het belang van het omrekenen! Indien u 
codeïnefosfaat zou nemen i.p.v. codeïne zonder om te 
rekenen, dan maakt u een fout van

3.  Substitutie mag niet altijd!  Enkele voorbeelden:
• Prednisone is een prodrug en wordt na inname, door de 

lever omgezet tot het actieve prednisolone. Prednisone in 
een bereiding voor uitwendig gebruik heeft dus geen zin.

• Hydrocortisoneacetaat is enkel actief bij gebruik in 
preparaten voor uitwendig gebruik.  Hydrocortisone in 
orale preparaten mag je niet vervangen door het acetaat.

• Triamcinolone is enkel oraal actief, bij gebruik in dermale 
preparaten moet het acetonide gebruikt worden.

• Betamethasonvaleraat en betamethasondipropionaat 
mogen niet door mekaar gesubstitueerd worden. Het 
dipropionaat is veel sterker werkzaam dan het valeraat.

Nieuwe opgave 
In deze editie hebben we opnieuw een farmaceutisch 
vraagstuk voor jullie.

R/ Fludrocortisonacetaat 0,1 mg

     Pro gel. I d.t. XX

Bereken de hoeveelheid die je moet afwegen van de 
fludrocortisonacetaat 0,2% trituratie. De trituratie is bereid 
conform alle wettelijke verplichtingen.

(a) 2 mg  (f) 110 mg
(b) 2,1 mg  (g) 1,000 g
(c) 2,2 mg  (h) 1,050 g
(d) 100 mg  (i) 1,100 g
(e) 105 mg

Geef uw antwoord (anoniem) in via 
volgende QR-code en ontvang vervolgens 
het juiste antwoord met een uitgebreide 
uitleg!

Of via volgende link: 
www.dewestvlaamse.be/apotheker/themas/magistrale-
bereiding/quiz-vraag-3-farmafocus-nov-2022
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299,4

664 - 500
x100 % = 25%

664
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Veerle Foulon is de nieuwe decaan 
van de faculteit farmaceutische 
wetenschappen aan de KU Leuven
Prof. Veerle Foulon werd in augustus aangesteld tot nieuwe decaan van de faculteit farmaceutische 
wetenschappen aan de KU Leuven. Daarmee is ze de eerste vrouwelijke decaan aan diezelfde faculteit. 
Veerle is afkomstig uit Beitem en als West-Vlaming mogen we daar toch fier op zijn. We konden haar 
strikken voor een interview…

Kan je ons heel kort eens het verloop 
van uw carrière tot hiertoe schetsen?
Ik was niet meteen 100% zeker van wat ik wilde studeren, ik had 
dan ook eerder een kot in Leuven dan een studierichting (lacht). 
Ik heb heel lang getwijfeld en veel verschillende richtingen 
overwogen. Ik was geïnteresseerd in wetenschappen, en 
wou een rol opnemen in de patiëntenzorg. Daarbij zag ik 
mezelf vooral in een educatieve rol in de begeleiding van 
patiënten; dat sprak me meer aan dan een rol in acute zorg, 
wat ik eerder met een arts associeerde. Maar ik wou ook 
pedagogie of psychologie doen. Uiteindelijk werd het dus 
toch farmaceutische wetenschappen omdat ik het gevoel had 
dat ik op die manier een duurzame relatie met patiënten kon 
opbouwen. Ik wou op termijn ook naar het buitenland (ik wou 
ontwikkelingssamenwerking doen) en ik vond dat dit een mooi 
perspectief bood.

Na mijn kandidaturen koos ik voor de richting biofarmaceutische 
wetenschappen omdat ik vooral geïnteresseerd was in 
het “waarom”. Ik had de energie en de kriebels om wat 
fundamenteler bezig te zijn, wat dan ook de voorbereiding 
geweest is voor mijn doctoraat over erfelijke metabole 
aandoeningen. Dat was een heel uitdagende, maar ook 
boeiende periode, ook al omdat er een link was met 
patiëntenzorg. Ik kreeg nadien de kans een postdoc te doen 
met het perspectief om mee te bouwen aan een kliniek voor 
metabole aandoeningen, maar die is er om diverse redenen toen 
niet gekomen. Parallel daarmee zat ik in de onderwijsraad van de 
KU Leuven als vertegenwoordiger van de doctoraatsstudenten 
voor de groep biomedische wetenschappen. Ik voelde meteen 
dat dit mijn ding was. Vroeger was ik altijd al heel actief geweest 
in de jeugdbeweging. Ik realiseerde mij, door mijn engagement 
in de onderwijsraad, dat een functie binnen een labo, zonder 
patiënten noch studenten, niks voor mij was, en solliciteerde 
voor een job als stafmedewerker onderwijs op de faculteit 
farmaceutische wetenschappen. Ik kon die functie combineren 
met één dag per week in de apotheek, wat ik heel boeiend 
vond. In de loop van die periode kwam een vacature vrij voor 
een professor binnen het domein farmaceutische zorg. Dat was 
toen een heel nieuw domein, waarbinnen ik het onderzoek zelf 
vorm mocht geven. In het begin liep dit wat moeizaam, maar 
uiteindelijk konden we op vrij korte termijn toch een mooie 
onderzoeksgroep met boeiende projecten uitbouwen. 

In 2014 heeft onze vorige decaan mij gevraagd of ik vicedecaan 
onderwijs wou worden, dit was een nieuwe functie op de 
faculteit. Het was niet evident om dit te combineren met de 
lopende onderzoeks- en onderwijsopdrachten, maar het was 
iets waar ik veel energie uit haalde. Vooral de laatste vier 
jaar heb ik genoten van het universiteitsbrede aspect van die 
job, die me toeliet om mee het onderwijsbeleid voor de hele 
universiteit vorm te geven.

Welke waren je drijfveren om 
deze stap te zetten?
Zoals ik al vertelde, vond ik het enorm boeiend om als vicedecaan 
onderwijs mijn schouders te zetten onder kwaliteitsvolle 
opleidingen. Ik vind het oprecht fijn om mee na te denken over 
beleid, en om anderen te inspireren. Ook al lijkt de stap naar 
decaan dan vanzelfsprekend, dat is het toch niet helemaal. 
Er komen immers heel wat nieuwe verantwoordelijkheden 
bij…  Na lang nadenken en met de support van thuis heb ik 
besloten om ervoor te gaan. Dat deed ik dus vanuit mijn zin 
voor verantwoordelijkheid én omdat ik voelde dat ik nog veel 
ideeën had om mee aan de slag te gaan. Er is ook nog veel 
werk aan de winkel. 

In de zes weken sinds de aanvang van mijn mandaat is er al 
veel gebeurd en ondervind ik dat het leuk is goed te kunnen 
aansturen, dingen op de rails te zetten, mensen te motiveren. 
Daar waar vroeger vaak een extra overleg nodig was, is de lijn 
nu korter en kunnen er zaken vlotter beslist worden. 

Wat wil je bereiken? 
Ik wil vooral helpen om de discipline (heel breed) positief 
in het daglicht te stellen, de bijdrage die farmaceutische 
wetenschappers aan de maatschappij leveren, zichtbaar maken 
en jongeren aantrekken om dit te studeren. Het is een opleiding 
met diverse uitstroommogelijkheden, maar die zijn niet altijd 
zichtbaar genoeg. We hebben in alle sectoren mensen met 
farmaceutische expertise nodig: in de officina, in de industrie, 
bij de overheid, in de ziekenhuizen, .... Er zijn ook een aantal 
nieuwe domeinen waarin apothekers aan de slag kunnen, zoals 
de woonzorgcentra. Ik hoop zelf een goede ambassadeur 
te zijn voor onze discipline; bovendien hoop ik te kunnen 

        Interview

4



bouwen aan een goed team van professoren met een gedeeld 
engagement om jongeren op te leiden en voor te bereiden om 
een duurzame rol op te nemen in de zorg van morgen. Ik hoop 
daarin een verbindende figuur te zijn die mensen meekrijgt en 
aanspreekt op hun talenten en zowel studenten, medewerkers 
als profesoren laat groeien. 

Op korte termijn zijn we aan het werken aan een 
vernieuwde bacheloropleiding die vanaf volgend jaar 
gradueel wordt ingevoerd. Hierin komt meer aandacht 
voor biotechnologie (veel geneesmiddelen worden immers 
biotechnologisch aangemaakt), en wordt er meer ingezet op 
onderzoeksvaardigheden, van literatuuronderzoek tot klinische 
studies. Er komt ook een volwaardige bachelorproef en 
studenten zullen meer ruimte krijgen om zich te verdiepen in 
een thema naar keuze. De stages in de bachelor zullen nog 
verder uitgediept worden om een goede voorbereiding te 
bieden op de masterprogramma’s. Momenteel voelt vooral 
de master in de farmaceutische zorg als erg zwaar; het is ook 
niet evident om op twee jaar tijd studenten op te leiden tot 
zorgverlener. Als we in de bachelor meer aandacht kunnen 
besteden aan klinische vaardigheden, zou het programma in 
de master ook meer behapbaar moeten worden. 

Tegelijk hoop ik de interprofessionele vaardigheden beter 
te verankeren. We doen nu al heel wat in die richting, maar 
moeten zeker nog intensiever kunnen samenwerken met andere 
opleidingen meekrijgen. We willen ook meer internationale 
studenten naar Leuven halen en ook meer Leuvense studenten 
internationale ervaring laten opdoen.

Omringende landen
In Frankrijk en in Nederland duurt de opleiding zes jaar. Vanuit 
de KU Leuven hebben we al een aantal keer geopperd om ook 
bij ons een zesjarig traject te overwegen. De opleiding zou 
dan kunnen bestaan uit vijf jaar basisopleiding (waarna je een 
diploma behaalt als basisapotheker, net zoals in geneeskunde, 
waarbij studenten na zes jaar afstuderen als basisarts) en één 
jaar specialisatie voor huisapotheker, wat dan een specialisatie 
zou kunnen zijn naast ziekenhuisfarmacie of industriële farmacie. 
De eindcompetenties voor huisapotheker zouden dan niet 
behaald moeten worden na vijf jaar, maar na zes jaar. Dit zou 
wat meer ruimte kunnen geven om een aantal zaken dieper te 
ontwikkelen. Hier valt uiteraard nog verder over na te denken.

Toekomst?
Ik denk dat het gemakkelijker spreken is over de toekomst van 
de apotheker dan over die van de apotheek. We zullen nood 
blijven hebben aan mensen met farmaceutische expertise voor 
de medicatiebegeleiding van patiënten (preventief, chronisch 
of acuut). Hoe de combinatie met distributie zal evolueren 
is moeilijker te voorspellen, alhoewel ik echt geloof dat de 
apotheker een belangrijke rol moeten blijven spelen als 
eerste aanspreekpunt bij kleine kwaaltjes of (ogenschijnlijk) 
onschuldige problemen. Zoals in andere landen zitten we in 
België met een situatie waar huisartsen overbevraagd zijn; de 

apotheker kan als laagdrempelige zorgverlener op basis van een 
grondige vraagstelling in kaart brengen of de patiënt geholpen 
kan worden met een zelfzorgproduct, of best doorverwezen 
wordt naar de arts. Ik hoop alleszins dat apothekers hiervoor 
gewaardeerd worden en dat OTC niet in de supermarkt terecht 
komt.

Bij de publicatie van het recent onderzoek door Testgezondheid, 
voelde ik vooral ontgoocheling. Die ontgoocheling zit voor mij 
op drie niveaus:

 1) Ontgoocheling in de apotheker zelf. Hoe komt het dat 
het zo gemakkelijk is om zo’n minimale zorg te vinden? In 
de meeste apotheken uit het onderzoek is wel ‘iets’ goed 
gebeurd, maar het totaalplaatje is niet goed. In vind dit een 
erg lastige vaststelling, omdat ik mij hier persoonlijk al 15 jaar 
voor inzet, met cursussen, communicatietrainingen, boeken, 
projecten, mystery visits,... En elke keer is het niet goed; ik kan 
er geen ander onderzoek naast leggen dat beter is. Jammer!

 2) Ontgoocheling ook in Testaankoop.  Ze doen dit onderzoek 
zonder veel overleg met de sector, en de duiding in het 
bijhorende artikel is niet helemaal volledig.  Blijkbaar kunnen 
ze dit soort onderzoek ook doen zonder zich al te veel van 
GDPR-wetgeving aan te trekken (pdf met bezochte apotheken 
is op hun website te vinden). Als universiteit zijn we aan veel 
strengere regels gebonden, en dat is maar goed ook.

 3) Ontgoocheling tot slot in pers en media. Ze maken er een 
heel slecht verhaal van, met een heel slechte titel… en het 
blijkt veel makkelijker om slecht nieuws te publiceren dan 
goed nieuws. Er zijn ook veel waardevolle projecten rond 
medicatiebegeleiding, die we o.a. in ons project positief in 
kaart proberen te brengen. Maar contacten met de media om 
die ook in beeld te brengen, leverden tot nog toe niet veel op.

Ik vroeg me na de publicatie van de resultaten van het 
onderzoek van Testgezondheid af of ik nu niet eindelijk in mijn 
pen moest kruipen. Maar naar wie moest ik mij richten? Naar 
de apothekers? Er is nu al zo veel druk op hen… Het is in ieder 
geval elke keer weer een wake-upcall voor elke apotheker om 
het beroep ernstig te nemen. Ik hoop echt dat we niet nog 
meer kansen laten voorbijgaan. Nu er een positieve evolutie 
is in de waardering van de apotheker (denk maar aan het 
toevertrouwen van extra taken zoals het afnemen van covid-
testen of vaccinatie), moeten we zorgen dat we onze basistaken 
blijven doen. De toekomst moeten we samen maken! Als 
universiteit kunnen we het niet alleen redden…

Nogmaals proficiat met uw benoeming als decaan prof. Foulon 
en veel succes!

        Interview
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Weetje van de helpdesk

Wat indien een koelkastproduct langdurig 
buiten de koelkast werd bewaard?

Een langdurige elektriciteitspanne, de deur staat per 
ongeluk open of een pure vergetelheid van de patiënt, … 
allemaal oorzaken waarbij de koudeketen, waaraan sommige 
geneesmiddelen onderworpen zijn, onderbroken is. 

De moeilijkheid aan dit verhaal is vooral: Wat nu? Mag 
dit geneesmiddel nog gebruikt worden en binnen welke 
tijdspanne? Of moet dit geneesmiddel vernietigd worden? 

Een kant-en-klaar antwoord op deze vraag is er alvast niet. Dit 
hangt af van verschillende parameters, waaronder kenmerken 
van het product zelf. 

Ook bij de fabrikant is er niet telkens een pasklaar antwoord, 
aangezien stabiliteitsstudies bij de fabrikant uitgaan van 
bewaring onder optimale omstandigheden. In deze situatie 
gaat het dus om het bewaren van geneesmiddelen bij een 
temperatuur van 2 tot 8°C, buiten bewaring van licht. 

Wat de situatie is, eens een product buiten deze 
omstandigheden wordt bewaard, blijft het dus onderhevig 
aan bijkomend onderzoek. Vaak heeft de fabrikant bepaalde 
afwijkingen van de norm onderzocht, maar er zijn niet altijd 
resultaten voorhanden. In eerste instantie kan het dus nooit 
kwaad om de fabrikant te contacteren om iedere situatie 
apart na te gaan. 

In het kwaliteitshandboek worden ook enige opmerkingen 
vermeld:

“Wanneer de temperatuur de theoretische limiet van 8°C met 
enkele graden overschrijdt, zal de stabiliteit van de meeste 
geneesmiddelen niet in het gedrang komen. Echter bij 
temperaturen kouder dan 2°C dreigen de werkzaamheid van 
vele vaccins en insulines snel aangetast te worden.

Ingeval van panne houdt men de koelkastdeur zoveel mogelijk 
gesloten. De temperatuur in de koelkast wordt gecontroleerd 
wanneer de koelkast opnieuw werkt. Bij een panne van 
korte duur (minder dan 4 uur) mag men ervan uitgaan dat er 
geen probleem is met de kwaliteit van de geneesmiddelen 
(controleer de temperatuur). Bij een panne van langere duur 
(meer dan 4 uren) gaat men voor elk geneesmiddel bij de 
fabrikant na of het onderbreken van de koude keten een 
probleem vormt.”

Het advies in het kwaliteitshandboek is dus eerder een 
algemeen advies, waarbij er beter product specifiek 
nagekeken wordt wat het beleid is.

Vaak kun je in de samenvatting van de productkenmerken 
(SKP) een antwoord vinden indien een product uit de koelkast 
werd bewaard. Kijk hiervoor naar punt 6. Farmaceutische 
gegevens, met hieronder 6.3 Houdbaarheid en 6.4 Speciale 
voorzorgsmaatregelen bij bewaren. Indien er studies 
uitgevoerd zijn, meldt men hier hoelang een product stabiel is 
eens bewaard uit de koelkast en welke voorzorgsmaatregelen 
er genomen dienen te worden.

Een ander nuttig hulpmiddel is de fiche, opgemaakt door de 
Hôpitaux Universitaires Genève (HUG).

In deze fiche wordt een zeer uitgebreide oplijsting gemaakt 
van verschillende referenties die in de koelkast bewaard 
worden, en de aangepaste bewaardatum per product indien 
deze op kamertemperatuur werden bewaard. Bedenk wel: dit 
artikel is van Zwitserse oorsprong. 

We raden aldus aan voorzichtig om te springen met de 
gegevens en zeker ook de datum van revisie in het achterhoofd 
te houden. Er bestaat namelijk altijd de kans dat de 
samenstelling van een bepaald preparaat intussen gewijzigd 
is of dat er intussen nieuwe gegevens m.b.t. stabiliteit bekend 
zijn. 

Het artikel vind je terug onder volgende link: https://
pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/frigo_contenu.pdf 
of via De Westvlaamse > Tools en Logistiek > Audit > Controle 
weegschalen en koelkast.

Bronnen:

• Checklist Externe Audit

• Kwaliteitshandboek – Hoofdstuk Uitrusting

• https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/frigo_contenu.pdf
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Magistraal  

Oplossingen
Een oplossing is een homogene vloeistof die één of meer stoffen bevat die opgelost zijn in een geschikt solvent of in een mengsel 
van (mengbare) solventen. 
Een oplossing wordt bereid voor orale toediening, oordruppels, oogdruppels of topische toepassingen. Het voordeel van een orale 
oplossing is dat dit resulteert in een snellere absorptie van het actief bestanddeel, aangezien deze al in oplossing is.

Een oplossing wordt meestal uitgedrukt in een procentuele 
concentratie. Dit kan op 4 manieren uitgedrukt worden: g/g % 
(g/ 100 g), g/V % (g/100 mL), V/V % (mL/100 mL) of  V/g % 
(mL/100 g).

In dit artikel gaan we dieper in op de aandachtspunten bij het 
bereiden van oplossingen.

Voor het bekomen van een oplossing moet er aan verschillen-
de voorwaarden voldaan worden:

• Een oplossing is helder, zonder zwevende deeltjes;
• Is microbiologisch en chemisch stabiel;

Oplosbaarheid
Voor het bekomen voor een oplossing moeten alle bestand-
delen opgelost worden in het solvent. 

Het is dus van belang om, voorafgaand aan de bereiding, de 
oplosbaarheid van de verschillende bestanddelen na te gaan 
om op deze manier een geschikt solvent te gaan kiezen. Hier-
voor zijn verschillende naslagwerken beschikbaar (bv. Martin-
dale, de Merck Index).

Oplosbaarheid: het aantal mL solvent waarin 1 g geneesmid-
del zal oplossen bij kamertemperatuur. Wanneer deze niet be-
kend is, vermeldt men de relatieve oplosbaarheid.

Nederlandse aanduiding Aantal volumedelen 
oplosmiddel om 1 massadeel 
van de substantie in 
oplossing te brengen

Zeer goed oplosbaar Minder dan 1

Goed oplosbaar Van 1 tot 10

Oplosbaar Van 10 tot 30

Weinig oplosbaar Van 30 tot 100

Moeilijk oplosbaar Van 100 tot 1.000

Zeer moeilijk oplosbaar Van 1.000 tot 10.000

Nagenoeg onoplosbaar Meer dan 10.000

Tabel: Relatieve oplosbaarheid (bron: KU Leuven – Formulering en bereiding 
van geneesmiddelen I – P. Augustijns)

Merk op dat de oplosbaarheid bepaald kan worden door: de 
vorm van de werkzame stof én keuze van het solvent. 

Factoren die het oplossen bevorderen zijn:

• Verdelingsgraad van de stof (poeder lost makkelijker op dan 
kristallen)

• Verhogen van de temperatuur (enkel bij thermostabiele 
stoffen)

• Schudden

• Aanpassing van de pH van de oplosmiddelen (hou hierbij 
ook rekening met de stabiliteit van de actieve stoffen).

• Andere technieken: oplossingsbemiddelaars, solubilisaten, 
complexvorming, cyclodextrine, zoutvorming, co-solventen.

Keuze van bestanddelen

a. Werkzame stof

Ga bij voorkeur uit van een grondstof in wateroplosbare vorm. 

Indien dergelijke grondstof niet beschikbaar is:

• Werk met een andere farmaceutische vorm als grondstof.

 Let hierbij op dat het gehalte aan werkzame grondstof 
overeenkomst met de nodige hoeveelheid werkzame stof 
(bv. omrekenen bij zout, ester van werkzame stof).

• Ga na of er een vloeibare specialiteit beschikbaar is (bv. 
parenteraal).

 Kijk na of deze bruikbaar is als (basis voor) een oplossing 
voor oraal gebruik. Let op dat er geen hulpstoffen zijn 
gebruikt die ongeschikt zijn voor oraal gebruik. 

b. Solvent

De keuze van het oplosmiddel is afhankelijk van de fysico-
chemische eigenschappen van het solvent, de op te lossen 
stoffen en van het gebruik. Bij de keuze is het belangrijk een 
oplosmiddel of mengsel van verschillende oplosmiddelen te 
kiezen waarin alle grondstoffen oplosbaar zijn. Meestal wordt 
er vooral met water gewerkt.

Solventen kunnen over het algemeen ingedeeld worden in 
drie klasses: polaire, semi-polaire en apolaire solventen. Bij 
oplossingen geldt de basisregel ‘like likes like”, kortom: po-
laire stoffen lossen makkelijk op in polaire solventen, apolaire 
stoffen zullen oplossen in apolaire solventen. 
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Courant gebruikte stoffen per klasse:

POLAIRE SOLVENTEN

Aqua purificata Meest gebruikt. Mengbaar met 
alcohol, propyleenglycol, glycerol

PEG 400 = 
polyethyleenglycol 400 
= macrogol 400

Wateroplosbare viskeuze vloeistof
Mengbaar met alcohol, 
glycerol en andere glycolen
Onoplosbaar in PEG 400: vetten, 
oliën, minerale olie, sorbitol

SEMI-POLAIRE SOLVENTEN
Voornamelijk als co-solvent (verhogen 

oplosbaarheid polaire en apolaire stoffen)

Alcohol
(bij inwendig gebruik 
(UI) niet werken met 
gedenatureerde 
alcohol!)

Mengbaar met glycerine en water
Conserverend indien > 20%
Orale oplossingen: 
beperken tot 20%
Alcohol + water: 
warmteontwikkeling en 
volumecontractie (3%) →  mengsel 
laten afkoelen vooraleer op 
eindvolume te brengen.

Isopropanol Mengbaar met water, 
alcohol en PEG 400
Enkel voor uitwendig gebruik 
(toxisch als oraal!)

Glycerine/Glycerol Mengbaar met water 
en ethanol (95%)
Conserverend indien > 25 à 30%
Voornamelijk bij oordruppels 
of als co-solvent
Orale oplossing: max. 60%
Onoplosbaar: oliën.

Propyleenglycol Mengbaar  met water, 
glycerine en ethanol
Conserverend indien > 15 à 30%
Orale oplossing: Max. 20%.
Voornamelijk voor 
uitwendig gebruik.

APOLAIRE SOLVENTEN

Onder andere de koolwaterstoffen (bv. vloeibare paraffine).
Oliën, vetten, vetzuren en alkaloïdbasissen kunnen hierin 
vermengd of opgelost worden.

c. Hulpstoffen

Anti-oxidantia

Ga na of er anti-oxidantia nodig zijn.
Een suggestie van een aantal  anti-oxidantia en hun 
aangewende concentratie, afhankelijk van het solvent.

Wateroplosbare 
anti-oxidantia

Vetoplosbare  
anti-oxidantia

Ascorbinezuur  
0.01-0.1% (g/v)

Natrium metabisulfiet 0.1%

Tocoferolen   0.001-0.05%

BHT, BHA   0.02%

Propylgallaat   0.1%

Bewaarmiddelen

Ga na of er (aanvullende) conservering nodig is.
De hoeveelheid conserveermiddel is afhankelijk van de 
hoeveelheid water, het eventueel conserverend karakter van 
bepaalde inhoudsstoffen en het gekozen bewaarmiddel. 
De meest gebruikte bewaarmiddelen in orale oplossingen zijn:

Concentratie (g/v) pH

Nipagine 
(methylparabeen)

0.18% 4-8

Nipasol 
(propylparabeen)

0.02% 4-8

Sorbinezuur 0.05-0.2% 4-6

Benzoëzuur 0.1-1% 2.5-4.5

Aqua conservans R/ Propylparahydroxybenzoaat  0.20 g
 Methylparahydroxybenzoaat   0.80 g
 Gezuiverd water ad 1000 g

Correctie pH

In bepaalde situaties kan het nodig zijn een bepaalde pH in 
te stellen.

• In kader van oplosbaarheid

• In kader van stabiliteit van de oplossing

Dit kan gebeuren door het toevoegen van zuren (bv. 
citroenzuur, ascorbinezuur), het toevoegen van basen (bv. 
natriumhydroxide) of door te werken met een bufferoplossing 
(bv. citraatbuffer).

Viscositeitsverhogers

Waar nodig kan de viscositeit aangepast worden i.k.v. 
toepassing (bv. viskeuzer preparaat bij dermaal gebruik).

 Magistraal
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Correctie o.b.v. isotonie

Bij neus- en oogpreparaten moet er rekening gehouden 
worden met isotoniciteit. 

Voor de berekening van de isotonie, zie Baliekrant 
‘Oogdruppels’ of artikel FarmaFocus september 2019 ‘Het 
bereiden van oogdruppels in de apotheek’.

Correctie o.b.v. smaak, geur of kleur van preparaat. 

Bij voorkeur wordt er hiervoor gewerkt met wateroplosbare 
producten. Eventueel kunnen niet-wateroplosbare producten 
in oplossing gebracht worden door het toevoegen van een 
kleine hoeveelheid alcohol. 

Nuttige smaakcorrigentia werden aangehaald in de 
FarmaFocus van april 2022. Een aantal voorbeelden zijn: 
suiker(siroop), muntspiritus, oranjebloesemspiritus, sorbitol, 
verschillende aromastoffen, …

BEREIDING

1. Maak een keuze van de verschillende bestanddelen en 
geschikt(e) solvent(en) om een oplossing te bekomen.

Indien geen oplossing gemaakt kan worden, kan er met 
een suspensie gewerkt worden. Dit valt buiten het bestek 
van dit artikel. 

2.  Weeg de nodige bestanddelen af.

Vloeistoffen worden meestal afgemeten als volumes 
m.b.v. een maatcilinder, eventueel kan dit ook afgewogen 
worden. In dit geval hou je rekening met de dichtheid van 
de stof om het correcte gewicht te bepalen. 

G= V x ρ G = gewicht V = volume ρ = dichtheid

Opgelet: Op de glazen flesjes is er vaak een gradatie 
weergegeven. Deze mag je niet gebruiken voor het  
afmeten van bepaalde volumes. Het brengen op 
eindgewicht mag wel. 

Bij het afwegen van kleine hoeveelheden is het 
eenvoudiger het aantal druppels te tellen op voorwaarde 
dat er gewerkt wordt met een officinale druppelteller die 
20 druppels water per gram levert. In de praktijk is en blijft 
het belangrijk alle flessen en druppeltellers te ijken per 
bestanddeel voor gebruik. 

Wanneer vaste stoffen worden afgewogen, is het belangrijk 
grove stoffen te verwrijven om het oplossen te versnellen. 
Doe dit alvorens ze af te wegen.

3.  Los in een bekerglas (of erlenmeyer) de vaste, niet-
vluchtige grondstoffen achtereenvolgens op.

• Los de oplosbare stoffen eerst afzonderlijk op in een 
maatbeker in het geschikte solvent.

• Indien er gewerkt wordt met anti-oxidantia worden 
deze als eerste in oplossing gebracht. 

 Dus voor de producten die ze moeten beschermen 
tegen oxidatie.

• Hygroscopische stoffen en droge extracten worden het 
best aan een oplossing toegevoegd en niet omgekeerd 
(wegens gevaar op verkleven).

• Indien er een vermoeden is van onverenigbaarheid 
(neerslagvorming, verkleuring): probeer te achterhalen 
wat aan de basis ligt van de onverenigbaarheid (bv. reactie 
tussen tegengestelde ladingen, verschuiven van pH, 
verdunnen van solvent door niet-solvent) en voer indien 
mogelijk de gepaste ingreep door. Een mogelijkheid 
is stoffen afzonderlijk oplossen in een geschikt solvent. 
Deze worden vervolgens één voor één in een viskeus 
vehiculum ingelijfd (bv. glycerine, slijmoplossingen of 
suikersiroop), daarna worden de viskeuze vloeistoffen 
met elkaar vermengd. In uiterste geval eventueel de 
oplossing in twee oplossingen splitsen.

4.  Verhoog eventueel de oplossnelheid door te verwarmen 
op een waterbad bij niet-thermolabiele stoffen. 

Opgelet: verwarmen kan niet gebruikt worden om slecht 
oplosbare stoffen toch in oplossing te krijgen.

Thermolabiele stoffen zoals ureum, bicarbonaten, 
chloorhydraat, ascorbinezuur, fysostigmine, peroxiden, 
thiosulfaten en vluchtige stoffen (bv. menthol, kamfer en 
eucalyptol) mogen niet verwarmd worden. 

5.  Voeg eventuele vloeistoffen toe.

• Indien er gewerkt wordt met vloeistoffen: voeg eerst de 
vloeistoffen met een hogere densiteit toe (bv. glycerol, 
propyleenglycol, suikersiroop) aan de oplossing. Deze 
‘zwaardere’ vloeistoffen diffunderen als het ware door 
de ‘lichtere’ oplossing zodat er al een eerste menging 
gebeurt. 

• Als laatste worden de alcoholische oplossingen 
toegevoegd en wordt er goed gemengd.

 Opgelet: als deze rechtstreeks aan water toegevoegd 
worden, kan er afscheiding optreden van de in alcohol 
opgeloste stoffen. Deze worden dus bij voorkeur vermengd 
met siroop (of glycerol) om neerslag te vermijden.

• Wanneer verschillende tincturen gemengd worden is 
het aan te raden enkel tincturen met een gelijkaardige 
alcoholgraad te mengen (om neerslag te vermijden).

6.  Voeg als laatste de vluchtige bestanddelen en eventuele 
smaakstoffen toe.

7.  Breng op het gewenste eindgewicht of eindvolume en 
meng.
Doe dit eventueel al in de (getarreerde) eindverpakking.

Magistraal 
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11..  WWeerrkkzzaammee  ssttooff    

VVoooorrkkeeuurr: Grondstof in wateroplosbare vorm. 

AAnnddeerree  ooppttiieess::  Andere farmaceutische oplosbare vorm (omrekenen!) of vloeibare farmaceutische specialiteit (bv. parenteraal). 

BBrroonnnneenn::  Bereiden van oplossingen—FarmaFocus november 2022 

22..  SSoollvveenntt((eenn))  
  
KKeeuuzzee:: afh. van fysicochem. eigenschn solvent, op te lossen stoffen en gebruik → Doel: alle stoffen zijn oplosbaar.  
33  kkllaasssseess: polair, semi-polair, apolair →  ‘like likes like’ (polair lost op in polair, apolair in apolair) 
 
 

BALIEKRANT NOVEMBER 2022  

 Oplossingen: protocol 

33..  AAnnttii--ooxxiiddaannttiiaa  
  
Indien nodig. Voorbeelden van anti-oxidantia en concentratie, afhankelijk van solvent:  

   
   

  
  

WWaatteerroopplloossbbaaaarr  VVeettoopplloossbbaaaarr  

Ascorbinezuur    0.01-0.1% (g/v)  
Natrium metabisulfiet 0.1% 

Tocoferolen        0.001- 0.05% 
BHT, BHA           0.02% 
Propylgallaat      0.1% 

55..  CCoorrrreeccttiiee  ppHH  
Indien nodig, bv. i.k.v. oplosbaarheid en/of stabiliteit. Door te werken met of toevoegen van: 
 
 

AA..  SSeelleecctteeeerr  eenn  bbeerreekkeenn  aallllee  nnooddiiggee  ssttooffffeenn  iinn  hheett  pprreeppaarraaaatt  

© De Westvlaamse, Dienst beroepsontwikkeling en beroepsondersteuning 

PPoollaaiirree  ssoollvveenntteenn  SSeemmii--ppoollaaiirree  ssoollvveenntteenn  
((vvnnll..  aallss  ccoo--ssoollvveenntt))  AAppoollaaiirree  ssoollvveenntteenn  

Aqua purificata 
PEG 400 

Alcohol                           Glycerine 
Isopropanol                   Propyleenglycol 

O.a. koolwaterstoffen  
(bv. vloeibare paraffine) 

44..  BBeewwaaaarrmmiiddddeelleenn  
  
Indien nodig. Is afhankelijk van hoeveelheid water, ev. conserverend karakter andere stoffen en  
gekozen bewaarmiddel. Overzicht meest gebruikte bewaarmiddelen in orale oplossingen: 
 
   CCoonncceennttrraattiiee  ((gg//VV))  ppHH  

Nipagine (methylparabeen) 0.18% 4-8 

Nipasol (propylparabeen) 0.02% 4-8 

Sorbinezuur 0.05-0.2% 4-6 

Benzoëzuur 0.1-1% 2.5-4.5 

Aqua conservans Propylparahydroxybenzoaat        0.20 g 
Methylparahydroxybenzoaat       0.80 g 
Gezuiverd water                            ad 1000 g  

Zuren Basen Bufferoplossing 

bv. citroenzuur, ascorbinezuur bv. natriumhydroxide bv. citraatbuffer 

66..  AAnnddeerree  hhuullppssttooffffeenn  
  
VViissccoossiitteeiittssvveerrhhooggeerr  (bv. bij dermaal preparaat) 
CCoorrrreeccttiiee  iissoottoonniiee  bij neus– en oogpreparaten. Berekening: zie baliekrant ‘Oogdruppels’. 
CCoorrrreeccttiiee  oo..bb..vv..  ssmmaaaakk,,  ggeeuurr,,  kklleeuurr: werk bij voorkeur met wateroplosbare producten.  
                                                            Ev. niet-wateroplosbare producten in oplossing m.b.v. kleine hoeveelheid alcohol. 

Verpakking en etikettering
Vul je bereiding uit in flessen. Hou bij het kiezen van de 
verpakking rekening met mogelijke reacties/interacties met 
licht, lucht of verpakkingsmateriaal (bv. natriumfluoride niet in 
glas).
Zorg dat het formaat van de verpakking zo goed mogelijk 
aansluit aan het volume om de hoeveelheid lucht te beperken. 

Hou bij de etikettering rekening dat alle verplichte 
vermeldingen, volgens de eisen van de Belgische wetgeving, 
geëtiketteerd moet worden. 
Bij preparaten voor inwendig gebruik wordt er gewerkt met een 
wit etiket. Bij preparaten voor uitwendig gebruik werk je met 
een speciaal rood etiket “uitwendig gebruik: niet inslikken” 
met een in reliëf gedrukt voelbaar waarschuwingsteken.
Denk ook aan het etiket ‘niet langer te gebruiken dan … na 
aanwending’ en etiketten 1 of 2 (indien nodig, na verificatie 
van de giflijsten). 

CONTROLES
Bij officinale bereidingen worden er steeds controles op het 
eindproduct uitgevoerd.  De controleresultaten worden op de 
bereidingsverslagen genoteerd.

De magistrale bereidingen worden willekeurig op regelmatige 
tijdstippen gecontroleerd. Deze resultaten worden op de 
weegfiches genoteerd.

Controle tijdens de bereiding (In process controle)
1.  Nazicht van

• de berekeningen
- Hoeveelheid actieve stof: 
 Bij bepaalde actieve stoffen dient rekening 

gehouden te worden met een gehalte inherent 
aanwezig water in de grondstof (bv. foliumzuur, 
nystatine) waardoor omwille van deze reden er 
een correctie dient te gebeuren.

 Wanneer het gehalte aan actieve stof sterk kan 
fluctueren binnen een vrac-product, wordt dit 
eveneens omgerekend. 

 Bepaalde actieve stoffen worden uitgedrukt in 
andere eenheden dan gram of milligram (bv. 
internationale eenheden). Ook in deze situatie 
moet er eerst berekend worden hoeveel actieve 
stof er afgewogen moet worden.

 Indien de totaal af te wegen hoeveelheid actieve 
stof lager is dan 100 mg dient er gewerkt te 
worden met een trituratie of stockoplossing! 
Merk op dat bij het bereiden van trituraties/
stockoplossingen van corticosteroïden een 
overdosering van 5% dient toegepast te worden.

 Hou rekening met een omrekening wanneer 
er met een andere moleculaire vorm (base, 

zout of ester of molecule. xH2O)  dan wat is 
voorgeschreven wordt gewerkt.

- hoeveelheden van de hulpstoffen 
• de grondstoffen:

- Nazicht van de identiteit
- Nazicht van de vervaldatum
- Nazicht van de te gebruiken hoeveelheden 
  (maximale doses)

• de afgewogen hoeveelheden.  Deze worden onmiddellijk 
genoteerd op de weegfiche of bereidingsverslag (of 
geregistreerd via het PC-systeem verbonden aan de 
weegschaal).

2.  Controle van de temperatuur (bij gebruik thermolabiele 
grondstoffen)

3.  Controle van de pH

4.  Controle van de helderheid en homogeniteit na oplossen

Controle op het eindproduct
1.  Controle van de identiteit van de grondstoffen na gebruik

2.  Controle van de helderheid, kleur, homogeniteit, pH.

3.  Controle van het eindvolume/-gewicht (tarra verpakking!)

4.  Nazicht van verpakking en etikettering

•  Geschikt recipiënt
•  Verplichte vermeldingen etikettering
•  Inwendig gebruik: wit etiket, etiketten 1 of 2 
 (indien nodig, na verificatie van de giflijsten)
•  Uitwendig gebruik: speciaal rood etiket “uitwendig 

gebruik: niet inslikken”, in reliëf gedrukt voelbaar 
waarschuwingsteken

Bronnen: 
Kwaliteitshandboek

Formulering en Bereiding van Geneesmiddelen – Cursus KU LEUVEN

LNA-procedures (KNMP)

Handleiding bij het uitvoeren van magistrale bereidingen - Cursus UGENT

TMF

Memento Galenische Farmacie 
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11..  WWeerrkkzzaammee  ssttooff    

VVoooorrkkeeuurr: Grondstof in wateroplosbare vorm. 

AAnnddeerree  ooppttiieess::  Andere farmaceutische oplosbare vorm (omrekenen!) of vloeibare farmaceutische specialiteit (bv. parenteraal). 

BBrroonnnneenn::  Bereiden van oplossingen—FarmaFocus november 2022 

22..  SSoollvveenntt((eenn))  
  
KKeeuuzzee:: afh. van fysicochem. eigenschn solvent, op te lossen stoffen en gebruik → Doel: alle stoffen zijn oplosbaar.  
33  kkllaasssseess: polair, semi-polair, apolair →  ‘like likes like’ (polair lost op in polair, apolair in apolair) 
 
 

BALIEKRANT NOVEMBER 2022  

 Oplossingen: protocol 

33..  AAnnttii--ooxxiiddaannttiiaa  
  
Indien nodig. Voorbeelden van anti-oxidantia en concentratie, afhankelijk van solvent:  

   
   

  
  

WWaatteerroopplloossbbaaaarr  VVeettoopplloossbbaaaarr  

Ascorbinezuur    0.01-0.1% (g/v)  
Natrium metabisulfiet 0.1% 

Tocoferolen        0.001- 0.05% 
BHT, BHA           0.02% 
Propylgallaat      0.1% 

55..  CCoorrrreeccttiiee  ppHH  
Indien nodig, bv. i.k.v. oplosbaarheid en/of stabiliteit. Door te werken met of toevoegen van: 
 
 

AA..  SSeelleecctteeeerr  eenn  bbeerreekkeenn  aallllee  nnooddiiggee  ssttooffffeenn  iinn  hheett  pprreeppaarraaaatt  

© De Westvlaamse, Dienst beroepsontwikkeling en beroepsondersteuning 

PPoollaaiirree  ssoollvveenntteenn  SSeemmii--ppoollaaiirree  ssoollvveenntteenn  
((vvnnll..  aallss  ccoo--ssoollvveenntt))  AAppoollaaiirree  ssoollvveenntteenn  

Aqua purificata 
PEG 400 

Alcohol                           Glycerine 
Isopropanol                   Propyleenglycol 

O.a. koolwaterstoffen  
(bv. vloeibare paraffine) 

44..  BBeewwaaaarrmmiiddddeelleenn  
  
Indien nodig. Is afhankelijk van hoeveelheid water, ev. conserverend karakter andere stoffen en  
gekozen bewaarmiddel. Overzicht meest gebruikte bewaarmiddelen in orale oplossingen: 
 
   CCoonncceennttrraattiiee  ((gg//VV))  ppHH  

Nipagine (methylparabeen) 0.18% 4-8 

Nipasol (propylparabeen) 0.02% 4-8 

Sorbinezuur 0.05-0.2% 4-6 

Benzoëzuur 0.1-1% 2.5-4.5 

Aqua conservans Propylparahydroxybenzoaat        0.20 g 
Methylparahydroxybenzoaat       0.80 g 
Gezuiverd water                            ad 1000 g  

Zuren Basen Bufferoplossing 

bv. citroenzuur, ascorbinezuur bv. natriumhydroxide bv. citraatbuffer 

66..  AAnnddeerree  hhuullppssttooffffeenn  
  
VViissccoossiitteeiittssvveerrhhooggeerr  (bv. bij dermaal preparaat) 
CCoorrrreeccttiiee  iissoottoonniiee  bij neus– en oogpreparaten. Berekening: zie baliekrant ‘Oogdruppels’. 
CCoorrrreeccttiiee  oo..bb..vv..  ssmmaaaakk,,  ggeeuurr,,  kklleeuurr: werk bij voorkeur met wateroplosbare producten.  
                                                            Ev. niet-wateroplosbare producten in oplossing m.b.v. kleine hoeveelheid alcohol. 



  

11..    KKeeuuzzee  aaccttiieevvee  ssttooffffeenn,,  ggeesscchhiikkttee  ssoollvveenntt((eenn)),,  aannddeerree  bbeessttaannddddeelleenn..  
  

22..  WWeeeegg  ddee  nnooddiiggee  bbeessttaannddddeelleenn  aaff.. 
  Vloeistoffen: meestal als volume m.b.v. geijkte maatcilinder of druppelteller (bij kleine volumes).  
          Indien afwegen: hou rekening met dichtheid. 
  Opgelet: glazen eindrecipiënten met gradatie: niet voor afmeten van volumes, wel voor brengen op eindggeewwiicchhtt. 
 Vaste stoffen:: indien grove stof: eerst verwrijven, daarna pas afwegen. 
 
33..  LLooss  iinn  eeeenn  bbeekkeerrggllaass  ((ooff  eerrlleennmmeeyyeerr))  ddee  vvaassttee,,  nniieett--vvlluucchhttiiggee  ggrroonnddssttooffffeenn  aacchhtteerreeeennvvoollggeennss  oopp..  

− Los de oplosb. stoffen afzonderlijk op in geschikt solvent (anti-oxidantia: oplossen vóór toevoegen v. stoffen die ze beschermen)  

− Hygroscopische stfn/droge extractn: toevoegen aan oplossing (niet omgekeerd wegens gevaar op verkleven).  
− Onverenigbaarheden (neerslag, verkleuring): achterhalen wat oorzaak is (bv. ladingen, pH,…) en gepaste ingreep door-

voeren. Eventueel stoffen afzonderlijk oplossen, apart in viskeus vehiculum verwrijven (bv. glycerine, slijmopl, suikersi-
roop), daarna viskeuze vloeistoffen met elkaar vermengen. In uiterste geval oplossing in twee oplossingen splitsen.  

− Oplossnelheid kan ev. versneld worden door te verwarmen op waterbad (enkel bij thermostabiele stoffen!). 

 Niet bij o.a. ureum, bicarbonaten, chloorhydraat, ascorbinezuur, fysostigmine, peroxiden, thiosulfaten, vluchtige stoffen)..  
  

44..    VVooeegg  eevveennttuueellee  vvllooeeiissttooffffeenn  ttooee  aaaann  ddee  oopplloossssiinngg  
−  Eerst met hogere densiteit (bv. glycerol, propyleenglycol, …): Deze diffunderen door lichtere oplossing → eerste menging.  
−    Als laatste: alcoholische oplossingen + goed mengen.  
  (Niet rechtstreeks aan water wegens neerslagvorming van in alcohol opgeloste stoffen, wel mengen met siroop of glycerol)  

−  Mengen van verschillende tincturen: enkel als gelijkaardige alcoholgraad (om neerslag te vermijden)..  
  

55..  TTooeevvooeeggeenn  vvlluucchhttiiggee  bbeessttaannddddeelleenn  eenn  eevveennttuueellee  ssmmaaaakkssttooffffeenn..  
  

  
 
Officinaal: steeds controles op eindproduct.  Magistraal: willekeurig op regelmatige tijdstippen. 

                            IInn  pprroocceessss  ccoonnttrroollee  

NNaazziicchhtt    

Berekeningen Hoeveelheid actieve stof, hoeveelheden van hulpstoffen 

Nazicht grondstoffen Identiteit, vervaldatum, hoeveelheden (maximale doses)  

Afgewogen hoeveelheden  

CCoonnttrroollee    

Temperatuur Bij gebruik thermolabiele stoffen 

pH pH na oplossen (indien van toepassing) 

Helderheid en homogeniteit Helder na oplossen? 

                            CCoonnttrroollee  eeiinnddpprroodduucctt  

CCoonnttrroollee    

Identiteit v. grondstoffen na gebruik  

Uitzicht Helderheid en kleur, homogeniteit, pH 

Eindvolume/-gewicht Tarra verpakking! 

NNaazziicchhtt    Verpakking en etikettering 

Geschikt recipiënt 
Verplichte vermeldingen 
Uitwendig gebruik: rood etiket, in reliëf gedrukt waarschuwingsteken. 
‘Niet langer te gebruiken dan …. na aanwending’ 
Ev. etiket nr. 1, etiket nr. 2, schudden voor gebruik, ... 

DD..  CCoonnttrroolleess  

  

CC..  VVeerrppaakkkkiinngg  eenn  eettiikkeetttteerriinngg  
VVeerrppaakkkkiinngg  
 Flessen. Hou rekening met interacties (licht, lucht, verpakkingsmateriaal). Formaat: zo goed mogelijk aansluiten bij volume. 
 
EEttiikkeetttteerriinngg  
  Alle verplichte vermeldingen (cfr. eisen Belgische wetgeving) 
 Inwendig gebruik: wit etiket   Uitwendig gebruik: rood etiket “uitwendig gebruik: niet inslikken” + reliëf waarschuwingsteken 
 Denk ook aan etiket ‘niet langer te gebruiken dan ….’ en etiketten 1 of 2 (indien nodig, zie giflijsten). 

BB..  BBeerreeiiddiinngg  



Een nieuwe aanpak van keelklachten 
De apotheker lijkt voor velen het eerste aanspreekpunt te zijn voor een neusverkoudheid, (vage) keelpijn of hoest. Maar de 
apotheker levert voor deze klacht zelden (voorgeschreven) medicatie af, en evenmin verwijst men hiervoor door naar een  
(huis)arts. De apotheker wil de rol van coach op zich nemen en wenst daarvoor de gepaste ondersteuning. 

Inleiding 
TelePHON.digital is een multidisciplinaire medische 
applicatie, met als huidige eerste focus stem-, spraak-, 
taal- en slikproblematiek. De founders van deze startup 
zijn Mieke Moerman, NKO-arts en logopediste en Tom 
Steeland, logopedist en Parkinson expert. Vanuit hun 
achtergrond vinden ze de medisch-wetenschappelijke 
onderbouwing primordiaal en kiezen ze ervoor hun producten 
te laten afleveren door deskundigen, zoals de apotheker. 
Het TelePHON productaanbod omvat zaken voor preventie 
(de stem- en sliktest), zaken om zelfstandig mee aan de slag 
te gaan (14-daags vaardigheidstraject, de Voice Box) en 
zaken voor therapie ondersteuning (klinische workflows met 
ondersteunende tools en veilig interactief beeldbellen). Om de 
assumpties af te toetsen in het werkveld van de apotheker, werd 
een bevraging verspreid onder de leden van De Westvlaamse. 
Negenenveertig apothekers vulden deze enquête in. Slechts 1 
van de 49 had reeds van het bestaan van de TelePHON.digital 
medische web applicatie gehoord.

Bevraging
De enquête bevatte vragen omtrent het voorkomen van 
keelklachten, de aard ervan, de doorverwijspolitiek en het 
aflevergedrag, omtrent de zin of onzin van screeningtesten 
& de eventuele meerwaarde van de Voice Box, en wat de 
(toekomstige) rol van de apotheker bij deze problematiek zou 
kunnen zijn.

90% van de bevraagden geeft aan dat minstens 40% van hun 
patiënten last heeft van hoest en vage keelklachten. 76% van 
de apothekers wordt meestal geconfronteerd met de klacht 
keelpijn en 87% met de klacht neusverkoudheid. Specifieke 
stem- of slikklachten komen bij de apotheker duidelijk veel 
minder voor als aanmeldingsklacht.

Om de patiënt te helpen, levert de apotheker vaak verzachtende 
keeltabletten of -sprays af. In mindere mate worden 
kruiden, muntjes, thee, of inhalatievloeistoffen afgeleverd. 
Voorgeschreven medicatie specifiek voor keelklachten wordt 
slechts door 29% van de bevraagden altijd afgeleverd; 49% 
doet dat vaak. Frappant is ook dat de meerderheid vindt dat 
een medisch voorschrift niet hoeft voor deze problematiek. Ook 
doorverwijzen naar een arts of andere zorgverlener gebeurt 
zelden of niet. 

De apotheker als Coach bij 
stem- en slikproblemen
Figuur 1 toont aan dat de apotheker een patiënt met 
keelklachten graag coacht (Figuur 1). 

Figuur 1: weergave van de wens tot coaching rol. Er is een duidelijke skewing 
naar rechts te zien. 46,9% wenst absoluut meer coaching te kunnen geven bij 
keelklachten, terwijl 34,7% dit in het midden laat en 18,4% deze rol liever niet 
op zich neemt (X-as: 1 ~helemaal niet, 2~niet, 3~om het even, 4~graag, 5~heel 
erg graag. Y-as: aantal respondenten)

Nochtans wenst de meerderheid hiervoor de nodige 
ondersteuning: 63,3% wenst bijscholing over stem- en 
slikproblematiek; 87,8% wil een stem- of sliktest uitvoeren. 
61,2 % geeft aan dat zo’n stem-of sliktest ter beschikking 
moet zijn in de apotheek.

De Voice Box
Een van de producten die TELEPHON.digital BV aanbiedt, is 
de Voice Box. Dit werd geconcipieerd als een fysieke doos 
met medisch-wetenschappelijk onderbouwd materiaal rond 
stemeducatie, -hygiëne, vaardigheidstraining, en een voucher 
voor een videogesprek met een (para)medisch expert. De 
patiënt gaat zelfstandig aan de slag met de Voice Box, al dan 
niet na het verrichten van de stem- of sliktest.

Het concept van een dergelijke Voice Box lijkt ook voor de 
apothekers aantrekkelijk. De overgrote meerderheid (71,4%) 
is bereid om wetenschappelijk onderbouwde hulpmiddelen af 
te leveren.

Farmaceutische zorg  
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Figuur 2 geeft de meningen van de bevraagden weer omtrent 
de inhoud van zo’n Voice Box. Voor 64% van de bevraagden 
moet de doos educatie/informatie bevatten. 84% ziet graag 
basisvaardigheidstraining in de doos aanwezig. Thee, kruiden, 
verzachtende middelen vindt men eerder niet noodzakelijk 
aanwezig. De meningen over verzachtende middelen en een 
videogesprek met een expert zijn verdeeld. 49% vindt het 
niet nodig om verzachtende middelen aan de doos toe te 
voegen ten opzichte van 38% die dat wel nuttig vindt. Een 
videogesprek met een expert wordt door 45% als nuttig 
ervaren, tegenover 37% dat dit niet zo nodig vindt.

Figuur 2: weergave van voorkeur omtrent de inhoud van de doos

Wat de kostprijs betreft, schatten de meesten een bedrag 
tot en met 50€ voor de doos in zijn geheel haalbaar (Figuur 
3). Een videogesprek met een expert wordt als het duurste 
element ingeschat, over de andere zaken zijn de meningen 
verdeeld.

Figuur 3: weergave van de kostprijs van de Voice Box in zijn geheel (X-as: 1~ 
10€, 3~50€, 5~100€, Y-as: aantal respondenten) 

Besluit
Een apotheker wordt vaak geconfronteerd met keelklachten. 
De patiënten geven echter zelden aan of het gaat om stem- 
of slikproblemen. De apotheker vindt het niet echt nodig om 
voor deze problematiek door te verwijzen en wenst liever zelf 
een coachende rol op te nemen, en wil daar graag de nodige 
ondersteuning bij. Behalve bijscholing kan TelePHON.digital 
de stem- of sliktest aanbieden om de apotheker hierin te 
begeleiden. De Voice Box is een medisch-wetenschappelijk 
onderbouwd hulpmiddel waarmee de patiënt zelfstandig 
aan de slag kan en dat door de apotheker vrij kan afgeleverd 
worden.

Dr. M. Moerman, NKO/foniater, logopedist

Wat hebben we 
geleerd?
Dit zijn de take home messages van de les “Keelklach-
ten in de apotheek” die doorging op 13 september. 
Deze les werd georganiseerd door de Westvlaamse.

• Koorts en acute pijn zijn alarmsymptomen. Verwijs 
door naar een arts of een expert.

• Wanneer een stem- of slikprobleem langer dan 3 we-
ken aanhoudt, wordt best advies ingewonnen.  

• Iedereen met een stemberoep is gebaat met een 
(preventieve) bijscholing en vaardigheidstraining. 

• Het TelePHON.digital aanbod ondersteunt de apo-
theker in zijn rol als coach (www.telephon.be). 

• Keelklachten kunnen gevaarlijk zijn! Verder bevragen 
kan duidelijkheid brengen omtrent de ernst. 

• Heesheid kan wijzen op verslikkingsgevaar.

• Niet-voorschriftplichtige medicatie behoort tot een 
symptomatische aanpak. Een causale aanpak geniet 
de voorkeur.

 Farmaceutische zorg
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Hoe kan je weten of een puffer leeg is?
De farmaceutische zorg en de inhalatie-instructies maken deel 
uit van de dagdagelijkse apotheekpraktijk bij de aflevering 
van een puffer. De fabrikanten stellen patiëntenmateriaal ter 
beschikking, er zijn websites met nuttige informatie op maat 
van zorgverleners (o.a. inhalatorgebruik.nl) en instructiefilm-
pjes zijn beschikbaar (o.a. www.inhalatietherapie.be).

Maar leg je ook uit hoe de patiënt kan zien of een puffer 
leeg is? In de bijsluiter is deze informatie niet altijd duidelijk 
vermeld. Maar hoe kan de patiënt weten of het hulpmiddel 
leeg is?

In het beste geval is er een dosisteller aanwezig op het de-
vice, die aangeeft hoeveel dosissen er nog over zijn. Deze telt 
af tot 0. Als de dosisteller op 0 komt of in het rood staat, dan 
is het device leeg. Volgende devices hebben een dosisteller: 
Diskus®, sommige dosisaerosols, Easyhaler®, Ellipta®, Nex-
thaler®, Novolizer®, Respimat® en Turbohaler®.

Bij afwezigheid van een dosisteller is het best om vanaf het 
eerste gebruik het aantal inhalaties bij te houden. Eventueel 
kunt u samen met de patiënt uitrekenen na hoeveel dagen 

de inhalator leeg zal zijn en vervangen moet worden. Als het 
device leeg is, zal er bij bepaalde types niets zichtbaar meer 
vrijkomen. Dit is onder meer het geval bij Autohaler®, een 
dosisaerosol, Easi Breathe® en Genuvair®.

Je kan ook controleren of de 
dosisaerosol leeg is door het 
spuitbusje uit de plastic houder 
te nemen en in een bakje water 
te leggen. Hoe minder dosissen 
het spuitbusje bevat, hoe meer 
lucht erin zit en hoe meer het zal 
drijven (zie figuur).

Verder zijn er “losse” dosistellers beschikbaar. De dosisae-
rosol past in de houder. Het toestel houdt dan bij hoeveel 
dosissen er nog beschikbaar zijn.

Bron

www.bcfi.be

www.uzgent.be/sites/default/files/2021-06/IF%20Puffs.pdf

Puffertool
AZ Groeninge uit Kortrijk ontwikkelde recent een “Hand-
leiding tot correct gebruik van inhalatoren”, een handige, 
digitale puffertool. De tool bevat per specialiteit algeme-
ne informatie over het gebruik van de puffer, instructies 
voor de inhalatietechniek en een filmpje met de inhalatie-
techniek

Deze tool kunt u raadplegen op de website van AZ Groe-
ninge. (www.azgroeninge.be > professionals > documen-
ten > inhalatoren / puffers > Handleiding tot het correct 
gebruik van inhalatoren)
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Insulinetherapie bestaat 100 jaar
Insuline bestaat 100 jaar en vormt de hoeksteen bij de be-
handeling van diabetes mellitus. Voor patiënten met diabetes 
type 1 is deze therapie levensnoodzakelijk. 

Aanvankelijk werd gezuiverde varkens- of runderinsuline toe-
gediend. Aangezien de aminozuursequentie verschilt van hu-
maan insuline, zorgde dit voor reacties op de injectieplaats, 
veralgemeende allergische reacties, verminderde werkzaam-
heid en ernstige lipoatrofieletsels. Om deze bijwerkingen 
te beperken, werd overgeschakeld naar humaan insuline of 
insuline-analogen, dat door recombinant-technologie wordt 
gesynthetiseerd. 

Naast insuline, zijn ook de hulpmiddelen enorm geëvolueerd, 
denken we hierbij vooral aan de glycemiezelftesten en de toe-
dieningsmechanismen voor insuline (van spuit en naald naar 
patronen tot de huidige wegwerppennen).

Functie insuline
Insuline wordt geproduceerd in de alvleesklier of pancreas 
door de β-cellen van de eilandjes van Langerhans. De secre-
tie van insuline door de pancreas wordt gestimuleerd als de 
glycemie toeneemt (bv. na een suikerrijke maaltijd). Verder 
wordt dit beïnvloed door schildklierhormonen, stress-hormo-
nen (adrenaline) en glucocorticoïden.

Insuline oefent een hypoglycemiërende invloed uit via ver-
schillende mechanismen:

• Toename van glucosetransport doorheen de celmembraan, 
voornamelijk in de spiercellen.

• Vermindering van de glycogenolyse (afbraak van glycogeen 
tot glucose).

• Vermindering van de gluconeogenese (vorming van glucose 
uit vetten en eiwitten).

• Stimulatie van het glucoseverbruik door de cel. Insuline 
activeert enzymen die ervoor zorgen dat glucose wordt 
omgezet in ATP, glycogeen of vet.

Diabetes (of diabetes mellitus) is een chronische aandoening 
waarbij de bloedsuikerspiegel verhoogd is. De oorzaak is dat 
het lichaam minder gevoelig is voor insuline of dat het lichaam 
te weinig insuline maakt. In het 2e geval bestaat de behan-
deling uit toediening van insuline via inspuiting (SC of IM). 
De dosis moet juist getitreerd zijn, aangepast aan bloedsui-
kerspiegel, de voeding, de lichaamsbeweging en eventueel 
andere aandoeningen. Bij het gebruik van insuline dient men 
steeds de belangrijkste bijwerking, een hypoglycemie, in het 
achterhoofd te houden. 

 Farmaceutische zorg
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Types insuline
Er bestaan in de handel verschillende vormen van insuline die verschillen voor wat betreft concentratie, de snelheid waarmee de 
werking zich instelt, werkingsduur en samenstelling.

Type insuline Welke? Eigenschappen

Ultrasnelwerkende insuline insuline aspart: Fiasp®, NovoRapid® • Snelle werking: na 10 minuten
• Korte werkingsduur (2 à 5 uur)

insuline glulisine: Apidra®

insuline lispro: Lyumjev®, Humalog®

Snelwerkende insuline insuline: Actrapid®, Humuline® 
regular, Insuman® Rapid

• Humane insulines, via  recombinant-
technologie geproduceerd

• Heldere oplossingen 
• Kristallijne insuline + laag 

gehalte aan zink

Insuline met intermediaire werkingsduur insuline isofaan: Humuline NPH®, 
Insulatard®, Insuman® Basal

• Humane insulines, via recombinant-
technologie geproduceerd

• Lange werkingsduur door 
fixatie op protamine

Langwerkende insuline-analogen insuline detemir: Levemir® De werkingsduur is verlengd door:
• een sterke albuminebinding 

(insuline detemir)
• de vorming van subcutane 

microprecipitaten (insuline glargine)
• door de vorming van 

multihexameren in het subcutane 
weefsel en door binding aan 
albumine (insuline degludec)

insuline glargine: Abasaglar®, 
Lantus®, Tuojeo®

insuline degludec: Tresiba®

Combinatiepreparaten Combinatiepreparaten van humane insulines (insuline + insuline isofaan:  
Humuline® 30/70) 
Effect na 20 tot 30 minuten en duurt 10 tot 16 uur.

Combinatiepreparaten met ultrasnelwerkend insuline-analoog (insuline lispro +  
insuline lispro gefixeerd op protamine: Humalog Mix®; insuline aspart + insuline  
aspart gefixeerd op protamine: Novomix®) 
Effect na 15 minuten en duurt 10 tot 18 uur.

Toekomstige uitdagingen
Ondanks dat de behandeling van diabetes enorm is geëvolu-
eerd doorheen de jaren, blijven er toch nog uitdagingen voor 
de toekomst bestaan. 

Er blijft onderzoek lopen naar:

• alternatieven voor insuline
• alternatieve toedieningsmethoden (bv. nasaal, oraal) voor 

de subcutane injecties;
• insuline die je maar een keer per week moet inspuiten; 
• insuline die glucosegevoelig is en die werkt naargelang je 

bloedsuikerspiegel stijgt of daalt; 
• insuline (exogeen) zonder risico op hypoglycemie.  

Tot slot is de wetenschappelijke wereld nog steeds op zoek 
naar een genezende behandeling voor diabetes mellitus.

Bronnen 

Cursus: Menselijke fysiologie en anatomie, 
prof. Dr. J. Van de Voorde

www.bcfi.be

www.uzleuven.be/nl/uz-magazine/
september-2021/100-jaar-insuline

www.ntvg.nl/artikelen/diabetes-mellitus-
en-het-endocriene-evenwicht
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Kwaliteitsprogramma bereidingen:  
“chloorhexidinedigluconaat 0,05% waterige oplossing” (TMF)

De kwaliteit van bereidingen 
is een belangrijk onderdeel 
in het meerjarenkader. Dit 
houdt in dat je moet kunnen 
aantonen dat de bereidingen 
die je aflevert kwaliteitsvol 
zijn en dat deze kwaliteit 
geregeld wordt opgevolgd. 

Voor een individuele apotheker is dit echter moeilijk haalbaar. 
Via een systeem van autocontrole krijgt de sector zelf de 
verantwoordelijkheid om hiervoor in te staan. Dit kreeg vorm 
via het  “Kwaliteitsprogramma Bereidingen” (KPB) van APB.  

Kwaliteitsprogramma bereidingen: 
“chloorhexidinedigluconaat 0,05% 
waterige oplossing” (TMF)
In dit artikel krijg je een overzicht van de resultaten voor 
de analysecyclus van chloorhexidinedigluconaat 0,05% 
waterige oplossing uit het TMF. Chloorhexidine is een vaak 
gebruikt kationogeen antisepticum. Het bezit antiseptische 
eigenschappen tegen zowel Gram-positieve als Gram-
negatieve bacteriën en een antimycotische activiteit 
tegen dermatofyten en gisten. Chloorhexidinedigluconaat 
0,05% waterige oplossing kan aangewend worden voor de 
ontsmetting en profylactische behandeling van wonden, 
brandwonden, doorligwonden en ulcus varicosum. Verder 
ook voor de behandeling van huidinfecties van bacteriële of 
fungale oorsprong.

Samenstelling en bereidingswijze 
“chloorhexidinedigluconaat 0,05% 
waterige oplossing” (TMF)
Samenstelling “chloorhexidinedigluconaat 0,05%  
waterige oplossing” TMF

R/ Chloorhexidinedigluconaatoplossing 20 % (m/V) 0,266 g (*)

Gezuiverd water Ad 100 g

(*) Chloorhexidinedigluconaat komt voor als een 
20%-oplossing (gehalte uitgedrukt in g/L), dus dien je 250 
mg af te wegen. Verder moet je ook rekening houden met 
de dichtheid, deze bedraagt 1,06 à 1,07. Vandaar dat er  
266 mg dient afgewogen te worden. Het TMF-protocol houdt 
hiermee rekening.

Het is niet eenvoudig om 266 mg nauwkeurig af te wegen 
van een vloeistof. In de apotheekpraktijk wordt veelal gebruik 

gemaakt van een officinale druppelteller. Het gemiddeld 
gewicht per druppel is 53 mg, dus 266 mg komt overeen met 
5 druppels. 6 druppels zijn in principe al te veel, aangezien 
het gehalte dan al boven de bovengrens ligt. In theorie kan 
enkel nauwkeurig afgewogen worden door een micropipet 
te gebruiken. Andere mogelijke oplossingen zijn: een groter 
volume bereiden of gebruik maken van een meer verdunde 
oplossing met chloorhexidinedigluconaat.

Deze waterige oplossing kan onverdund gebruikt worden. 
Allergische reacties, irritatie van de huid en de slijmvliezen 
kunnen optreden.  De oplossing is onverenigbaar met 
anionogene tensioactieve stoffen (bijvoorbeeld zepen).

Etikettering 
De oplossing dient afgevuld te worden in een bruine fles 
uit glas of PET. Dit omwille van de lichtgevoeligheid van 
chloorhexidine. Aangezien het een bereiding voor uitwendig 
gebruik betreft, dient een oranje apotheeketiket aangebracht 
te worden. Bovendien dient men een speciaal roodkleurig 
etiket met de vermelding ‘uitwendig gebruik: niet inslikken 
– usage externe: ne pas avaler’ en met een in reliëf gedrukt 
voelbaar waarschuwingsteken aan te brengen. Het TMF kent 
een houdbaarheid toe van 6 maanden voor deze bereiding.

Het kwaliteitsprogramma bereidingen bestaat 5 jaar! 
Het Kwaliteitsprogramma Bereidingen bestaat 5 jaar! In 
volgende infographic kan je een overzicht terugvinden van de 
deelnemers en de galenische vormen die de afgelopen jaren 
aan bod kwamen.

avaler’ en met een in reliëf gedrukt voelbaar waarschuwingsteken aan te brengen. Het TMF kent een

houdbaarheid toe van 6 maanden voor deze bereiding.

Wenst u deel te nemen aan het Kwaliteitsprogramma Bereidingen?

U  kan  informatie  over  de  deelname  aan  het  programma  terugvinden  op  de  website  van  APB

(www.apb.be). Na inloggen klikt u op “My APB”. Vervolgens klikt u door op “Magistrale bereidingen”.

Tot slot klikt u op “Kwaliteitsprogramma bereidingen”.

Het Kwaliteitsprogramma Bereidingen bestaat 5 jaar! In volgende infographic kan je een overzicht

terugvinden van de deelnemers en de galenische vormen die de afgelopen jaren aan bod kwamen.
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Kwaliteitsprogramma bereidingen: “chloorhexidinedigluconaat 0,05% waterige

oplossing” (TMF)

De  kwaliteit  van  bereidingen is  een  belangrijk  onderdeel  in  het

meerjarenkader.  Dit  houdt  in  dat  je  moet  kunnen aantonen dat  de

bereidingen  die  je  aflevert  kwaliteitsvol  zijn  en  dat  deze  kwaliteit

geregeld  wordt  opgevolgd.  Voor  een  individuele  apotheker  is  dit

echter moeilijk haalbaar. Via een systeem van autocontrole krijgt de

sector zelf de verantwoordelijkheid om hiervoor in te staan. Dit kreeg

vorm via het  “Kwaliteitsprogramma Bereidingen” (KPB) van APB.  

Kwaliteitsprogramma bereidingen: “chloorhexidinedigluconaat 0,05% waterige oplossing” (TMF)

In  dit  artikel  krijg  je  een  overzicht  van  de  resultaten  voor  de  analysecyclus  van

chloorhexidinedigluconaat  0,05%  waterige  oplossing  uit  het  TMF.  Chloorhexidine  is  een  vaak

gebruikt  kationogeen  antisepticum.  Het  bezit  antiseptische  eigenschappen  tegen  zowel  Gram-

positieve  als  Gram-negatieve  bacteriën  en  een  antimycotische  activiteit  tegen  dermatofyten  en

gisten.  Chloorhexidinedigluconaat  0,05%  waterige  oplossing  kan  aangewend  worden  voor  de

ontsmetting  en  profylactische  behandeling  van  wonden,  brandwonden,  doorligwonden  en  ulcus

varicosum. Verder ook voor de behandeling van huidinfecties van bacteriële of fungale oorsprong.

Samenstelling en bereidingswijze “chloorhexidinedigluconaat 0,05% waterige oplossing” (TMF)

Samenstelling “chloorhexidinedigluconaat 0,05% waterige oplossing” TMF

R/ Chloorhexidinedigluconaatoplossing 20 % (m/V) 0,266 g (*)

Gezuiverd water Ad 100 g

(*) Chloorhexidinedigluconaat komt voor als een 20%-oplossing (gehalte uitgedrukt in g/L), dus dien

je 250 mg af te wegen. Verder moet je ook rekening houden met de dichtheid, deze bedraagt 1,06 a

1,07. Vandaar dat er 266 mg dient afgewogen te worden. Het TMF-protocol houdt hiermee rekening.

Het is niet eenvoudig om 266 mg nauwkeurig af te wegen van een vloeistof. In de apotheekpraktijk

wordt veelal gebruik gemaakt van een officinale druppelteller. Het gemiddeld gewicht per druppel is

53 mg, dus 266 mg komt overeen met 5 druppels. 6 druppels zijn in principe al te veel, aangezien het

gehalte dan al boven de bovengrens ligt. In theorie kan enkel nauwkeurig afgewogen worden door

een micropipet  te  gebruiken.  Andere mogelijke  oplossingen zijn:  een groter  volume bereiden of

gebruik maken van een meer verdunde oplossing met chloorhexidinedigluconaat.

Deze waterige oplossing kan onverdund gebruikt worden. Allergische reacties, irritatie van de huid en

de  slijmvliezen  kunnen  optreden.   De  oplossing  is  onverenigbaar  met  anionogene  tensioactieve

stoffen (bijvoorbeeld zepen).

Etikettering 

De  oplossing  dient  afgevuld  te  worden  in  een  bruine  fles  uit  glas  of  PET.  Dit  omwille  van  de

lichtgevoeligheid van chloorhexidine. Aangezien het een bereiding voor uitwendig gebruik betreft,

dient  een  oranje  apotheeketiket  aangebracht  te  worden.  Bovendien  dient  men  een  speciaal

roodkleurig  etiket  met  de vermelding ‘uitwendig  gebruik:  niet  inslikken  –  usage externe:  ne pas
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Wenst u deel te nemen aan het Kwaliteitsprogramma Bereidingen?
U kan informatie over de deelname aan het programma terugvinden op de website van APB (www.apb.be). Na inloggen klikt 
u op “My APB”. Vervolgens klikt u door op “Magistrale bereidingen”. Tot slot klikt u op “Kwaliteitsprogramma bereidingen”. 

Bronnen
Kwaliteitsprogramma bereidingen: Resultaten analysecyclus chloorhexidinedigluconaat 0,05% waterige oplossing TMF 
(Korte Berichten, oktober 2018 en oktober 2021)
www.apb.be/nl/my/Magistrale-bereidingen/kwaliteitsprogramma-bereidingen/Praktisch/Pages/default.aspx
www.tmf-ftm.be

avaler’ en met een in reliëf gedrukt voelbaar waarschuwingsteken aan te brengen. Het TMF kent een
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terugvinden van de deelnemers en de galenische vormen die de afgelopen jaren aan bod kwamen.
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Kwaliteit  

Wat zegt de ‘Kwaliteitswet’ over jou en  
je apotheek?

Focus op zorgkwaliteit
Je hebt vast al gehoord van de Kwaliteitswet. Die wet geldt 
voor alle zorgverleners: niet alleen voor apothekers dus, 
maar ook voor farmaceutisch-technisch assistenten (FTA’s), 
kinesisten, (tand)artsen, verpleegkundigen, enz. Deze wet wil 
de kwaliteit in alle zorgsectoren garanderen, en dus ook de 
kwaliteit van de farmaceutische zorg die je dagelijks biedt aan 
je patiënten. Dit geldt uiteraard voor elk patiëntencontact: 
of je nu geneesmiddelen verkoopt of een zonnecrème, uitleg 
geeft over het medicatieschema, een GGG uitvoert, overlegt 
met een arts over een patiënt, … Want op elk van die 
momenten lever je zorg.

Inwerkingtreding in 2 fases: 
1 januari en 1 juli 2022
De Kwaliteitswet dateert al van april 2019. Het was eigenlijk 
de bedoeling om deze wet in werking te laten treden op 1 juli 
2021. Maar onder meer omwille van de covid-pandemie werd 
dit uitgesteld.

Op 1 januari is een eerste reeks bepalingen in werking getreden; 
de rest trad in werking op 1 juli. Daarom is het vandaag 
belangrijk om te weten wat deze Kwaliteitswet inhoudt.

Een mix van oud en nieuw
De Kwaliteitswet bevat een aantal door jou gekende 
bepalingen, zoals de voorwaarden waaronder je reclame 
mag maken (die in grote lijnen overeenkomen met de 
farmaceutische plichtenleer) en jouw (beperkt) substitutierecht 
(bv. bij antibiotica en onbeschikbaarheden). Daarnaast zijn er 
een aantal nieuwe bepalingen in opgenomen die ongetwijfeld 
een impact zullen hebben op de uitbating van je apotheek. 
Hierover kan je verder in de tekst meer lezen.
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Was er nood aan deze wet?
Ik hoor je denken: “Waarom hebben wij die wet nodig? 
Wij hebben toch al ons koninklijk besluit van 2009 met 
Onderrichtingen en onze Goede Officinale Farmaceutische 
Praktijken?”. Je hebt gelijk. De kwaliteit van de zorg die je 
levert, werd al uitgebreid geregeld. Er werd al voorgeschreven 
dat je een kwaliteitshandboek moet hebben met onder 
meer werkinstructies, procedures en protocollen die je moet 
hanteren. Ook werd al bepaald wat er zeker in je apotheek 
aanwezig moet zijn, onder welke voorwaarden je thuis mag 
leveren of online mag verkopen, enz.
Die regels blijven uiteraard gelden. Maar bedenk dat de 
Kwaliteitswet ook geldt voor alle andere, en ook voor de minder 
gereguleerde zorgsectoren. Denk maar aan de privéklinieken 
waar je terecht kan voor een esthetische ingreep. Welnu, de 
nood werd gepercipieerd om die beter te reguleren.

Wie zal er toezien op de zorgkwaliteit?
De Kwaliteitswet voorziet in een nieuwe ‘Toezichtcommissie’, 
die de verschillende Provinciale Geneeskundige Commissies 
zal vervangen. De Orde van Apothekers daarentegen wordt 
niet vervangen en blijft bevoegd om de naleving van de 
farmaceutische deontologie te controleren. 

Die kan toezicht uitoefenen hetzij door een systematisch 
toezicht, hetzij door een ad hoc toezicht naar aanleiding van 
een klacht of op eigen initiatief, of op vraag van de minister.
• De inspecteurs hebben toegang tot de lokalen waar de 

apothekers en assistenten hun praktijk uitoefenen.
• Ze kunnen zich alle inlichtingen die noodzakelijk zijn voor 

het toezicht laten verstrekken en zich alle documenten of 
elektronische dragers laten overhandigen die ze nodig 
hebben voor de uitoefening van hun controleopdracht. 
Ze kunnen met name het portfolio van de apotheker en/
of de assistent opvragen. We herinneren eraan dat dit 
portfolio bedoeld is om op elk moment je bekwaamheid 
en beroepservaring te kunnen aantonen. Het is dus een 
steun om de geldigheid van het visum te garanderen (zie 
hieronder).

• De inspecteurs nemen hun bevindingen op in een proces-
verbaal. De apotheker/assistent kan worden gehoord door 
de Commissie. De Toezichtcommissie brengt een advies 
uit en bezorgt dat aan de minister.

• Aan de apotheker/assistent kan een verbeterplan worden 
voorgelegd, waarin deadlines worden gesteld voor de 
uitvoering van dit plan.

• Er kunnen sancties worden getroffen zoals het intrekken 
of het schorsen van het visum, of de handhaving van het 
visum onder bepaalde voorwaarden. Zoals gezegd is 
het visum een  'license to practice' geworden. Het wordt 
toegekend op basis van vaardigheden, terwijl het vroeger 
werd toegekend op basis van het diploma. Dit visum zal 

dus een nieuwe rol spelen: de beroepsbeoefenaar in de 
gezondheidszorg moet ook zijn bekwaamheid en ervaring 
gedurende zijn hele beroepsleven kunnen aantonen. Doet 
hij dit niet, dan kan zijn visum worden ingetrokken of 
geschorst (en kan een verbeterplan worden opgelegd).

Het is de bedoeling om een Nederlandstalige Multidisciplinaire 
Kamer en een Franstalige Multidisciplinaire Kamer op te 
richten met de mogelijkheid van verdubbeling in functie 
van de werklast. De kamers worden voorgezeten door 
magistraten of eremagistraten van de rechterlijke macht. 
De Multidisciplinaire Kamers kunnen ook gespecialiseerde 
werkgroepen oprichten waaraan taken met betrekking tot de 
voorbereiding van dossiers kunnen worden toevertrouwd.
De eerste versie van de Kwaliteitswet voorziet dat de 
Toezichtcommissie bevoegd is om toezicht uit te oefenen op:
1° de fysieke en psychische geschiktheid van gezond-
heidszorgbeoefenaars om hun beroep zonder risico's uit te  
oefenen, en
2° de naleving door gezondheidszorgbeoefenaars van de 
bepalingen van de Kwaliteitswet.
De wetgever realiseerde zich dat hij vergeten was om deze 
Commissie ook de bevoegdheid te geven om toezicht te  
houden op:
3°  illegale praktijken in geval van vrees voor ernstige ge-
volgen voor de patiënt of de volksgezondheid;
4°  de naleving van de rechten van de patiënt  zoals be-
doeld in de wet van 22 augustus 2002 over de rechten van de  
patiënt; en
5° de omstandigheden die bij verdere praktijkvoering door 
de gezondheidszorgbeoefenaar  doet vrezen voor zware  
gevolgen voor de patiënten of de volksgezondheid.
Een recente wet (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 
8 augustus 2022) heeft, onder meer, de bevoegdheden van 
deze Toezichtcommissie vervolledigd.
Hoewel de bepalingen van de Kwaliteitswet over de 
Toezichtcommissie van kracht zijn sinds 1 juli 2002, is de 
Toezichtcommissie momenteel nog niet actief. We wachten 
immers nog steeds op het koninklijk besluit tot benoeming 
van de leden van deze commissie en het bepalen van de 
samenstelling en de werking van de Multidisciplinaire Kamers 
van de commissie. Dit besluit zal ook voorzien dat de kamers 
de strategie en de actieprioriteiten van de Toezichtcommissie 
zullen bepalen.
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Transparantie
Iedereen kan een klacht indienen bij de toezichtcommissie: 
een patiënt, een collega, een arts, het FAGG, het RIZIV, enz. 
En, als belangrijke vernieuwing, in geval van een opgelegde 
maatregel worden onder meer de klager, het FAGG en het 
RIZIV op de hoogte gebracht van de opgelegde maatregel. 
Die transparantie is ongekend, aangezien bijvoorbeeld 
de Orde van Apothekers over de opgelegde disciplinaire 
sancties niet mag communiceren met de klager. Daarom is 
het belangrijk dat je bij de toezichtcommissie opkomt voor 
je rechten, en dat je niet zomaar meteen eender wat toegeeft 
“om ervan af te zijn” ook al ben je in je recht.

Toegeven om ervan af te zijn zonder veel uitleg te geven, 
gebeurt wel vaker. Bij een verhoor door de Orde van de 
Apothekers bijvoorbeeld is het niet ongewoon dat iets snel 
wordt toegegeven in de hoop dat het daarmee stopt, wat 
zeker niet altijd het geval is. Apothekers mogen wel vaker 
wat mondiger en assertiever zijn. Uitleg geven en opkomen 
voor je rechten is nodig. Let wel, als je boter op het hoofd 
hebt, kom je daar maar beter voor uit. Maar ook dan is het 
van belang omstandig jouw kant van het verhaal uit te leggen, 
zodat ze begrijpen waarom je iets deed of naliet.

Dat zal zeker ook zo zijn bij de toezichtcommissie die 
samengesteld is uit verschillende soorten zorgverleners en 
niet alleen uit apothekers. Zij zijn dus niet allemaal vertrouwd 
met de uitbating van een publieke officina.

Portfolio
De portfolio is een nieuw instrument om de zorgkwaliteit 
te bewaken. Elke zorgverlener - dus ook de apotheker en 
de FTA- moet een portfolio bijhouden. Daarin moet je die 
documenten bewaren waaruit je bekwaamheid en ervaring 
blijken. Je zal zeggen: “Dat is niet nieuw want we houden 
al een overzicht bij van onze bijkomende vormingen”. Dat 
klopt, dat is al langer verplicht maar wel op het niveau van de 
apotheek. De nieuwe verplichting geldt ook op individueel 
niveau. Uit de Kwaliteitswet volgt dat elke apotheker, zowel 
de titularis, als de adjunct, als de vervanger, en ook de FTA, 
zelf zo een overzicht moet bijhouden. De toezichtcommissie 
kan die portfolio op elk moment opvragen.

Wat moet je bijhouden in je portfolio?
Dat zegt de Kwaliteitswet niet. Maar je kan hierin best je 
diploma en visum steken. En dan ook nog een bewijs van alle 
gevolgde opleidingen; minstens van diegene die je volgde 
vanaf 1 januari 2022. Die portfolio wordt best elektronisch 
bijgehouden, maar op papier mag ook nog.

Je moet enkel je eigen documenten hierin bijhouden, en niet 
die van je collegae. Eventueel zou de portfolio binnen één 
apotheek wel in eenzelfde softwareprogramma bijgehouden 
kunnen worden. Maar als je dan bv. als vervanger werkt in 
meerdere apotheken, moet je wel steeds aan jouw eigen 
volledige portfolio kunnen, in welke apotheek je op dat 
moment ook staat. Merk op dat de FOD Volksgezondheid 
momenteel werkt aan een ICT-tool die het bijhouden van 
zo’n elektronisch dossier door alle zorgverleners moet 
vergemakkelijken. De FOD Volksgezondheid werkt ook aan 
de lijst - per beroepsgroep - van de documenten die moeten 
worden opgenomen. Work in progress!

Omkadering
De Kwaliteitswet zegt ook nog dat je moet beschikken over 
de nodige omkadering die je toelaat je zorg op een kwalitatief 
hoogstaand niveau te verrichten. Wat dit betekent, wordt 
niet uitgelegd. Waarom niet? Omdat de wet geldt voor 
elke zorgsector. Het is onmogelijk om op te sommen in één 
enkele wet wat er moet aanwezig zijn in een voor het publiek 
opengestelde apotheek, in een ziekenhuisapotheek, bij een 
kiné, in een tandartsenpraktijk, bij een dermatoloog, bij een 
radioloog, enz.

Maar zoals gezegd, wordt die omkadering voor je apotheek 
al nader omschreven in het koninklijk besluit van 2009 met 
Onderrichtingen en Goede Officinale Farmaceutische 
Praktijken. Voortaan kan je, als je deze regels niet naleeft, op 
het matje geroepen worden bij de toezichtcommissie, en een 
verbeterplan opgelegd krijgen. Of erger nog: je visum kan 
zelfs ingetrokken of geschorst worden waardoor je niet langer 
mag werken of - als je het voorwaardelijk mag behouden - 
waardoor je beroepsuitoefening beperkt wordt.

Patiëntendossier
Voor het eerst wordt voor alle beroepsgroepen in de 
gezondheidszorg een lijst opgesteld met wat er minimaal in 
een patiëntendossier moet worden opgenomen, en dus ook 
in het farmaceutisch dossier dat jij voor elke patiënt bijhoudt. 
Het gaat om een gedetailleerde lijst waaruit elke zorgsector 
de relevante items zal moeten selecteren (merk op dat deze 
‘selectie’ voor elke zorgsector, aan de gang is binnen de FOD 
Volksgezondheid, wat zou kunnen leiden tot een wijziging of 
verduidelijking van dit artikel van de Kwaliteitswet).

Niet alles wat in die lijst staat, geldt dus ook voor de apotheker. 
Zo zal het voor jou niet zinvol zijn om bv. de radiologische 
beelden van je patiënten bij de te houden. Maar wat je in elk 
geval wel moet bijhouden, zijn de identificatiegegevens van de 
patiënt (INSZ-nummer, naam, geslacht, geboortedatum, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres) en de naam van zijn huisarts.

Kwaliteit  
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En de Kwaliteitswet gaat nog verder. Ook de reden van het 
contact met jou of de problematiek bij aanmelding moet 
genoteerd worden, evenals de weergave van je overleg met 
de patiënt (of zijn huisarts) en een chronologisch overzicht 
van de verstrekte zorg (met vermelding van de aard en 
de en datum), of de suggestie een huisarts te raadplegen 
(eventueel doorverwijzing naar een andere zorgverlener).

De reden van het contact of de problematiek van de patiënt 
kan uiteraard blijken uit dat wat er werd aangekocht. Maar 
als de patiënt enkel uitleg van jou krijgt en uiteindelijk niets 
koopt, zou je dus wel iets moeten noteren. Uiteraard moet je 
het gehele overleg niet woordelijk uitschrijven; je moet slechts 
het belangrijkste noteren. APB overlegt regelmatig met de 
softwarehuizen en de FOD Volksgezondheid om ervoor te 
zorgen dat jouw software in dit opzicht evolueert en zo snel 
mogelijk wordt aangepast aan die nieuwe vereisten, zodat je 
de nodige informatie makkelijk kan verwerken.

De verplichting om een dossier bij te houden, geldt voor elke 
patiënt. Dus ook voor de patiënt die langskomt in je apotheek 
wanneer je van wacht bent, ook voor een patiënt die slechts 
één enkele keer langskomt, en zelfs voor de patiënt die slechts 
een zonnecrème, een tandenborstel of een dagcrème koopt. 
Want ook dat zijn patiënten. Je moet dus niet alleen de 
aflevering van geneesmiddelen registreren, maar ook de 
aankopen van voedingssupplementen, shampoo, badolie, 
aftersun, … want in al die gevallen lever je zorg.

Dat volgt uit een uitspraak van het Grondwettelijk Hof van 
1 juli 2021, waarin het Hof het standpunt van APB volledig 
onderschreven heeft. Dus ook bij de verkoop van bv. een 
zonnecrème moet je mogelijk de ID-kaart van de patiënt 
inlezen en de aflevering op naam registreren.

Het zal in het begin niet evident zijn om elke patiënt hiervan 
het nut te laten inzien. Op lange termijn kan dit er echter alleen 
maar toe bijdragen dat jouw rol nog waardevoller wordt. 
Bovendien is het niet aan de patiënt om te beslissen wat al dan 
niet in zijn farmaceutisch dossier moet worden opgenomen... 
hoewel hij wel het recht heeft om bepaalde informatie te laten 
corrigeren, zoals verouderde contactgegevens.

“Nog meer administratie? Een tijdrovende verplichting zonder 
dat je voor die extra tijd vergoed wordt?” Ja, enigszins wel. 
Maar alles op naam registeren, heeft ook voordelen. Neem 
het - klassieke - geval van de patiënt die terugkomt voor 
hetzelfde product… waarvan hij de naam vergeten is.

En als je als zorgverlener erkenning en respect wil voor al wat 
je doet, dan hoort dit registreren er ook bij. Als de covidcrisis 
voor iets gezorgd heeft, dan is het wel dat de apotheker die 
erkenning en dat respect ook meer en meer verkrijgt. Denk 

maar aan het tijdelijke monopolie op de verkoop van zelftesten, 
aan de sneltesten, aan het vaccineren tegen COVID-19, … Die 
nieuwe bevoegdheden waarbij de apotheker niet alleen uitleg 
geeft, maar de patiënt bij de zorgverlening ook aanraakt, is 
een enorme stap vooruit. Die stap is vooral gezet kunnen 
worden dankzij de verdediging van jouw belangen door APB.

Om nog verdere stappen te kunnen zetten – vooral wat de 
vergoeding van de zorg betreft - is jouw blijvende inzet nodig. 
Hoe meer er getest en gevaccineerd wordt EN dit geregistreerd 
wordt, hoe duidelijker jouw impact - op de vaccinatiegraad in 
het bijzonder - zal worden, terwijl de laagdrempeligheid van 
de apotheek en de meerwaarde van de apotheker in de verf 
worden gezet. En dat zijn dan weer troeven die APB verder 
kan inzetten voor een beter statuut en een vergoeding die 
niet louter focust op het verkochte doosje.

Traceerbaarheid van handelingen

Om te besluiten, vermelden we nog dat je ook moet kunnen 
zien wie wat gedaan heeft in een patiëntendossier. 
Dus moet er gelogd worden wie wanneer toegang gehad 
heeft. Wie heeft de paracetamol, de zonnecrème, de puffer 
verkocht, wie heeft de rookstop-begeleiding gedaan, wie 
heeft gevaccineerd, wie heeft het GGG gevoerd, enz. Aan 
deze verplichting kan je gemakkelijk voldoen door een 
persoonlijke code of badge te gebruiken waarmee jouw 
software de patiënt, het aflevermoment of uitlegmoment, en 
de titularis, de adjunct of de FTA aan elkaar kan koppelen.

Dat is trouwens niet alleen relevant in het kader van de 
Kwaliteitswet. Zo kan je bij vragen van de toezichtcommissie 
of de Orde, of bij een schadeclaim, gemakkelijk en zonder 
discussies vaststellen wie wat gedaan heeft, of niet gedaan 
heeft… Hiervoor bestaan al technologische oplossingen. 
Vraag dat misschien even na bij je softwarehuis.

Ann Dierickx

Bron: APBnews 29/08/2022
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 Beheer & Economie

Weegschalen
Tegenover de FOD Economie hebben gebruikers van 
weeginstrumenten o.a. volgende verplichtingen:

1) Delen iedere nieuwe ingebruikname van een meetwerktuig 
mee aan de bevoegde dienst;

2) Vragen de herijk aan, overeenkomstig het betreffend 
besluit, zodat de reglementaire periodiciteit nageleefd 
wordt, of sluiten een onderhoudscontract met een 
erkende keuringsinstelling. De proeven moeten ten laatste 
uitgevoerd worden op de vervaldag van het ijkmerk;

3) Stellen de niet-conforme meetwerktuigen buiten gebruik.  
Deze buitengebruikstelling zal ondubbelzinnig zijn en aan 
de bevoegde dienst kenbaar worden gemaakt.

We staan hier verder stil bij de herijk en de buitengebruikstelling. 
Vooral dit laatste is iets wat veel apothekers wellicht niet weten.

Herijk
De herijk heeft plaats om de vier jaar en omvat:

1) Een onderzoek om na te gaan of het meetinstrument de 
eerste ijk heeft ondergaan: aanwezigheid van de eerste 
inspectiestempel of CE-markering

2) Het uitvoeren van proeven om vast te stellen of de precisie 
van het meetinstrument overeenstemt met de specifieke 
regelgeving

Apotheken aangesloten bij De Westvlaamse kunnen beroep 
doen op de service van de firma Bascules Robbe, die instaat 
voor deze verplichte vierjaarlijkse herijk. Voor meer info zie onze 
website onder apotheker > Tools & Logistiek > Weegschalen.

Er kan trouwens steeds nagegaan worden wanneer de laatste 
ijk plaatsvond. Op de balans is een groen aanvaardingszegel 
aangebracht. Dat groene rechthoekige etiket vermeldt in een 
zeshoek de laatste 2 cijfers van het jaar van nazicht. Er wordt 
ook aangegeven tot wanneer de ijking geldig is.

Merk op dat er naast deze verplichting van herijk in opdracht van 
het FOD Economie, ook eisen gesteld worden die voortvloeien 
uit de procedure uit het kwaliteitshandboek aangaande het 
goed gebruik, onderhoud en controle van de weegschaal. Het 
betreft de interne kalibratie (autokalibratie) en de wekelijkse 
interne controle m.b.v. controlemassa’s. Voor meer info: zie het 
artikel hierover in de FarmaFocus van november 2019, p. 17.

Nieuwe weegschaal aangeven of een 
oude weegschaal buiten gebruik stellen
De gebruiker is verantwoordelijk voor de aangifte van de 
inbedrijfstelling van nieuwe instrumenten bij de dienst 
Metrologie. Heel vaak gebeurt dit door de firma die de 
balans aan de apotheek heeft verkocht. Het aangifteformulier 
is te vinden op onze website onder Tools & Logistiek > 
weegschalen. Wanneer een balans niet meer gebruikt wordt, 
dient dit eveneens bij de dienst Metrologie (metrology.noord@
economie.fgov.be)  aangegeven worden. Gebruik hiervoor 
hetzelfde aangifteformulier en noteer in het opmerkingenveld 
“uitdienststelling”. Hiervoor moet men het volgende bezorgen:

• Een foto van het identificatieplaatje;

 Dit is een plaatje met de identificatiegegevens en technische 
eigenschappen, dat aangebracht is op de balans. 

• Een kopie van de verklaring van overeenstemming; 
dit is een document waarmee de fabrikant verklaart dat 
zijn instrument voldoet aan de essentiële vereisten van 
de regelgeving en zich bijgevolg hiervoor aansprakelijk 
verklaart. Dit document heb je ontvangen bij de aanschaf 
van het toestel.

• Het KBO-nummer.

Bronnen
FOD Economie: weegschalen-FAQ
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Bronnen
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Farmacovigilantie
Farmacovigilantie (of geneesmiddelenbewaking) zijn maatregelen en interventies die door de 
bevoegde Europese en nationale overheden werden ingevoerd om de risico’s van een geneesmiddel 
te identificeren, te karakteriseren, te vermijden of te beperken.

Een Belgische apotheek levert dagelijks geneesmiddelen af die onderworpen zijn aan risicobeperkende 
activiteiten (RMA) of waarvoor aanvullende monitoring vereist is (zwarte driehoek). Deze gegevens 
onderstrepen het belang van farmacovigilantie in de dagdagelijkse apotheekpraktijk en om als  
gezondheidszorgbeoefenaar correct geïnformeerd te zijn hierover. 

Geneesmiddelen onder aanvullende  
monitoring ( 'zwarte driehoek' – ‘black  
triangle drugs’ )

Geneesmiddelen die onderworpen zijn aan 
aanvullende monitoring verdienen extra opvolging 
met betrekking tot eventuele bijwerkingen en het 
melden van deze bijwerkingen aan de bevoegde 

instanties. Zij zijn herkenbaar aan de zwarte omgekeerde 
driehoek op de bijsluiter en de samenvatting van de kenmerken 
van het product. Dit zijn de geneesmiddelen die een nieuw 
actief bestanddeel bevatten en de nieuwe biologische 
geneesmiddelen. Het symbool “ ” wordt vermeld gedurende 
de eerste drie jaar volgend op het in de handel brengen van 
het geneesmiddel.

Het is belangrijk dat deze geneesmiddelen van nabij worden 
opgevolgd nadat ze in de handel zijn gebracht. Op het 
ogenblik dat een geneesmiddel wordt vergund, is de kennis 
van de bijwerkingen immers nog beperkt. De klinische 
studies, uitgevoerd met het oog op de vergunning voor het 
in de handel brengen van een geneesmiddel, hebben vooral 
als doel de doeltreffendheid van het geneesmiddel aan te 
tonen, en hebben beperkingen wat betreft het opsporen van 
bijwerkingen:

• het aantal patiënten opgenomen in de studies is meestal te 
gering om zeldzame bijwerkingen te detecteren;

• de duur van de studies is te kort om bijwerkingen die 
laattijdig verschijnen, te detecteren;

• patiënten met een hoog risico van bijwerkingen (o.a. 
pediatrische of oudere patiënten, patiënten met belangrijke 
comorbiditeit of polymedicatie en patiënten met nier- of 
leverfalen) worden meestal niet opgenomen in studies.

Geneesmiddelen waarvoor bijkomen-
de risicobeperkende activiteiten gelden 
(Risk Minimisation Activities - RMA)

Voor sommige geneesmiddelen gelden er naast de 
routine activiteiten (de SKP’s en de bijsluiter) ook 
bijkomende risicobeperkende activiteiten (RMA). Dit 
zijn de beperkende voorwaarden die kunnen gaan 

over het voorschrift, de afleveringswijze, de distributie, het 
gebruik of de toediening van het geneesmiddel.

De RMA-materialen kunnen bestaan uit educatief materiaal 
ontwikkeld door de farmaceutische firma met het doel 
gezondheidsbeoefenaars op een adequate manier te 
informeren. De materialen kunnen ook worden ontwikkeld 
voor patiënten. Van zodra de RMA-documenten en materialen 
beschikbaar zijn op de website van het fagg, worden 
gezondheidszorgbeoefenaars via een brief of een e-mail op de 
hoogte gebracht. Voor een gedrukte versie te ontvangen, dient 
contact opgenomen te worden met de vergunninghouder.

Rechtstreekse mededelingen aan  
gezondheidszorgbeoefenaars
Voor sommige geneesmiddelen wordt ook een rechtstreekse 
mededeling aan gezondheidszorgbeoefenaars (Direct Health-
care Professional Communication of DHPC) uitgestuurd. Dit is 
een schrijven van de farmaceutische firma of het FAGG naar de 
gezondheidszorgbeoefenaar om te informeren over mogelijke 
risico’s, opgetreden tijdens het gebruik van het geneesmiddel 
en maatregelen of aanbevelingen om deze te beperken. 

Waar kun je deze materialen raadplegen? 
Als gezondheidszorgbeoefenaar is het belangrijk om correct 
geïnformeerd te zijn en snel toegang te hebben tot alle 
farmacovigilantiegegevens van een geneesmiddel.  

Documenten en materialen om de risico's van bepaalde 
geneesmiddelen te minimaliseren (RMA -materiaal) zijn 
verplicht in het kader van hun vergunning voor het in de 
handel brengen. Ze bevatten belangrijke informatie voor de 
gezondheidszorgbeoefenaars en/of de patiënten, om een veilig 
en doeltreffend gebruik van deze geneesmiddelen te waarborgen. 
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Om deze documenten en educatieve materialen gemakkelijk 
toegankelijk te maken voor de betrokkenen, zijn deze beschikbaar 
op de website van het fagg (geneesmiddelendatabank.be/
menselijk-gebruik). 

Website van het fagg (geneesmiddelendatabank.be/menselijk-gebruik)

Deze materialen zijn eveneens beschikbaar op phil (phil.apb.be/nl-
BE) van APB. Daar kan je in het tabblad “farmacovigilantie” van de 
productfiche op gestructureerde wijze alle informatie terugvinden 
over geneesmiddelen onder aanvullende monitoring, geneesmid-
delen waarvoor niet-routine of bijkomende risicobeperkende acti-
viteiten gelden en geneesmiddelen waarvoor u een rechtstreekse 
mededeling aan de gezondheidsbeoefenaars heeft ontvangen.

.

Voor  sommige  geneesmiddelen  wordt  ook  een  rechtstreekse  mededeling  aan

gezondheidszorgbeoefenaars (Direct Healthcare Professional Communication of DHPC) uitgestuurd.

Dit is een schrijven van de farmaceutische firma of het FAGG naar de gezondheidszorgbeoefenaar om

te  informeren  over  mogelijke  risico’s,  opgetreden  tijdens  het  gebruik  van  het  geneesmiddel  en

maatregelen of aanbevelingen om deze te beperken. 

Waar kun je deze materialen raadplegen? 

Als gezondheidszorgbeoefenaar is het belangrijk om correct geïnformeerd te zijn en snel toegang te

hebben tot alle farmacovigilantiegegevens van een geneesmiddel.  

Documenten en materialen om de risico's van bepaalde geneesmiddelen te minimaliseren (RMA -

materiaal) zijn verplicht in het kader van hun vergunning voor het in de handel brengen. Ze bevatten

belangrijke informatie voor de gezondheidszorgbeoefenaars en/of de patiënten, om een veilig en

doeltreffend gebruik van deze geneesmiddelen te waarborgen. Om deze documenten en educatieve

materialen gemakkelijk  toegankelijk  te maken voor de betrokkenen,  zijn  deze beschikbaar op de

website van het fagg (geneesmiddelendatabank.be/menselijk-gebruik). 

Website van het fagg (geneesmiddelendatabank.be/menselijk-gebruik)

Deze materialen zijn eveneens beschikbaar op  phil (phil.apb.be/nl-BE) van APB. Daar kan je in het

tabblad “farmacovigilantie” van de productfiche op gestructureerde wijze alle informatie terugvinden

over  geneesmiddelen  onder  aanvullende  monitoring,  geneesmiddelen  waarvoor  niet-routine  of

bijkomende risicobeperkende activiteiten gelden en geneesmiddelen waarvoor u een rechtstreekse

mededeling aan de gezondheidsbeoefenaars heeft ontvangen.

Website phil (phil.apb.be/nl-BE)Website phil (phil.apb.be/nl-BE)

Bronnen
- RMA of Risk Minimisation Activities – Richtlijnen (RIZIV)
- https://www.fagg.be/nl/news/news_rma
- https://www.fagg-afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/goed_gebruik_geneesmiddel/risicobeheerprogramma
- Documentatiedienst APB
- Farmacovigilantie is een dagelijkse activiteit (Korte berichten APB, jan 2020)
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gezondheidszorgbeoefenaars (Direct Healthcare Professional Communication of DHPC) uitgestuurd.

Dit is een schrijven van de farmaceutische firma of het FAGG naar de gezondheidszorgbeoefenaar om

te  informeren  over  mogelijke  risico’s,  opgetreden  tijdens  het  gebruik  van  het  geneesmiddel  en

maatregelen of aanbevelingen om deze te beperken. 

Waar kun je deze materialen raadplegen? 

Als gezondheidszorgbeoefenaar is het belangrijk om correct geïnformeerd te zijn en snel toegang te

hebben tot alle farmacovigilantiegegevens van een geneesmiddel.  

Documenten en materialen om de risico's van bepaalde geneesmiddelen te minimaliseren (RMA -

materiaal) zijn verplicht in het kader van hun vergunning voor het in de handel brengen. Ze bevatten

belangrijke informatie voor de gezondheidszorgbeoefenaars en/of de patiënten, om een veilig en

doeltreffend gebruik van deze geneesmiddelen te waarborgen. Om deze documenten en educatieve

materialen gemakkelijk  toegankelijk  te maken voor de betrokkenen,  zijn  deze beschikbaar op de

website van het fagg (geneesmiddelendatabank.be/menselijk-gebruik). 

Website van het fagg (geneesmiddelendatabank.be/menselijk-gebruik)

Deze materialen zijn eveneens beschikbaar op  phil (phil.apb.be/nl-BE) van APB. Daar kan je in het

tabblad “farmacovigilantie” van de productfiche op gestructureerde wijze alle informatie terugvinden

over  geneesmiddelen  onder  aanvullende  monitoring,  geneesmiddelen  waarvoor  niet-routine  of

bijkomende risicobeperkende activiteiten gelden en geneesmiddelen waarvoor u een rechtstreekse

mededeling aan de gezondheidsbeoefenaars heeft ontvangen.

Website phil (phil.apb.be/nl-BE)

 Beheer & Economie

De beroepsaansprakelijkheid voor apothekers:  
ook voor apotheker-bedienden! 
Apothekers zijn ook maar mensen. En mensen maken soms fouten. Als u nu een apotheek uitbaat of als bediende in een 
apotheek aan de slag bent, in beide gevallen bent u gebaat bij een verzekering Beroepsaansprakelijkheid om u te be-
schermen tegen beroepsfouten.

Wat?
Op basis van haar ervaring heeft Curalia een verzekering 
Beroepsaansprakelijkheid samengesteld voor alle officina-
apothekers – zelfstandigen en bedienden - ziekenhuisapothekers 
en klinisch apothekers. Deze verzekering is een must-have voor elke 
apotheker (en verplicht voor de zelfstandige apotheker): wanneer er 
door de fout of nalatigheid van de apotheker schade is berokkend aan 
een derde (patiënt), kan de apotheker in kwestie beroep doen op deze 
verzekering. 

Stel: U noteerde een overdosis pillen op een medicijnendoosje, 
waardoor de patiënt ziek wordt. Dan zal uw beroepsaansprakelijkheid 
tussenkomen in de kosten die u aan deze patiënt veroorzaakte. 
Vermits schadevergoedingen in deze gevallen hoog kunnen 
oplopen, is een goede verzekering voor u een geruststelling. 
Tegelijk is het een geruststelling voor de patiënt die weet dat hij bij 
een fout van de apotheker vergoed wordt voor de geleden schade.

Naast het luik aansprakelijkheid is ook de rechtsbijstand – bij een 
onafhankelijk verzekeraar – inbegrepen bij deze verzekering.

Alle dekkingen voor de apotheker
Ondanks de erg marktconforme prijs, gaan de dekkingen van 
deze verzekering voor apothekers verder dan die van andere 
verzekeraars. Zo verzekert deze polis niet enkel de dagdagelijkse 
activiteit van de apotheker: magistrale en officinale bereidingen; 
VOS-voorschrift, IMV, gefractioneerd afleveren en substitutie als dit 

wettelijk is toegestaan. Ook de verkoop via internet, de levering 
van medicijnen aan huis door u of uw assistent, uw activiteiten als 
bandagist worden gedekt. 

Apotheker-bedienden
Het is sterk aan te raden dat iedereen die in de apotheek werkt, een  
eigen verzekering afsluit, ook apothekers-bedienden. Hoewel uw 
verantwoordelijkheid als bediende gedekt wordt door uw werkgever, 
worden bedienden ook persoonlijk aansprakelijkheid gesteld bij repeti-
tieve fouten of zware fouten. De premie voor een apotheker-bediende 
ligt logischerwijze een stuk lager dan voor een apotheker-zelfstandige, 
wat een extra motivatie kan zijn om toch op zeker te spelen.

Covid-19-vaccinatie en testen in de apotheek
De wet van 28 februari 2022 stelt dat apothekers die hun beroep 
uitoefenen in voor het publiek opengestelde apotheken, Covid-19 
vaccins mogen toedienen, mits het volgen en het slagen voor een 
specifieke opleiding van minimum 8 uur. Als aan deze voorwaarden 
voldaan is, dekt de beroepsaansprakelijkheid ook deze praktijk 
in de apotheek. Ook de covid-test uitgevoerd in de apotheek is 
verzekerd.  Het betreft de snelle antigeentest die in ongeveer 15 
minuten resultaat oplevert.  

Surf naar onze website voor de algemene voorwaarden en  
productfiche.

Meer info? Via info@curalia.be of door te bellen naar 02/735.80.55
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Agenda FarmaFocus nov- dec - jan  2022 - 2023
November

wo 9 IPSA Medicatienazicht: Eindtest webinar 20u15

di 15 IPSA FTA: Gezonde mond en tandhygiëne webinar 20u00

ma 21 IPSA: Eerste uitgifte: Advies tot in de puntjes Brugge 20u15

di 22 IPSA: Leren omgaan met oorsuizen Kortrijk 20u15

wo 23 IPSA: Baas over obesitas webinar 20u15

do 24 Kaas(us) & wijnavond (Young Pharmacists) Roeselare 20u00

do 24 IPSA FTA: Gezonde mond en tandhygiëne webinar 20u00

di 29 IPSA: Baas over obesitas Kortrijk 20u15

wo 30 IPSA: Feiten en fabels over maagbeschermers webinar 20u15

December

wo 7 IPSA: Eerste uitgifte: Advies tot in de puntjes webinar 20u15

do 8 IPSA: Leren omgaan met oorsuizen webinar 20u15

wo 14 Stagedag Roeselare 08u30

Januari

za 14 Nieuwjaarsreceptie
Vossenberg 
Hooglede

De volledige agenda vinden jullie terug op www.dewestvlaamse.be.

Wat hebben we geleerd? 
Dit zijn de Take Home Messages van de avond “Sport & doping” die doorging 
op dinsdag 27 september georganiseerd door de Young Pharmacists:

• Een sporter is verantwoordelijk voor wat hij 
gebruikt; dit zowel voor geneesmiddelen als voor 
voedingssupplementen. 

• Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 1 op 4 
voedingssupplementen een bestanddeel bevat dat op de 
dopinglijst staat of gecontamineerd is met stoffen die op 
de dopinglijst staan.

• Als een sporter een geneesmiddel, die op de verboden 
lijst staat, moet innemen om medische redenen, dient 
een TTN (Toestemming Therapeutische Noodzaak) 
ingediend te worden. Zodat er geen risico is op een 
dopingovertreding.

• Waar kan je nagaan of een geneesmiddel op de 
dopinglijst staat?
 WADA-dopinglijst
 Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium
 Geneesmiddelenchecker van NADO

• Waar kan je nagaan of een voedingssupplement gebruikt 
kan worden?
 Een aantal fabrikanten laten hun voedingssupplementen 

controleren op mogelijke contaminatie
 Supplementenwijzer app
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Verder ook  

Personalia

Overlijdens
Apr. Robert Vander Stichele is overleden op 22 september. 
Hij was 91 jaar. Robert was gewezen bestuurslid bij de 
Kortrijkse Apothekersvereniging en gewezen bestuurslid 
bij de West-Vlaamse Orde der Apothekers. Robert is de 
papa van collega apr. Frank Vander Stichele uit Gullegem.

Collega apr. Frank Vander Stichele schreef deze mooie 
woorden:

Hij was een apotheker in hart en nieren, en tot op de 
leeftijd van 88 jaar nog elke dag aanwezig in de apotheek. 
Hij was dan ook een bron van inspiratie om mij in te zetten 
voor ons mooie beroep. In de wetenschappelijke dienst 
van de Westvlaamse, in de Beroepsvereniging van AVK, in 
de Orde der apothekers.

We koesteren de vele mooie momenten die we samen 
hadden en kijken dankbaar terug op wat hij zelf zei “ ik 
heb een mooi leven gehad , het is goed geweest“.

We wensen de familie veel sterkte toe.

Geboorte
Billie en Emma zijn geboren op 29 september 2022. Een 
tweeling voor collega apr. Bieke Verfaillie en Thomas 
Casteleyn. Bieke is titularis bij apotheek Verfaillie in Tielt.

Wij wensen de familie van harte proficiat!

Nieuwe titularis en overname
Apotheek Van Overschelde uit Assebroek is overgenomen 
door apr. Nathalie Verschuere. Apr. Lieven Verschuere is 
er de nieuwe titularis.

Apotheek Nieuwehove uit Oostkamp is overgenomen 
door apr. Sabine Snoeck. Sabine is er tevens de nieuwe 
titularis.

Apr. Marceau Decru heeft apotheek Almapharma uit 
Adinkerke overgenomen. Apr. Aline Quinteyn is er de 
nieuwe titularis.

Apotheek Apocamer uit Sint-Idesbald is overgenomen 
door apr. Marceau Decru. Apr. Thijs De Laere is er de 
nieuwe titularis.

Apotheek Leenesonne uit Sijsele is overgenomen door  
apr. Pauline Cordonnier. Ze is er tevens de nieuwe titularis.

Apotheek Grillet uit Moorslede is overgenomen door  
apr. Melissa Van Lerberghe, ze is er tevens de titularis.

Apotheek Ryckaert uit Wingene is overgenomen door  
apr. Ines Devoldere. Ze is er tevens de nieuwe titularis.

Veel succes gewenst aan de nieuwe collega’s!
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