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• Bereidingen in de officina
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Magistrale bereiding : Elk geneesmiddel dat in de apotheek volgens recept en in detail

voor een bepaalde patiënt (of veterinair) wordt bereid en

vervolgens afgeleverd zonder enige vorm van reclame.

Officinale bereiding : Elk geneesmiddel voor menselijk en diergeneeskundig gebruik dat

in de apotheek – overeenkomstig de aanwijzingen van een

farmacopee of het Therapeutisch Magistraal Formularium – wordt

bereid en bestemd is voor rechtstreekse aflevering aan de

patiënten van deze apotheek. (verkoop via internet verboden !)

Cosmetische bereiding :

Alle stoffen of mengsels die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met de

verschillende delen van het menselijk lichaamsoppervlak (de opperhuid, de beharing, het

haar, de nagels, de lippen en de uitwendige geslachts-organen) of met tanden / kiezen en

de mondslijmvliezen, uitsluitend of hoofdzakelijk om deze te reinigen, te parfumeren, het

uiterlijk ervan te wijzigen en / of de lichaamsgeuren te corrigeren en / of ze te

beschermen of ze in goed staat te houden.



• Magistrale / officinale receptuur in de toekomst
Kwaliteitszorg door TMF
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Magistrale bereidingen Officinale bereidingen

 Gevalideerde bereidingen

 Regelmatige controles

 Zelfdiscipline / protocollering 

 ‘Model’-weegfiches / documentatie

 Gevalideerde recepten

 Geen onverenigbaarheden

 Standaard bereidingsprotocols

 Gehaltenorm - gebruikstermijn

Gevalideerde bereidingen moeten de kwaliteit 

van het magistrale / officinale recept waarborgen

 Therapeutische efficiëntie  Betrouwbare therapie
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Professor Vrije Universiteit Brussel (VUB) 



• Magistrale / officinale receptuur in de toekomst
Meerjarenkader (15 maart 2017)
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- Verhogen en garanderen van KWALITEIT

‘patiënt heeft recht op magistrale bereidingen van hoogwaardige kwaliteit’

→ uitwerken van een ‘autocontroleprogramma’ (beroepsverenigingen)

→ uitbreiden van mogelijkheid tot uitbesteding 

- uitbreiding tot alle bereidingen (?), maar enkel aan officina-apotheken

- uitwerken van een juridisch kader met afspraken rond leveringstermijn, 

kwaliteitseisen, verantwoordelijkheid

→ permanente vorming van apothekers én overleg met artsen (MFO)

Prof. Dr. Apr. Kristien De Paepe
Professor Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
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- Verhogen en garanderen van KWALITEIT

‘patiënt heeft recht op magistrale bereidingen van hoogwaardige kwaliteit’

- TMF als bron voor gevalideerde formules (flexibel en online 

toegankelijk), moet vlotte uitbreiding mogelijk maken (FAGG-criteria)

- Aanpassen vergoedingsbasis aan de huidige prijzen van grondstoffen

- Extra budget reserveren voor nieuwe magistrale initiatieven en/of de 

terugbetaling van zeldzame bereidingen (weesmagistrale bereidingen)

Prof. Dr. Apr. Kristien De Paepe
Professor Vrije Universiteit Brussel (VUB) 



• Magistrale / officinale receptuur in de toekomst
Kwaliteitswaarborging
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Bereidingsprotocol

- ‘Model’-weegfiches, ook voorraadbereidingen

- Apparatuur (efficiëntie, reproduceerbaarheid, ...)

→ Lijst in bijlage 3 van het KB 21/01/2009

- Maken van trituraties en stamoplossingen

- IP- en eindcontroles (pH, gewicht, consistentie, ...)

Aandacht voor zes stappen:

1. Analyse VS en de voorgeschreven bereiding

2. Bepalen werkwijze + IPC

3. Uitvoeren van voorbereidende handelingen

4. Maken van de bereiding

5. Afvullen in eindverpakking en etikettering

6. Uitvoeren van (eind)controles

Bewaring en aflevering

Houdbaarheidstermijn

Therapeutische efficiëntie

Keuze excipiëntia

Toevoeging hulpstoffen



• Magistrale / officinale receptuur in de toekomst
Kwaliteitswaarborging / GGOFP / kwaliteitshandboek
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(Wauters et al. Farm Tijdschrift België, 2017, 1, p.14-24)
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Farm Tijdschrift België, 2017, 1, p.14-24)



• Debatleden
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- Daan Bergers

- Marc Dooms

- Frank Peeters

- Marc Vanvelk

- Lena Vandersteen

- Prof. Dr. Dirk Devroey

• … en JULLIE allemaal !



Stelling

Het maken van magistrale bereidingen is niet 
meer van deze tijd en moet afgeschaft worden. 
Het geneesmiddelenarsenaal op de markt is 
voldoende.
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Stelling

Gaan bereidingen niet geïndustrialiseerd 
worden?
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Stelling

Magistrale bereidingen zijn niet altijd van 
goede kwaliteit wanneer door de individuele 
apotheker gemaakt. Daarom moeten ze 
kunnen uitbesteed worden aan anderen 
(collega apotheker, bereidingsapotheken, 
labo’s, firma’s, beroepsverenigingen, ...) die wel 
die kwaliteit kunnen garanderen.
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Stelling

In geval van uitbesteding: aan welke 
voorwaarden moet de bereidende apotheker 
voldoen?
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Stelling

De grondstoffen moeten ter beschikking staan    
van alle apothekers en RIZIV-terugbetaald.
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Stelling

Magistrale bereidingen voor patiënten met een 
zeldzame ziekte zijn levensreddend maar 
moeten gebeuren onder de normen van Good
Manufacturing Practice volgens gevalideerde 
en gestandaardiseerde bereidingsprocedures.
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Stelling

In België is het begrip “Bereiding van 
geneesmiddelen in kleine loten” niet 
gedefinieerd, noch wettelijk geregeld. Hoe 
lossen we dit op?
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• Inleiding bereiding van geneesmiddelen in kleine loten
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• De EU Resolutie CM/ResAP 2016/1 omtrent bereidingen, 
stelt: 
zowel in de industrie als in de apotheek zijn dezelfde 
kwaliteitscriteria vereist.

• In de Europese Farmacopee staat volgende indeling vermeld (Ph. 
Eur.8.0, 04/2013:2619):

• Geregistreerde preparaten 

• Niet geregistreerde preparaten



1
8

Bereiding van geneesmiddelen in kleine loten

Stock preparaten = voorraadbereidingen en huisbereidingen.
Positioneren zich tussen de Ex Tempore bereidingen en geregistreerde preparaten in

Schematisch:
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• Inleiding bereiding van geneesmiddelen in kleine loten
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Niet geregistreerde preparaten:

Stock preparaten = voorraadbereidingen en huisbereidingen.

• deze bereidingen worden over langere tijd bewaard,
• hetzelfde lot wordt voor meerdere personen aangewend,

waardoor bij niet-conformiteit de gezondheid van meerdere 
patiënten kan worden geschaad.

→ een risicoanalyse is nodig. (EU Resolutie CM/ResAP 2016/1) 
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Het (rechts)begrip “bereiding van geneesmiddelen in kleine loten”.
Er bestaan hiervoor tot nu toe geen erkende (GMP) richtlijnen

In België is het begrip “Bereiding van geneesmiddelen in kleine loten” 
niet gedefinieerd, noch wettelijk geregeld:

• Hierdoor bevinden de voorraad bereidingen en officinale 
(huis)bereidingen, die in zowat iedere apotheek worden bereid en 
afgeleverd, zich in een juridisch vacuüm.

• Het is dus noodzakelijk om voor deze geneesmiddelen een (wettelijk) 
kader te scheppen en aangepaste richtlijnen met Goede 
BereidingsPraktijken (GBP) te ontwikkelen, die rekening houden met 
de specifieke situatie in de publieke officina



Bereiding van geneesmiddelen in kleine loten

Specifieke situatie in de publieke officina
In tegenstelling tot industrieel geproduceerde geneesmiddelen,

• Productie in beperkte hoeveelheden
• Productie uitsluitend door farmaceutisch vakbekwame personen.
• Productie voor specifieke behoeften van kleine patiëntengroepen. 

→Volgens de Ph.Eur. (2013): 
Er rust er een maximum aan eigenverantwoordelijkheid,

• op de voorschrijvende arts 
• op de bereidende apotheek

→Anderzijds: door de combinatie van deze factoren 
• wordt het gerechtvaardigd om de kwaliteitscontroles tot het absolute 

minimum te beperken.
• Is het de plicht van de verantwoordelijke apotheker om af te wegen waar 

dit minimum ligt. 
• Deze afwegingen moeten risico georiënteerd worden gemaakt, en de 

beoordeling van het risico, is uitgangspunt voor de keuze van concrete 
onderzoeksmethodes voor de eindcontrole van de bereiding.



Bereiding van geneesmiddelen in kleine loten

Voor de implementatie van “bereiding van geneesmiddelen in kleine loten” is er 
binnen KLAV een werkgroep gestart om in samenwerking met de universiteiten en 
de andere beroepsverenigingen hieraan vorm te geven door:
• Richtlijnen voor “Bereiding van geneesmiddelen in kleine loten” uit te werken 

en aan de controlerende instantie(s) een referentiewerk ter beschikking te 
stellen.

• Voor de apothekers praktische hulpmiddelen te ontwikkelen en ter beschikking 
te stellen:

• Procedures en protocollen: ondersteuning bij de verhoogde documentatie 
vereisten.

• Opleiding (bijkomende) bereidingstechnieken
• Opleiding (eenvoudige) onderzoekstechnieken

• O.a. tool om een snelle en efficiënte risicobepaling uit te voeren
• Met zo weinig mogelijk inspanning voldoen aan de, op een 

risicobepaling gebaseerde, verhoogde controle en documentatie 
vereisten.

• Ontwikkeling van nieuwe analysetechnieken (NIR) 
• Ontwikkelen van nieuwe galenische vorm(en) 
• ……………………………



Stelling

De studenten Farmacie dienen beter voorbereid 
te worden op het bereiden van magistrale 
bereidingen. Dit komt niet voldoende aan bod 
tijdens de opleiding.
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Stelling

In de opleiding van de artsen wordt voldoende 
aandacht besteed aan magistraal 
voorschrijven.
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Stelling

Wat is het belang van het TMF?
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Stelling

Wat is het belang van MFO (Medisch-
farmaceutisch overleg)?
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Stelling

De terugbetaling voor magistrale bereiding 
moet vereenvoudigd worden om deze 
toegankelijker te maken.
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Stelling

Er zou een tool/app moeten ontwikkeld worden 
die helpt bij het voorschrijven van magistrale 
bereidingen en die meteen ook de prijs 
berekent.
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